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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

- În noaptea nunţii, Popescu i-a
zis nevestii: “Văd că nu am fost pri-
mul”. Şi ea i-a răspuns: “Dar nu şi
ultimul”. actualitate / 5

După Alexandru Stuparu – eliberat din funcţie în această primăvară, în
urma notei prea mici obţinute la evaluarea anuală, şi Ana-Maria Constan-
tinescu – opţiune controversată a municipalităţii, care a atras, după con-
cursul de confirmare pe post, şi o sesizare la Direcţia Naţională Antico-
rupţie, la conducerea Casei de Cultură „Traian Demetrescu”a fost numit,
interimar, alt manager. Este vorba despre Cosmin Ionuţ Dragoste (35 de
ani), în prezent lector universitar doctor la Catedra de Limbi Moderne din
cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Craiova. Ceea ce acesta îşi
propune în primul rând este ca instituţia pe care o conduce să îşi „inte-
greze demersurile de capacitare a resurselor pentru atingerea obiectivului
onorant şi provocator de a face din urbea noastră un pol cultural cu
valenţe europene”. Rămâne şi de dovedit, în cazul în care va trece de
concursul de ocupare a postului, anunţat pentru 22 noiembrie a.c.
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Funeraliile unui
general vietnamez
ostil... regimului

Şi CNN, dar şi alte canale de televi-
ziune care se respectă, au acordat spa-
ţii informaţiilor legate de funeraliile de
stat ale generalului vietnamez Vo Ngu-
yen Giap, considerat eroul al indepen-
denţei, înmormântat ieri, la 500 de km
de Hanoi, în provincia sa de origine
Guang Binh. Avea 102 ani şi fusese
marginalizat de regim pentru susţine-
rea acordată dizidenţilor şi criticile ve-
hemente aduse Partidului Comunist,
aflat la putere, acuzat de corupţie en-
demică. Giap „este generalul poporu-
lui şi numele său va rămâne pentru
totdeauna gravat în istoria naţiunii”,
a declarat la televiziunea de stat secre-
tarul general al PCV, Nguyen Phu
Trong, într-un discurs plin de emoţie.
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$1 EURO ...........................4,4508 ............. 44508
1 lirã sterlinã..........................5,2402.......................52402

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaieluni, 13 octombrie - max: 23°C - min: 11°C

METEO

însorit1 dolar SUA.......................3,2781........32781
1 g AUR (preþ în lei).......135,5331.....1355331
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Ministrul român al Afacerilor Externe, Titus Cor-
lãþean (foto), a precizat, pentru Mediafax, cã existã
o discrepanþã între declaraþiile unor politicieni en-
glezi privind accesul românilor la beneficiile so-
ciale din Marea Britanie ºi realitatea potrivit cãre-
ia, în 2012, doar 324 de copii români au cerut
sprijin, dintr-un total de 40.000 de copii. În cadrul
vizitei de lucru efectuate la Londra, joi ºi vineri,

ministrul Corlãþean a discutat, printre altele, cu
omologul britanic, William Hague, problema „abu-
zurilor” la dreptul la liberã circulaþie în UE. „Tre-
buie sã privim cu atenþie ºi reglementãrile europe-
ne, dar ºi cele naþionale din state membre, spu-
nând un lucru foarte clar: cei care stau mai mult
de trei luni pe teritoriul unui stat membru trebuie
sã demonstreze dupã aceea cã au o sursã de venit
legalã, cã au un loc de muncã, îºi plãtesc taxele ºi
impozitele. Or, astfel de situaþii de încãlcare a le-
gislaþiei europene din pãcate existã. Era firesc ca,
politic, sã reafirmãm faptul cã vom coopera din
acest punct de vedere”, a declarat Titus Corlã-
þean. Totodatã, a spus acesta, va continua coope-
rarea ºi pentru combaterea aspectelor de infracþi-
onalitate. În acest sens, România a trimis recent,
în cadrul unei misiuni cu sprijin european, „un
numãr suplimentar de poliþiºti, care acþioneazã ope-
rativ împreunã cu poliþiºtii britanici”. Referitor la
temerile britanicilor privind un aflux de români
dupã ridicarea restricþiilor pe piaþa muncii, la 1
ianuarie 2014, ministrul Afacerilor Externe a subli-
niat faptul cã le-a explicat interlocutorilor sãi cã
nu existã date care „sã ateste cã va fi o schimbare
fundamentalã a prezenþei româneºti în Marea Bri-
tanie”. ªeful diplomaþiei române a respins, de ase-

menea, o serie de afirmaþii privind accesul româ-
nilor la beneficiile sistemului de asigurãri sociale
din Marea Britanie. „Unii politicieni ºi mass-media
vorbesc adesea despre beneficiile sociale ºi abu-
zuri. Le-am dat mai multe exemple, unul chiar din
studii britanice. Astfel, marea majoritate a comu-
nitãþii româneºti din Marea Britanie este tânãrã,
mai mult de 70% sunt între 18 ºi 35 de ani, iar
solicitãrile de beneficii sociale sunt extrem de li-
mitate. Anul trecut au fost puþin peste 40.000 de
copii care au solicitat un astfel de sprijin social,
provenind din toate statele membre ale UE, plus
Norvegia ºi Elveþia. Din cei peste 40.000 de copii
numai 324 au fost copii români, adicã 0,8%. Este
o discrepanþã între ceea ce apare în dezbaterea
publicã ºi realitate”, a punctat Corlãþean. Include-
rea în declaraþia comunã a miniºtrilor Titus Corlã-
þean ºi William Hague a „contribuþiei pozitive” pe
care marea majoritate a românilor din Marea Brita-
nie o are în societatea britanicã ºi în dezvoltarea
economiei britanice reprezintã „o reparaþie moralã
la adresa românilor”, atât a celor „cu pregãtire de-
osebitã”, cât ºi a celor care au avut, printre altele,
„o contribuþie esenþialã la succesul Jocurilor Olim-
pice de la Londra, 40% din muncitorii care au lu-
crat la satul olimpic de la Londra fiind români”.
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Preda: Partidele de dreapta
ar putea candida la
prezidenþiale în sistem troicã

Vicepreºedintele PDL, deputatul
Cezar Preda, a declarat sâmbãtã,
pentru Agerpres, cã „tandemul
preºedinte-prim-ministru este depãºit”
ºi cã dreapta are mai multe ºanse de
reuºitã la prezidenþiale „cu o candida-
turã în sistem troicã”. „ªansa de
reuºitã a candidatului dreptei nu este
un tandem preºedinte-prim-ministru, ci
o troicã, preºedinte-prim-ministru-
preºedinte de partid. Fãrã partid nu
faci absolut nimic, iar cel urmat de
partid este întotdeauna preºedintele
sãu. Cu o troicã preºedinte-prim-
ministru-preºedinte de partid,
candidatul dreptei are mai multe ºanse
de a câºtiga alegerile”, a afirmat
Cezar Preda, care a participat
sâmbãtã la alegerea noii conduceri a
organizaþiei TDL Buzãu.

PPDD va cere în instanþã
parlamentarilor plecaþi din
partid câte 2 milioane de euro

Secretarul general al PPDD, Liviu
Neagu, a anunþat, sâmbãtã, cã
formaþiunea sa va începe de astãzi
acþiunile în instanþã împotriva
parlamentarilor PPDD care au trecut
la alte partide, iar acestora li se va
cere sã achite câte 2 milioane de euro.
„Anterior campaniei pentru alegerile
parlamentare, fiecare candidat a
semnat o convenþie cu PPDD ca, în
cazul în care pãrãseºte partidul, sã
plãteascã 2 milioane de euro. Am decis
activarea acestor clauze ºi ne vom
adresa de luni (n.r. - astãzi) instanþei,
iar primul proces va fi cel al lui Tudor
Barbu (n.r. – ales senator din partea
PPDD, actualmente la PC)”, a spus
Neagu, într-o conferinþã de presã la
Cluj-Napoca, transmite coresponden-
tul Mediafax. Neagu a subliniat cã s-
au înregistrat peste 20 de plecãri din
PPDD, formaþiunea având în prezent
42 de parlamentari, faþã de 68, câþi au
fost aleºi în 2012.

Un nou program pentru
îmbunãtãþirea accesului
romilor la locuinþe, educaþie
ºi locuri de muncã – RO-
MACT - va fi lansat mâine în
România, informeazã un
comunicat al Consiliului
Europei (CoE). Potrivit sursei
citate, din România vor lua
parte la acest program Secto-
rul 6 din Bucureºti ºi localitã-
þile Buzãu, Botoºani, Târgu
Jiu, Toflea (judeþul Galaþi),
Cãlãraºi, Bacãu, Craiova,
Cumpãna ºi Timiºoara.
Programul ROMACT va

Un nou  program european
de integrare a romi lor  va f i

lansat  mâine  în  România
Ministrul Sãnãtãþii, Eugen

Nicolãescu (foto), a declarat, ieri,
la emisiunea „Dupã 20 de ani” de
la Pro TV, cã nu este agãþat de
postul de ministru ºi cã, în prin-
cipiu, nu are ce sã mai caute la
conducerea ministerului dacã pa-
chetul de bazã nu va intra în vi-
goare de la 1 februarie 2014. „Nu
sunt agãþat de postul de minis-
tru. Dacã nu se înþelege cã nu e
altã cale, altã ºansã pentru oame-
nii din aceastã þarã, haideþi sã ple-
cãm acasã. Lucrurile sunt clare
pentru mine”, a spus Nicolãescu
referitor la pachetul de servicii
medicale de bazã ce ar urma sã
intre în vigoare de la 1 februarie
2014. Întrebat dacã îºi va depu-
ne demisia în cazul în care pa-
chetul nu va intra în vigoare
atunci, aºa cum a anunþat, mi-
nistrul a rãspuns: „În principiu nu
am ce sã mai caut în fruntea mi-
nisterului. Sigur, poate cã reuºim
sã facem niºte modificãri, niºte
nuanþãri, dar dacã ele nu sunt de
substanþã, nu mã intereseazã”.
Pachetului de bazã prevede cã
pacienþii ar trebui sã se adreseze
în primã instanþã medicului
de familie ºi abia apoi sã
meargã la spital, pentru ca
unitãþile spitaliceºti sã nu
mai fie atât de aglomerate,
iar resursele financiare din
sistemul de sãnãtate sã fie
mai bine cheltuite, a arãtat
Nicolãescu, precizând cã, în
medie, Casa Naþionalã de
Asigurãri de Sãnãtate de-
conteazã un serviciu medi-
cal în spital cu 1.800 de lei

Nicolãescu: Nu am ce sã mai
caut în fruntea ministerului fãrã
pachetul de bazã la 1 februarie

Premierul Victor Ponta a de-
clarat, sâmbãtã, în localitatea
botoºãneanã Baisa, întrebat de-
spre noul Cod rutier, cã acesta
„va fi adoptat în funcþie de so-
luþia tehnicã de implementare
care va fi gãsitã”. Miercuri,
Guvernul a amânat din nou ad-
optarea noului Cod rutier, pen-
tru a clarifica detaliile tehnice
de constituire a contului unic,
în care sã fie vãrsate toate su-
mele încasate din amenzile per-
cepute pentru contravenþii ºi
infracþiuni. Întrebat dacã noul
Cod ar putea fi adoptat sãptã-
mâna viitoare, Ponta a rãspuns
cã „în funcþie de soluþia tehni-
cã de implementere, va fi ad-
optat”. Joi, premierul declara

Ponta: Codul rutier va fi adoptat
dupã gãsirea unei soluþii
tehnice de implementare

funcþiona timp de un an în
Ungaria, Bulgaria, România,
Italia ºi Slovacia ºi se va
concentra pe capacitatea ºi
voinþa politicã a autoritãþilor
locale ºi regionale de a
dezvolta ºi implementa
strategii ºi politici pentru
incluziunea romilor, se aratã
în comunicatul CoE.  RO-
MACT este o iniþiativã comu-
nã a Consiliului Europei,
Comisiei Europene ºi Alianþei
europene a oraºelor ºi regiu-
nilor pentru incluziunea
romilor.

cã efectele noului Cod rutier
asupra scãderii numãrului de
accidente vor fi analizate dupã
o anumitã perioadã, respectiv
în câteva luni, un an sau doi,
pentru eventuale adaptãri. „Nu
existã legi de neschimbat, cã se
schimbã realitãþile. Evident cã
vom constata - dar nu într-o
zi, douã, ci în niºte luni, într-
un an, în doi - ...se face o ana-
lizã, sã vedem care este influ-
enþa asupra accidentelor, asu-
pra plãþii amenzilor, în ce mã-
surã s-a redus acest fenomen
sau nu ºi, în funcþie de asta,
Par lamentul ,  la  dezbaterea
ordonanþei ,  sau noi ,  putem
sã intervenim cu modificãri”,
a declara Ponta.

pe pacient, iar în prespital cu ma-
ximum 100 de lei. „Dacã am o
problemã de sãnãtate prima datã
mã duc la medicul de familie.
Medicul de familie îmi face o
consultaþie. Poate sã îmi indice
ºi o serie de investigaþii suplimen-
tare. Dacã el considerã cã poate
sã punã diagnosticul, te include
într-un tratament”, a spus minis-
trul. „Dacã sunt un cetãþean cu
vârsta între 18 ºi 30 de ani sunt
obligat, conform acestui pachet,
sã mã duc odatã la trei ani la me-
dicul de familie sã îmi facã un
control medical de prevenþie. (...)
Dacã eºti peste 40 de ani, un con-
trol preventiv se face în fiecare
an. Dacã sunt riscuri mai multe,
se intrã într-un program de mo-
nitorizare mai accentuat, fãrã
cost”, a precizat ministrul. Între-
bat dacã cetãþeanul va fi amen-
dat dacã nu se duce la acest con-
trol de tip preventiv, Nicolãescu
a spus cã „în acest moment nu”,
dar se încearcã modificarea le-
gislaþiei pentru a se gãsi ºi un fel
de sancþiune, ca cetãþeanul sã fie
obligat „sã aibã grijã de viaþa lui”.



luni, 12 octombrie 2013 cuvântul libertãþii /3
actualitate

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES

GEORGE POPESCU

Modul în care continuã sã se deru-
leze actul de administrare a societãþii
româneºti – ºi a Þãrii – a atins un punct
atât de insidios ºi de intrigant încât nici
mãcar denunþarea clasei politice în an-
samblul ei ca inadecvatã, incapabilã ºi
impotentã nu mai ajutã nici mãcar spre
a obloji ceva din disperarea generali-
zatã. Totul pare circumscris unui acut
proces de redundanþã: alþi politicieni,
aceeaºi manierã de a conduce; cum s-
ar spune, alþi actori, aceeaºi piesã. Ca
ºi când, între zidurile fiecãrei formaþi-
uni politice, acolo unde ar trebui, fie ºi
în decursul unui ciclu electoral, sã se
producã necesare decantãri a unor per-
sonalitãþi cu vocaþia performanþei, per-
sistã aceleaºi proaste nãravuri bazate
pe un nenorocit spirit de cumetrie ºi de
partis-pris prin care selecþia pare a-ºi
aroga drept criteriu unic non-valoarea
ºi totala inadecvare.

A devenit o evidenþã faptul cã, de-a
lungul celor douãzeci ºi patru de ani de
nebuloasã tranziþie clientelismul e deja
unul dintre principiile active ºi fluente
care alimenteazã ºi susþine un sistem
devenit nefuncþional ºi contraproduc-

tiv. Un clientelism care cu cât este mai
abitir negat în propria ogradã ºi denun-
þat în cea a adversarilor cu atât e mai
evident, cãci parºivele eschive de a-l
mai insinua sub perdelele de fum ale
unei retorici ipocrite nu fac altceva
decât sã-i etaleze funcþionarea. ªi nu
e vorba atât numai de un clientelism al
unor decontãri pe linia acelor „credi-
te” în marginea legii ori împotriva ei
difuze în campaniile electorale ºi care,
oricât de blamate, sunt de-acum prac-
tici curente; faptul cã niºte instituþii ju-
ridice le-au amendat deja penal, la ni-
velul unor indivizi selectaþi, evident, pe
considerente strict politice (lectura
unor rechizitorii mai vechi ori în plinã
desfãºurare e un exerciþiu suficient în
acest sens!), e mai mult decât semni-
ficativ, cãci atestã o practicã intratã în
abc-ul actului politic ca atare. Parado-
xal, când nu e aceeaºi prin cameleo-
nismul „clienþilor”, cei ce-ºi schimbã
culorile mai uºor decât …metresele, în
masa de potenþiali promovaþi în funcþii
decizionale regãsim cam aceleaºi tipo-
logii situate sub norma minimã a unui
examen de verificare: aceiaºi ipochi-

meni, frecventaþi de un duh al ignoran-
þei agresive, limbuþi într-o limbã apro-
ximativã deprinsã parcã printre golanii
din spatele blocului, cu o inconºtienþã
vecinã cu prostia, din moment ce elu-
cubraþiile lor publice se calificã fãrã
efort în orice antologie demnã de
…Gâgã; fuduli, pe deasupra, cãci pânã
la orgoliu ar mai avea nevoie de ceva
examene de corigenþe, pescuitori de
profituri printre ciracii pe care îi hrã-
nesc cu sinecuri accidentale, cultiva-
tori ai nepotismului ca mod de autocon-
servare, haini în intimitãþi sufleteºti ºi
aºa destul de sãrace, mimând respon-
sabilitãþi cu gravitatea cu care îºi re-
pudiazã trecutul sãltãreþ încã neaban-
donat definitiv ºi iremediabil…

Ei, aceºti indivizi fãrã scrupule, ajunºi
printr-un gregar concurs de interese
meschine în imediata vecinãtate a li-
derilor lor posesori ai bastoanelor de
mareºal, sunt cei ale cãror neavenite
ºi greu calificabile sfaturi preced ºi
structureazã decizia politicã la cel mai
înalt nivel. Vãduvi de orice expertizã,
în afara celei a ºmecheriilor lor gene-
ratoare de profituri, imediate ºi neim-

pozabile, ei acoperã locul acelor price-
puþi, ignoraþi ori marginalizaþi, de care
orice societate care se respectã ar
avea atâta nevoie. Însã terenul e defi-
nitiv minat pentru oricine ar avea ceva
de spus în baza experienþei, a cunoaº-
terii ºi a responsabilitãþii non lucrative.

Îmi vine în minte clasica, de-acum,
interogaþie a hâtrului Moromete pe
care, cu aceeaºi grabã cu care l-am
scos pe Eminescu din templu ºi l-am
trimis printre neguþãtorii de arginþi, l-
am pensionat ºi pe el ca pe un „agent”
al unui timp ºi al unui trecut ruºinoase:
pe ce te bazezi? Era întrebarea nãuci-
toare, ca un eres, cu care inteligentul
þãran îºi punea la respect interlocuto-
rii. ªi pe care aº rãsuci-o, acum, cu
adresã la liderii noºtri, de la centru pânã
la ultimul cãtun, într-o formã puþin
schimbatã: „Tu, pe cine te bazezi?”.
ªi am mari îndoieli cã, în cazul unor li-
deri nelipsiþi nici de inteligenþã ºi nici
de un dram de înþelepciune, rãspunsul
ar fi suficient sã-i retrezeascã din to-
ropeala perdantã în care se complac sã
zacã departe de izvoadele unei mini-
me, dar imperioase, luciditãþi.

TTTTTu, pe cine te bazezi?u, pe cine te bazezi?u, pe cine te bazezi?u, pe cine te bazezi?u, pe cine te bazezi?

 Guvernul vine în întâmpi-
narea acestui demers ºi la 1
octombrie 2013, în Monitorul
Oficial, a fost publicat
Ordinul ministrului dezvolta-
rii regionale ºi administraþiei
publice nr. 2980/2013 privind
aprobarea condiþiilor de
acordare a mãsurilor de
sprijin pentru investiþiile
realizate în parcurile indus-
triale. Potrivit actului nor-
mativ, facilitãþile de scutire
de la plata impozitului pe
terenuri, clãdiri ºi alte scutiri
prevazute prin Legea nr.
186/2013 privind constituirea
ºi funcþionarea parcurilor
industriale se acordã de
unitãþile administrativ-
teritoriale, cu respectarea
condiþiilor prevãzute în una

din urmãtoarele scheme:
Schema privind acordarea
ajutoarelor de minimis ºi
Schema de ajutor de stat
regional pentru sprijinirea
investiþiilor iniþiale reali-
zate în parcurile industria-
le ºi nu în ultimul rând,
Schema privind acordarea
ajutoarelor de minimis
pentru investiþiile realizate
în parcurile industrial care
are ca obiectiv instituirea
unui mecanism de sprijin
sub forma de ajutoare
de minimis, pentru investi-
þiile realizate de întreprin-
derile care îºi desfãºoarã
activitatea în parcurile
industriale, cu titlu sau
declarate prin hotãrâre
a Guvernului .

Scutire de la plata
impozitului pe clãdiri

„Am înþeles din ceea ce s-
a publicat recent în M.O cã
ajutorul de minimis se acordã
întreprinderilor localizate în
parcurile industriale, prin
renunþãri la venituri bugeta-

re, sub forma scutirilor
prevazute de Legea nr. 186/
2013 privind constituirea si
functionarea parcurilor
industriale, in limita echiva-
lentului in lei a 200.000 euro
pentru fiecare beneficiar, pe
o perioada de 3 ani fiscali
consecutivi, respectiv

100.000 euro in cazul intre-
prinderilor care desfasoara
activitatea in domeniul
transportului rutier”, a
precizat preºedintele Consi-
lului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa. ªeful administra-
þiei doljene a mai spus cã
administraþia judeþeanã îºi

menþine politica de
atragere a investitorilor,
oferind agenþilor econo-
mici care se vor instala
pe noua platformã
economicã aceleaºi
condiþii ca în Parcul
Industrial «Craiova 1»,
respectiv scutire de la
plata impozitului pe
clãdiri ºi acces la toate
reþelele de utilitãþi
necesare. „Viitoarea
infrastructurã de
afaceri pe care o creãm
lângã Aeroport va fi
deschisã tuturor compa-
niilor, din þarã ºi din
strãinãtate”, a mai spus
Ion Prioteasa.

MARGA BULUGEAN

Preºedintele Consiliului Jude-
þean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a
anunþat recent cã un nou parc
industrial va fi înfiinþat în apro-
pierea Aeroportului Craiova, pe o
suprafaþã de 30 de hectare, deci-
zia fiind luatã pentru a rãspunde
necesitãþii de a crea noi locuri de

muncã. În acest sens, Ion Prio-
teasa, preºedintele CJ Dolj, a
precizat cã au fost iniþiate demer-
surile în vederea racordãrii la
reþeaua de alimentare cu energie
electricã, precum ºi a asigurãrii
accesului rutier la Parcul Indus-
trial „Craiova 2“.

Mãsuri de sprijin pentru investiþiile
realizate în parcurile industriale

Consiliul Judeþean Dolj, receptiv
la nevoile întreprinzãtorilor :
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Scandalul în care au fost impli-
caþi Florin Anca, zis Fofana, Ni-
cuºor Brandibur, zis Nicu Grasu,
Marius Voinea, zis Creþu, Ion Pa-
vel Surdu, Ionuþ Sebastian Stângã
ºi ªtefan Cantemir Mitre, zis Fane
s-a petrecut pe 10 septembrie
2007, seara, la intersecþia strãzilor
„Rãzboieni” ºi ”Peneº Curcanu”
din cartierul craiovean George
Enescu ºi a avut la bazã certuri
anterioare ale grupului cu membrii
familiei Camen. Poliþiºtii ºi procu-
rorii craioveni au stabilit cã, în sea-
ra respectivã, cei ºase, înarmaþi cu
pistoale, bâte ºi sãbii, s-au depla-
sat cu patru maºini în cartierul
George Enescu pentru a cere so-
cotealã membrilor familiei Camen-
. Potrivit procurorilor Parchetului

Cel mai grav eveniment rutier
s-a petrecut în noaptea de sâm-
bãtã spre duminicã, puþin dupã
ora 1.00. Din cercetãrile efectuate
de poliþiºtii Serviciului Rutier Dolj
a reieºit cã, Aurel Ion, de 37 de
ani, din comuna Bratovoeºti în
timp ce se deplasa pe marginea
dreaptã a pãrþii carosabile, pe DN
55, dinspre Craiova cãtre Bechet,
a fost „spulberat” de o autoutili-

Craiovenii implicaþi în scandalul cu împuºcãturi
din „George Enescu” condamnaþi definitiv

Accidente în Bratovoeºti:

Pieton ucis de ºofer fugar
Un bãrbat ºi-a pierdut viaþa ºi alte trei

femei au ajuns la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, în urma a douã acci-
dente de circulaþie petrecute sâmbãtã ºi în
noaptea de sâmbãtã spre duminicã, pe
raza comunei doljene Bratovoeºti. ªoferul
care l-a accidentat pe bãrbat a fugit de la
locul accidentului.

tarã. În urma impactului, pieto-
nul ºi-a pierdut viaþa, medicii de
pe ambulanþa SMURD ajunsã la
faþa locului neputând face altce-
va decât sã constate decesul
acestuia, iar conducãtorul vehi-
culului a pãrãsit locul faptei fãrã
încuviinþarea organelor de poli-
þie. „La faþa locului s-a deplasat
echipa operativã de cercetare din
cadrul Serviciului Rutier Dolj care

efectueazã verificãri pentru iden-
tificarea ºi prinderea autorului, în
cauzã fiind întocmit dosar penal
pentru ucidere din culpã”, a de-
clarat agent principal Amelia Cã-
prãrin, din cadrul Biroului de pre-
sã al IPJ Dolj.

Sâmbãtã dimineaþã, tot în co-
muna Bratovoeºti, trei femei au
fost rãnite în urma impactului din-
tre un autoturism ºi o cãruþã. Po-
liþiºtii de la Rutierã au stabilit cã
Dumitru Gloanþã, de 28 de ani, din
Craiova, în timp ce circula pe DN
55 la volanul unui autoturism mar-
ca Ford, a încercat, la un moment
dat sã depãºeascã o cãruþã ce cir-
cula în faþa sa, însã din sens opus
venea un alt autoturism aºa cã a
renunþat la manevrã, dar la reve-
nirea pe banda sa de mers ºoferul

a izbit cãruþa, care era condusã
de Nicolae Bãdosu, de 60 de ani,
din Bratovoeºti. În urma coliziu-
nii, trei femei care erau în atelaj,
respectiv Floarea Nuþã, de 67 de
ani, Gheorghiþa Bãdosu, de 48 de
ani ºi Ana Bãdoi, de 68 de ani,
toate din localitate, au fost rãni-
te. La locul accidentului au ajuns
echipaje SMURD ºi de prim-aju-
tor din cadrul ISU Dolj, dar ºi o

ambulanþã a Serviciului de Am-
bulanþã Judeþean Dolj, victimele
primind îngrijiri la faþa locului,
apoi fiind transportate la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova. Pe numele conducãtorului
auto a fost deschis dosar penal
sub aspectul comiterii infracþiu-
nii de vãtãmare corporalã din
culpã, dupã cum au mai precizat
reprezentanþii IPJ Dolj.

La ºase ani dupã ce au provocat
un scandal de proporþii în cartie-
rul craiovean „George Enescu”, fo-
losind sãbii, pistoale ºi bâte, cei
ºase craioveni trimiºi în judecatã în
acest dosar au fost condamnaþi de-
finitiv la pedepse cu suspendare.

Judecãtorii de la Curtea de Apel
Craiova au pus punct dosarului joi,
10 octombrie a.c., fiind pãstratã
hotãrârea pronunþatã pe fond, de
Judecãtoria Craiova, mai ales cã
patru dintre inculpaþi ºi-au retras
recursurile.

de pe lângã Judecãtoria Craiova,
cei ºase craioveni, „prin folosirea
de arme de foc ºi arme albe, au
produs scandal public, tulburând
grav ordinea ºi liniºtea publicã“.
Dupã cum au mai stabilit ancheta-
torii, cu câteva zile înainte, între
Cosmin Camen ºi Florin Anca avu-
sese loc o altercaþie într-o disco-
tecã din Craiova. În seara de 10
septembrie, Anca a decis sã se rãz-
bune, ºi-a sunat prietenii ºi s-au dus
acasã la Camen. În urma scanda-
lului nu a fost rãnitã grav nici o
persoanã, însã poliþiºtii au ridicat
de la faþa locului 17 tuburi goale
de cartuºe. Pe 4 octombrie 2007,
poliþiºtii i-au reþinut pe Ionuþ Se-
bastian Stângã ºi ªtefan Cantemir
Mitre, pentru ultraj contra bunelor

moravuri, tulburarea ordinii ºi li-
niºtii publice ºi folosirea armelor
de foc în locuri ºi împrejurãri în
care se putea pune în pericol viaþa
persoanelor. O zi mai târziu, ma-
gistraþii Judecãtoriei Craiova au
emis pe numele celor doi mandate
de arestare preventivã pentru 29
de zile. Au petrecut în spatele gra-
tiilor doar câteva zile, întrucât pe
8 octombrie 2007, Tribunalul Dolj
le-a admis recursurile ºi au fost
puºi în libertate.

Dupã trei ani de cercetãri în
acest caz, pe 7 septembrie 2010,
procurorii Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova au finalizat
cercetãrile ºi i-au trimis în judeca-
tã pe cei ºase pentru ultraj contra
bunelor moravuri ºi tulburarea or-

dinii ºi liniºtii publice ºi port ilegal
de armã albã.

Pe 1 februarie a.c. Judecãtoria
Craiova a pronunþat soluþia în do-
sar, toþi cei ºase inculpaþi fiind con-
damnaþi la pedepse cu suspenda-
re. Astfel, ªtefan Cantemir Mitre a
primit 1 an de închisoare cu sus-
pendare pe durata unui termen de
încercare de 3 ani, Ionuþ Sebas-

tian Stângã 2 ani cu suspendare pe
un termen de de încercare de 5 ani,
Marius Voinea 2 ani de închisoare
cu suspendare pe un termen de 4
ani, Ion Pavel Boboc Surdu ºi Ni-
cuºor Brandibur câte 1 an de în-
chisoare cu suspendare pe un ter-
men de încercare de 3 ani. S-au
confiscat pistoale de la Ion Pavel
Boboc Surdu ºi Marius Voinea, toþi
inculpaþii fiind obligaþi la câte 1.500
lei cheltuieli judiciare statului.

Cu toþii au fãcut recurs, înre-
gistrat pe 12 martie a.c. la Curtea
de Apel Craiova. Joi, 10 octom-
brie a.c., instanþa a pronunþat sen-
tinþa definitivã în acest caz. Jude-
cãtorii au admis recursul lui Mitre,
însã a rãmas cu aceeaºi pedeapsã,
au respins recursul lui Marius Voi-
nea ºi au luat act de faptul cã cei-
lalþi inculpaþi ºi-au retras recursu-
rile.

Marius Voinea zis Creþu este
dupã gratii, fiind condamnat într-
un alt dosar, pentru constituire de
grup infracþional organizat ºi in-
fracþiuni informatice, la 7 ani ºi 6
luni de închisoare.
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Şi CNN, dar şi alte canale de
televiziune c are se respectă,  au
acordat spaţii informaţiilor legate
de funeraliile de stat ale generalu-
lui vietnamez Vo Nguyen Giap,
considerat eroul al independenţei,
înmormântat ieri, la 500 de km de
Hanoi, în provincia sa de origine
Guang Binh. Avea 102 ani şi fuse-
se marginalizat de regim pentru
susţinerea acordată dizidenţilor şi
criticile vehemente aduse Partidu-
lui Comunist, aflat la putere, acu-
zat de c orupţie endemică. Giap
„este generalul poporului şi nu-
mele său va rămâne pentru tot-
deauna gravat în istoria naţiunii”,
a declarat la televiziunea de stat
secretarul general al PCV, Nguyen
Phu Trong, într-un discurs plin de
emoţie. Considerat un geniu mili-

MIRCEA CANŢĂR

Funeraliile unui general
vietnamez ostil... regimului

tar  autodidact,  „Napoleon cel
Roşu”, generalul Vo Nguyen Giap
este cel care, în 1954, a reuşit să
învingă, într-o manieră zdrobitoa-
re, forţele coloniale franceze, pu-
nând capăt dominaţiei acestora în
Indochina, dar şi unul din arhitec-
ţii „victoriei” împotriva americani-
lor, în 1975, ceea ce a permis uni-
ficarea ţării. Moartea celui de-al
doilea personaj militar iubit al ţării,
după fondatorul PCV, Ho Şi Min,
decedat în 1969, a fost considera-
tă o mare pierdere pentru popor şi
ţară, în alocuţiunea actualului lider
comunist de la Hanoi. De reţinut
este că acest tactician militar a in-
spirat şi pe alţii în concepţiile de-
spre războiul de gherilă. Funeralii-
le au avut amploare, deşi acest gen
de adunări populare sunt foarte

rare în Vietnam, unde puterea co-
munistă controlează la milimetru
fiecare punere în scenă a unei
manifestări, regulat dispersate de
poliţie. Nu ştim dacă generalul Vo
Nguyen Giap lasă în urma sa me-
morii, mai ales că aşa ceva în lu-
mea comunistă nu se obişnuieşte,
dar, în orice caz, el era unul dintre
actorii militari de referinţă ai Viet-
namului, care cunoştea eforturile
de mediere ale Bucureştiului în
cazul războiului cu americanii, deşi
în acel moment inclusiv Beijingul
se opunea unui asemenea demers,
după ne asigură istoricul Larry L.
Watts. Motiv pentru care (1966-
1967), Bucureştiul s-a angajat în a
convinge Beijingul că o pace ne-
gociată este de dorit, nevoie fiind
de sprijinul său în acest scop. Abia

în 1968, când eforturile Bucureş-
tiului începuseră să-şi arate roade-
le, motiv care i-a adus numele de
c od Pac kers,  după denumirea
campioanei de fotbal americ an
Green Bay Packers, ca un simbol
al încrederii preşedintelui L.B. Joh-
nson în această operaţiune, acesta
a remis o scrisoare (98490/14 ia-
nuarie) de gratitudine omologului
său român. Eforturile de mediere
au continuat până la începutul ani-
lor 1970, dar faptul că acestea au
fost secrete nu au adus României
nici o recunoaştere în faţa mem-
brilor Congresului sau în rândul
opiniei publice din SUA, aceasta
rămânând la fel de vulnerabilă la
interpretările greşite ulterioare.
Până la vizita istorică a lui Bill Clin-
ton – care se opusese războiului -

din 2.000, în Vietnam, descrisă ca
cenuşie în memoriile sale, din ca-
uza dogmatismului celor cu care a
discutat, va mai trece multă vre-
me, memoria veteranilor, între care
se află şi senatorul John McCaine,
reţinând grozăviile unei intervenţii
armate prin care s-a încercat stăvi-
lirea expansiunii comunismului. În
ultimele sale stadii, conflictul viet-
namez a atras atenţia întregii lumi.
Astăzi Vietnamul are o economie de
piaţă inspirată din modelul chinez
şi se spune că aceasta are ritmuri
de creştere, propunându-şi să de-
vină o naţiune dezvoltată până în
2020. Liderii comunişti îşi fac griji
că liberalizarea economică deplină
ar putea slăbi puterea lor şi permite
accesul ideilor decadente în socie-
tatea vietnameză.

Grupul americ an a preluat în
2007,  de la stat,  compania Automo-
bile Craiova,  plătind 57 milioane de
euro pentru 72,4% din ac ţiuni. Con-
form c ontractului de privatizare, in-
vestitorul avea obligaţia să realize-
ze până la 19 martie 2012 investiţii
tehnologice ş i de mediu de 675 mi-
lioane euro ş i un volum de autove-
hicule de aproximativ 250.000 uni-
tăţi. Până la ac eastă dată,  Ford Ro-
mânia a primit de la statul român
ajutoare de s tat în valoare de 37 de milioane de
euro, primiţi în mai multe tranşe anuale de compa-
nie.  Ajutorul de stat ar f i trebuit să f ie şi mai mare
dar Ford nu a atins targetul s tabilit iniţial. A fost
încheiat un nou act adiţional la contract, prin care
Ford se angajează să producă până 2018 un anu-
mit număr de maş ini.

În 2013 sunt preconizate
peste 70.000 de autoturisme B-Max

Ford avea de dat 14 milioane de euro statului ro-
mân, c a penalităţi pentru c ă nu a făc ut la Craiova
produc ţia de maşini promisă prin contract. Compa-
nia Ford,  la rândul ei c ere României despăgubiri de

Compensare
de bani între
Guvern şi Ford

Guvernul României şi compania americană Ford au ajuns de cu-
rând la un compromis în ceea ce priveşte  penalităţile pe care compa-
nia trebuie să le achite, pentru nerealizarea la Craiova a numărului
de maşini la care s-a angajat, cu pretinse daune de mediu invocate de
Ford, după ce investitorul s-a adresat Curţii de Arbitraj.

Luna trecută, peste 600
de persoane şi-au găsit job

15 milioane de euro,  pentru cheltuielile suportate de
produc ătorul auto cu decontaminarea pânzei freati-
ce de sub fabrica de la Craiova, poluare c are a fost
de fapt produsă de investitorul auto,  stabilit în Bă-
nie, înaintea lui Ford. Guvernul a adoptat  as tfel o
ordonanţă de urgenţă pentru compensarea sumelor
între stat şi Ford. În 2012, la Craiova,  au fos t pro-
duse în jur de 30.000 de maş ini,  iar  în 2013 sunt
preconizate undeva la 70.000 - 80.000 de autotu-
risme B-Max, dar  fabric a de vehicule a fost oprită
din cauza diminuării cererii pe pieţele externe ş i abia
de săpătmâna trec ută, 7 octombrie a fost se reluată
produc ţia la Ford Craiova.

MARGA BULUGEAN

În judeţul Dolj, la sfârşitul lunii septembrie 2013, s-a înregistrat o rată
a şomajului de 5.48 %, corespunzătoare unui număr de şomeri de 16.096
persoane, aceasta  înregistrând un trend descrescător faţă de luna au-
gust  2013, când rata şomajului a fost 7.44 %, corespunzătoare unui
număr de şomeri de 21.314 persoane. Din totalul de şomeri înregistraţi la
sfârşitul lunii septembrie 2013 un număr de 5.033 de persoane sunt şomeri
indemnizaţi şi 11.063 de persoane sunt şomeri neindemnizaţi. Din numă-
rul de şomeri neindemnizaţi 727  persoane primesc adeverinţe pentru
venitul minim garantat, conform Legii 416/2001 cu modificările la zi.
Ponderea femeilor în numărul total de şomeri înregistraţi la nivelul lunii
septembrie 2013 este de apro-
ximativ 43.84 % (7.057 persoa-
ne). Din numărul total de şomeri
indemnizaţi de 5.033 persoane,
4.101 provin din muncă şi 932
din rândul absolvenţilor. De la
începutul anului 2013 până la
data de 30 septembrie s-au în-
cadrat în muncă 8218 persoa-
ne,dintre acestea 632 persoane
s-au încadrat în luna septem-
brie 2013.

MARGA BULUGEAN
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 Astfel, în cadrul acestei acþiuni, un
panou al NONFORMALILOR  “Scrie aici
mesajul cãtre voluntari!”, a fost amplasat
în Piaþa “Mihai Viteazul” din Craiova, pen-
tru care trecãtorii sã scrie mesajele catre
voluntari, precum ºi despre educaþia non-
formalã. Educaþia nonformalã  este cea mai
nouã abordare a învãþãrii prin activitãþi plã-
cute ºi motivante ºi formeazã o punte in-
tre cunoºtinþele dobândite în ºcoalã ºi pu-
nerea lor în practicã. Permite lãrgirea ori-

zontului cultural, îmbogãþirea cunoºtinþe-
lor din anumite domenii, dezvoltarea unor
aptitudini ºi interese speciale, fãrã stresul
ºi constrângerea notelor din catalog, a dis-
ciplinelor impuse ºi a temelor obligatorii.
Cadrul în care se desfãºoarã este unul de
relaxare, în care fiecare are libertate sã îºi
exprime opinia, fãrã a fi constrâns.În acest
tip de educaþie, nu se criticã persoanã, ci
ideea. Educaþia nonformalã este centratã
pe procesul de învãþare, nu pe cele de pre-

dare. Permite fiecãrui
elev sã-ºi descopere ºi
sã îºi valorifice poten-
þialul de care dispune,
fãcând trecerea de la
un învãþãmânt pentru
toþi, la un învãþãmânt
pentru fiecare. În edu-
caþia nonformalã, ni-
meni nu este lãsat în
urmã, iar activitãþile se
pliazã astfel încât fie-
care participant sã le
poatã duce la capãt,
motiv pentru care slo-
ganul acestui tip de
educaþie este: “Oricine
poate învãþa, oriunde ºi
oricând, tot timpul!”.

ALINA DRÃGHICI

Cu ocazia Zilei Educaþiei Nonformale (11-12 octombrie), Orga-
nizaþia Salvaþi Copiii - Filiala Dolj, a organizat un FlashMob de-
dicat voluntariatului cu mesajul: “Fii activ! Fii voluntar!” ºi o
campanie stradalã sub denumirea “Educaþia nonformalã - o solu-
þie sau o necesitate a zilelor noastre?”.

Organizaþia Salvaþi Copiii a sãrbãtorit
Ziua Educaþiei Nonformale

Finanþat de Comisia Europeanã
prin Programul Tineret în Acþiu-
ne, proiectul “Culture and Com-
parative Education” reprezintã o
necesitate ºi în acelaºi timp o opor-
tunitate pentru tinerii din mediul
rural ºi urban, care au ºansa sã
devinã reprezentanþi ai voluntaria-
tului în comunitãþile lor. “Acest
proiect are drept scop construirea
unei reþele de tineri care vor spri-
jini activitatea de voluntariat. Prin
urmare, s-a folosit programul Tineret în
Acþiune ca abordare non-formalã a educa-
þiei prin implicarea voluntariatului într-un
context cultural mai larg, într-un cadru non-
formal conceput pentru a oferi o înþelegere
realã a problemelor. În acest sens, trebuie
vãzut modul în care educaþia este percepu-
tã de cãtre  tineri,  în special cei care pro-
vin din mediul rural, unde astfel de proiec-
te sunt puþine sau chiar deloc. Tinerii din
mediul rural vor participa simultan la toate
activitãþile propuse ºi vor învãþa cã nu exis-
tã diferenþe în ceea ce priveºte oportunitã-
þile. Valoarea poate creºte, indiferent de me-
diu, iar toleranþa este fundaþia oricãrei rela-
þii”, au precizat organizatorii.

Pe parcursul proiectului “Culture and
Comparative Education” se va folosi o se-

rie de metode clasice de învãþare non-for-
malã, care se aplicã în ceea ce priveºte de-
signul proiectului ºi tema aleasã. Vor fi uti-
lizate “jocuri”, precum cele pentru inclu-
derea în dezbateri a tuturor participanþilor,
care urmãresc sã elimine tendinþa de pasi-
vitate a celor implicaþi în activitãþi. Vor fi
folosite, de asemenea, metode non-forma-
le precum: life coaching, metoda open-spa-
ce, teatru educativ sau biblioteca vie.

Partenerii implicaþi în desfãºurarea aces-
tui proiect sunt: Universitatea din Craiova,
Departamentul de Fizicã , Muzeul Olteniei
– Seþia de ªtiinte ale Naturii, Casa de Cul-
turã a Studenþilor din Craiova, Centrul de
Informare Europe Direct Craiova ºi Aso-
ciaþia Mereu pentru Europa .

ALINA DRÃGHICI

Asociaþia Studenþilor din Facultatea de Fizicã din Craiova gãz-
duieºte pânã pe 17 octombrie a.c., proiectul multilateral  “Cul-
ture and comparative education”, la care participã  34 de tineri
din România, Turcia, Bulgaria ºi Ungaria.

Schimb de experienþã pr iv ind
voluntar iatul ,  înt re  studenþ i i

craioveni  º i  strãini

 Sfânta Parascheva  s-a nãs-
cut în secolul al XI-lea, în satul
Epivat din Tracia, pe þãrmul Mã-
rii Marmara, în apropiere de Con-
stantinopol (azi Istanbul). Se spu-
ne cã, pe când avea 10 ani, Cu-

Sfânta Cuvioasã ParaschevaSfânta Cuvioasã ParaschevaSfânta Cuvioasã ParaschevaSfânta Cuvioasã ParaschevaSfânta Cuvioasã Parascheva

vioasa Parascheva a auzit într-o
bisericã cuvintele Mântuitorului:
“Oricine voieºte sã vinã dupã
Mine sã se lepede de sine, sã-ºi
ia crucea ºi sã-mi urmeze Mie!”
(Marcu 8, 34). Aceste cuvinte o

determinã sã-ºi dãruiascã haine-
le sale sãracilor. Dupã o vreme
se retrage în pustie ºi, urmând
sfaturile unor vieþuitori aleºi, se
îndreaptã spre þinutul Pontului,
oprindu-se la Mãnãstirea Maicii
Domnului din Heracleea, unde va
rãmâne cinci ani. De aici a ple-
cat spre Þara Sfântã, în dorinþa
de a-ºi petrece restul vieþii în lo-
curile sfinte. Dupã ce a vãzut Ie-
rusalimul, s-a aºezat într-o mãnãs-
tire de cãlugãriþe în pustiul Iorda-
nului. Din puþinele relatãri privi-
toare la viaþa ei, aflãm cã într-o
noapte, pe când avea 25 de ani,
un înger i-a spus în vis sã se reîn-
toarcã în locurile pãrinteºti. Sfân-
tul Varlaam scrie în Cazania sa:
“Sã laºi pustia ºi la moºia ta sã te
întorci, cã acolo þi se cade sã laºi
trupul pãmântului ºi sã treci din
aceastã lume cãtre Dumnezeu,
pe Care L-ai iubit!”. Din Con-
stantinopol s-a îndreptat spre Epi-
vat, fãrã sã spunã cuiva cine este
ºi de unde vine. Aici, împãcatã cu
sine, cu oamenii ºi cu Dumnezeu,
ºi-a dat sufletul, fiind îngropatã ca
o strãinã. Potrivit tradiþiei, se spu-
ne cã un marinar a murit pe o co-
rabie, iar trupul i-a fost aruncat
în mare. Valurile l-au adus la
þãrm, iar un sihastru care trãia
acolo, a rugat pe niºte creºtini sã-
l îngroape dupã rânduiala creºti-
neascã. Sãpând deci o groapã, au
gãsit acolo trupul Prea Cuvioasei
Parascheva neputrezit ºi plin de
mireasmã. Cu toate acestea, au
pus alãturi de ea ºi trupul corã-
bierului. Dar în noaptea urmãtoa-

re, unuia din creºtinii care sãpa-
serã groapa, cu numele Gheor-
ghe, i s-a arãtat în vis o împãrã-
teasã, ºezând pe un scaun lumi-
nat ºi înconjuratã de îngeri, iar unul
dintre aceºtia îl mustra pentru cã
n-a scos din groapã trupul Cu-
vioasei Parascheva. Împãrãtea-
sa pe care o vãzuse în vis ºi care
nu era alta decât Cuvioasa Pa-
rascheva, i-a poruncit sã ia de-
grabã trupul ei ºi sã-l aºeze un-
deva la loc de cinste. Credincio-
ºii au înþeles cã este un semn
dumnezeiesc, fapt pentru care au
luat trupul Cuvioasei din mormânt
ºi l-au aºezat în Biserica Sfinþii
Apostoli din Kallicrateia. Aici au
avut loc vindecãri minunate în
urma rugãciunilor care se fãceau
lângã cinstitele sale moaºte. În
anul 1238, în ziua de 14 octom-
brie, moaºtele Sfintei Cuvioase
Parascheva au fost mutate la
Târnovo, fiind aºezate în Biseri-
ca cu hramul Maicii Domnului.
În anul 1393, Bulgaria a cãzut sub
ocupaþia turcilor, iar bisericile bul-
gare au fost transformate în mos-
chei. Este anul în care sfintele
moaºte sunt mutate la Vidin, pen-
tru 5 ani. Dupã lupta de la Nico-
pole din anul 1396, moaºtele Sfin-
tei Parascheva vor ajunge din Vi-
din la Belgrad - Serbia, în anul
1398. În 1521, sultanul Suleiman
Magnificul cucereºte Belgradul.
Moaºtele Sfintei Cuvioase Paras-
cheva  sunt duse la Constantino-
pol, fiind aºezate în palatul sulta-
nului. Mai apoi au fost rãscum-
pãrate de la turci de cãtre Patriar-

hia Ecumenicã ºi aºezate în Bi-
serica Panmakaristos, sediul de
atunci al Patriarhiei Ecumenice.
Dupã transformarea acestei bi-
serici în moscheie, moaºtele au
fost duse în mai multe biserici:
Vlaherne (1586), Sfântul Dumi-
tru de la Xiloporta (1597) ºi Sfân-
tul Gheorghe din Fanar - noul se-
diu al Patriarhiei Ecumenice
(1601).  Vasile Lupu (1634-1653),
ctitorind la Iaºi Biserica “Sfinþii
Trei Ierarhi” ºi amintindu-ºi de
Ioan Asan, care la vremea sa a
strãmutat moaºtele Prea Cuvioa-
sei Parascheva de la Epivat la
Târnovo, a fãcut demersurile ne-
cesare la Patriarhia din Constan-
tinopol ca moaºtele Sfintei Paras-
cheva sã fie strãmutate la Iaºi.
El a plãtit toate datoriile Patriar-
hiei Ecumenice, încât patriarhul
Partenie I ºi membrii Sinodului au
hotãrât sã-i ofere, drept recunoº-
tinþã, moaºtele Cuvioasei care au
fost aduse în Moldova de cãtre
domnitor ºi aºezate pe 14 octom-
brie 1641, în Mãnãstirea „Sfinþii
Trei Ierarhi“. În anul 1887, moaº-
tele Sfintei Cuvioase Parasche-
va au fost mutate în Catedrala
mitropolitanã din Iaºi, unde se aflã
ºi în zilele noastre. “Întru tine,
Maicã, cu osârdie s-a mântuit cel
dupã trup. Cãci luând Crucea ai
urmat lui Hristos, ºi lucrând ai in-
vãþat sã nu se uite la trup cãci
este trecãtor. Pentru aceasta ºi
cu îngerii, împreunã se bucurã,
preacuvioasã Maicã Parascheva,
duhul tãu.” Amin.

Preot Liviu Sãndoi



cuvântul libertãþii / 7luni, 14 octombrie 2013
culte

Dezbaterea a fost deschisã
de reprezentantul Mitropoliei
Olteniei, lec. univ. dr. Rãzvan
Stan, prodecanul Facultãþii
de Teologie din Craiova, care
a vorbit despre unicitatea
ortodoxismului românesc.
„Spre deosebire de alte þãri,
precum Germania sau alte
state din UE, România are
ceva unic: noi, ca þarã orto-
doxã, suntem singurii care
avem o limbã latinã. Când a
venit în România, Papa Ioan
Paul al II-lea ºi marii teologi
au spus cã þara noastrã este o
ºansã în dialogul acesta
ecumenic, unul între creºtini,
dar ºi între religii. ªi de aceea
spiritul nostru românesc de
toleranþã, de pace, de bunã
primire îºi spune cuvântul în
aceastã problemã”. Preotul
Marcel Rãduþ Seliºte a
accentuat elementul spiritual
care trebuie sã însufleþeascã
ideea de culturã. „Oraºul
Craiova îºi doreºte sã obþinã
acea titulatura de capitalã
culturalã europeanã ºi îmi
amintesc ce spunea un preot:
cultura, ca noþiune realã,
dacã este lipsitã de particula
”cult”, dãruieºte decât urã.
Asta înseamnã cã un demers
cultural nu poate fi lipsit de
demersul spiritual, de cel
religios. ªtim bine, în vremea
comuniºtilor, s-a încercat
crearea unei culturi socialiste,
lipsite de Dumnezeu, dar a
avut un eºec dureros pentru
poporul român”.

„Dacã nu are
suport istoric,
religia e prea
puþin”

Religia iudaicã a fost
reprezentatã de prof. univ.
dr. Corneliu Sabetay, preºe-

Creºtinii, evreii ºi musulmanii s-au aºezat la aceeaºi masã a discuþiilor

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” a
gãzduit, la sfârºitul acestei sãptãmâni, dezbaterea cu tema
„Conexiuni ºi similitudini ale diferitelor religii”, eveni-

ment în premierã la Craiova, organizat de cotidianul regio-
nal ”Cuvântul Libertãþii” ºi TVR Craiova, în parteneriat

cu Biblioteca Judeþeanã ºi Universitatea din Craiova,
Facultatea de Teologie. Generoasã ºi deosebit de incitan-
tã, tema a adus la aceeaºi masã reprezentanþi ai celor trei

mari religii ale lumii – creºtinism, iudaism ºi islamism -
care au încercat sã gãseascã punctele comune ce-i apropie
pe oameni, indiferent de Dumnezeul în care cred. „Dialo-
gul religiilor” a beneficiat de prezenþa unor invitaþi spe-

ciali: pr. lect. univ. dr. Rãzvan Stan - prodecan al Facultãþii
de Teologie din Craiova, prof. univ .dr. Corneliu Sabetay -
preºedintele Comunitãþii Evreilor din Craiova, pãrintele
Aurelian – Biserica Romano – Catolicã, Abu Al Ola Al

Ghiti - preºedintele Ligii Culturale ºi Islamice din Româ-
nia, Demirel Gemaledin - directorul Centrului Cultural

Islamic Bucureºti, dr. Gheorghe Ardelean - pastorul Biseri-
cii Baptiste „Jertfa” din Craiova, pãrintele Marcel Rãduþ
Seliºte – Biserica Ortodoxã Românã, Isidor Costici - stu-
dent al Facultãþii de Teologie din Craiova, viitor preot în

Valea Timocului, europarlamentarul Marian- Jean Mari-
nescu - vicepreºedintele Grupului Popular European, prof.
univ. dr. Bianca Predescu, specialist în Drept Comunitar.

dintele Comunitãþii Evreilor
din Craiova ºi, totodatã, un
reputat chirurg. Acesta a
atras atenþia cã religia nu
poate fi înþeleasã, în aceste
vremuri, decât contextualiza-
tã istoric. „Dacã nu are
suport istoric, religia e prea
puþin pentru oamenii citiþi,
civilizaþi ºi ajunºi la un nivel
extrem de înalt. Numai prin
istorie ºi foarte multã istorie,
cu acest suport, noi putem
sã abordãm astãzi problemele
de religie. Altãdatã poate erau
mai altfel lucrurile”. Corneliu
Sabetay a arãtat apoi o serie
de elemente comune între
marile religii ale lumii.
„Sãrbãtorile sunt de atâtea
ori comune. Acum a fost o
sãrbãtoare iudaicã a recoltei,
a fructelor, aceeaºi sãrbãtoa-
re existã ºi în biserica
baptistã. Sunt ºi alte, Cinze-
cimea, care existã în lumea
iudaicã ºi în lumea creºtinã.
Ca sã nu mai vorbim de
Paºte, dar semnificaþia lui a
fost diferitã. Semnificaþia
Paºtelui din vremea lui
Hristos era ieºirea din robia
egipteanã, semnificaþia
Paºtelui creºtin este, nici mai
mult nici mai puþin, Învierea”.

„Toate religiile vin
de la acelaºi izvor”

În sala ”Elena Farago”,
acolo unde a avut loc dezba-
terea, s-au aflat mai mulþi
reprezentanþi ai religiei
islamice. „Noi, ca musulmani,
nu suntem consideraþi musul-
mani dacã nu credem în cei
cinci stâlpi ai islamului. Dacã
un musulman vine ºi practicã
toate ritualurile, trugãciunile,
respectã ºi memoreazã tot
Coranul, dar vine într-o zi ºi
spune cã nu îmi place de
Moise sau de Iisus... nu mai

este considerat musulman.
Toate religiile vin de la acelaºi
izvor, de la aceeaºi sursã ºi
mai ales din acelaºi loc
geografic care este zona
orientalã. Eu cred cã nu
existã nici o diferenþã, doar în
legislaþie”, a spus dr. Abu Al
Ola Al Ghithi, preºedintele
Ligii Culturale ºi Islamice din
România. La rândul sãu, dr.
Demirel Gemeladin, directorul
Centrului Islamic din Bucu-
reºti, a subliniat cã România
este un exemplu pentru toatã
Europa. „Aici existã o comu-
nitate de musulmani de peste
800 de ani care tot timpul, în
toate perioadele prin care a
trecut, nu a avut nici o
problemã. Nici acum nu are
nici un fel de problemã, doar
la nivel de persoanã”.

„Motto-ul
ecumenismului
din partea noastrã
este ca toþi
sã fie una”

Biserica Romano-Catolicã a
fost reprezentatã de pãrintele
Aurelian care a readus în
discuþie tema ecumenismului.
„Biserica romano-catolicã,
atunci când discutã despre
unitate, pleacã de la rugãciu-
nea lui Iisus dinainte de
pãtimirea sa, iar motto-ul
ecumenismului din partea
noastrã este ca toþi sã fie una.
Este rugãciunea lui Iisus, este
rugãciunea pentru care
biserica catolicã trãieºte ºi
trebuie sã trãim toþi pentru cã
El aºa s-a rugat, ca toþi sã fie
una. ªi ºtim cã nici un cuvânt
nu va trece pânã nu se vor
împlini cuvintele Bibliei”.
Pastorul baptist, dr. Gheor-
ghe Ardelean, a spus cã

primul lucru important al
tuturor religiilor este baza pe
care se construieºte. „Nimic
nu a pornit decât din Þara
Sfântã. De acolo a venit
Moise cu legile, a venit
primul evreu Abraham, a
venit Iisus Hristos, nãscut în
ieslea Betleemului ºi murit pe
crucea din dealul Golgotei. A
înviat ºi s-a suit la cer ºi
iarãºi o sã vinã sã judece vii
ºi morþii. Deci, dacã pornim
de pe acelaºi fundament,
înseamnã cã trebuie sã ºi
þintim în aceeaºi direcþie. ªi
direcþia este una singurã:
viaþa veºnicã dupã moarte”.

„Biserica
ºi-a asumat
misiunea de a arãta
calea cea dreaptã”

Prof. univ. dr. Bianca
Predescu, specialist în Drept
Comunitar, redutabil avocat al
Baroului Dolj, a scos în
evidenþã misiunea comunã a
Bisericii: „Studiind mai mult
paralela dintre  biserica
ortodoxã ºi cea catolicã,
existã o mare diferenþã. ªi
anume, biserica ortodoxã a
mers pe drumul sãu ºi a spus
aceasta este calea, în timp ce
biserica catolicã a intervenit
puternic în societate ºi, în
momentele de crizã - cã a
fost fascismul, socialismul
sau alte momente de crizã în
ultimele douã secole - a
intervenit cu putere, substi-
tuindu-se statului ºi arãtând
care e calea cea dreaptã. Dar,
pentru sufletul meu, am
reþinut un singur lucru: fiind
cel mai aproape de om,
Biserica ºi-a asumat, de la
începuturile sale, ca ºi
credinþã ºi sumã a credincio-

ºilor, misiunea de a arãta
calea cea dreaptã”. Într-o
pledoarie emoþionantã, în care
a inclus ºi experienþe perso-
nale, Bianca Predescu a
mãrturisit cã, prin credinþã,
oamenii se salveazã. „Dorinþa
de a crede, cu o putere
nestrãmutatã, cã existã mai
presus de noi un adevãr care
ne uneºte ºi cãruia trebuie sã
îi rãmânem credincioºi ne
salveazã. Un resort moral ºi,
mai ales, forþa care vine din
interiorul bisericii, trebuie sã
cãlãuzeascã ºi aceastã struc-
turã, UE, ºi pe noi toþi, în
orice clipã”.

„Uniunea Europeanã
a avut întotdeauna
o legãturã cu religia”

Dezbaterea s-a bucurat ºi
de prezenþa europarlamenta-
rului Marian-Jean Marines-
cu care a subliniat faptul cã
Uniunea Europeanã nu este
ruptã de religie. „E adevãrat
cã Uniunea Europeanã nu are
în atribuþii aceastã problemã,
dar întotdeauna a avut o
legãturã cu religia. Biserica ar
trebui sã se ocupe de sufletul
omului ºi de situaþia lui în
societate. Atunci când deviazã
de la aceastã menire, se pot
întâmpla lucruri care nu sunt
bune pentru societate. Româ-
nia este un exemplu în acest
sens, trãiesc toate în pace, în
liniºte. Existã ºi acum multe
conflicte în lume bazate, din
pãcate, ºi pe religie. Cred cã
s-ar rezolva foarte multe
lucruri dacã nu politicienii ar
duce acest dialog, dacã
bisericile ar duce acest
dialog. Dacã doresc pacea ºi
sunt capabile sã ducã acest
dialog”.
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Cum a ajuns instituţia mărul cel râvnit…
Instituţie aflată în subordinea municipalităţii craiove-

ne, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” n-a suscitat,
în anii din urmă, deosebit interes. Ba, vreme bună –
până la obţinerea prin donaţie, din partea moştenitorilor,
a Casei Memoriale a poetului Traian Demetrescu –, nici
măcar un sediu propriu n-a avut, ca să nu mai vorbim
de cine ştie ce activitate. Cu alte cuvinte, a existat mai
mult cu numele…

Timp de 13 ani, din 2000 până în această primăvară,
la conducere l-a avut pe Alexandru Stuparu, care a tre-
cut de pe postul de referent cultural, pe care îl ocupa în
cadrul instituţiei din 1998, pe cel de director. După eva-
luarea anuală a activităţii, făcută în martie a.c., Alexan-
dru Stuparu n-a mai „corespuns”, astfel contractul i-a
fost însă reziliat, iar în primele zile ale lui aprilie i-a luat
locul, interimar, Ana-Maria Constantinescu (27 de ani).
A anunţat, la început de mandat, „foarte multe proiecte
interesante”, însă tot ceea ce a reuşit a fost să le conti-
nue, în mare parte, pe cele ale „fostului” şi, în plus, să
atragă un imens scandal, acuzele pornind de la faptul că
este „pupila” actualului edil al Craiovei.

DNA i-a dat dureri de cap
Anei-Maria Constantinescu

În august-septembrie a.c., Ana-Maria Constantines-
cu s-a înscris în competiţia pentru confirmarea pe post,
însă şi-a retras subit candidatura, invocând motive
personale, de ordin medical. Cel puţin dureri de cap i-
a dat contracandidatul său, Felix Godeanu, care a se-
sizat mai întâi Primăria Craiova, apoi Parchetele de pe
lângă Tribunalul Dolj şi Curtea de Apel Craiova, acu-
zând o serie de suspiciuni privind corectitudinea des-
făşurării concursului. Plângerile sale au ajuns în cele
din urmă la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) –
Serviciul Teritorial Craiova, care a cerut explicaţii in-

Cosmin Dragoste
este autorul cărţilor
„Herta Muller –
Metamorfozele
terorii” (Editura
„Aius”, 2007) –
prima monografie
în limba română
dedicată câştigătoa-
rei Premiului Nobel
pentru Literatură din 2009, şi „Mărgele de sticlă” (Editura „Aius”,
2008) – prima carte în limba română cuprinzând studii dedicate
exclusiv autorilor de expresie germană din România, ambele lucrări
finanţate integral de Ministerul Culturii din România, în urma
câştigării concursului naţional de proiecte AFCN. În 2011, tot la
„Aius”, i-a apărut volumul „Rolf Bossert – un mic killer al straşni-
cului cotidian”, publicarea fiind, de asemenea, finanţată integral de
AFCN şi Bundestag-ul Republicii Federale Germania. Li se adaugă
volumul de proză „Alois” (Ed. „Scrisul Românesc”, 2010).

Totodată, a publicat circa 200 de articole în reviste din ţară
(„Observator cultural”, „România literară”, „LAMA”, „Asalt”,
„Altitudini”, „Argos”) şi din străinătate, dar şi peste 50 de traduceri
din autori de expresie germană din România (în reviste din ţară).
Între altele, este traducătorul piesei „Hoţi”, de Dea Loher, pusă în
scenă, în 2011, de Teatrul Naţional din Craiova, şi a romanului
„Capesius, farmacistul de la Auschwitz”, de Dieter Schlesak
(Editura „Polirom”, 2008).

Este director al Centrului de cercetare a literaturii germane din
România „Oscar Walter Cisek” (sub egida IKGS Munchen), mem-
bru al Centrului de Excelenţă „Paul Celan” din Bucureşti, al Centrului
de studii asupra imaginarului şi raţionalităţii „Mircea Eliade” şi al
Societăţii Germaniştilor din România. Este redactor al revistei
culturale „Mozaicul”, în anii din urmă făcând parte şi din colectivele
redacţionale ale revistelor „Scrisul Românesc” şi „Argos”. A obţinut
Diploma de Onoare a Festivalului Naţional „Marin Sorescu” (2009),
Premiul de debut „Tiberiu Iliescu” al revistei „Mozaicul”, pentru
cartea „Herta Müller – Metamorfozele terorii” şi Premiul de debut
în proză „Prima verba – Alexandru Macedonski” al revistei „Scrisul
Românesc” pentru volumul „Alois”.

După Alexandru Stuparu – eliberat din funcţie în această primăvară, în urma
notei prea mici obţinute la evaluarea anuală, şi Ana-Maria Constantinescu –
opţiune controversată a municipalităţii, care a atras, după concursul de confir-
mare pe post, şi o sesizare la Direcţia Naţională Anticorupţie, la conducerea
Casei de Cultură „Traian Demetrescu”a fost numit, interimar, alt manager.
Este vorba despre Cosmin Ionuţ Dragoste (35 de ani), în prezent lector univer-
sitar doctor la Catedra de Limbi Moderne din cadrul Facultăţii de Litere a Uni-
versităţii din Craiova. Ceea ce acesta îşi propune în primul rând este ca institu-
ţia pe care o conduce să îşi „integreze demersurile de capacitare a resurselor
pentru atingerea obiectivului onorant şi provocator de a face din urbea noastră
un pol cultural cu valenţe europene”. Rămâne şi de dovedit, în cazul în care va
trece de concursul de ocupare a postului, anunţat pentru 22 noiembrie a.c.

clusiv membrilor comisiei de evaluare.
Dă mai bine un manager de talie universitară

Scandalul declanşat n-a dat deloc bine pentru ima-
ginea municipalităţii craiovene, nici pentru cea a Casei
de Cultură „Traian Demetrescu”, aşa că la conduce-
rea instituţiei a fost preferat alt manager, de această
dată de talie universitară. Astfel că, de la începutul lu-
nii octombrie, interimar, a fost numit Cosmin Ionuţ
Dragoste, din 2009 lector la Catedra de Limbi Moder-
ne din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din
Craiova. Născut la 8 ianuarie 1978, la Craiova, acesta
este licenţiat în Limbă şi literatură română / Limbă şi
literatură germană la Facultatea de Filologie din Craio-
va (2000) şi are un doctorat în Literatură germană, cu
teza „Herta Muller – Metamorfozele terorii” (2006,
prof. îndrumător Marin Beşteliu). În anii de studii a
beneficiat de şase burse de cercetare în Germania
(Munchen, Bielefeld, Tubingen) şi Austria (Innsbruck).

Îşi propune să promoveze
Craiova – capitală culturală

Ce îşi propune Cosmin Dragoste, înainte de toate,
la conducerea acestei instituţii? «Casa de Cultura „Tra-
ian Demetrescu”, membru fondator în Asociaţia „Cra-
iova – Capitală Culturală Europeană 2021”, îşi va inte-
gra demersurile de capacitare a resurselor pentru atin-
gerea obiectivului onorant şi provocator, de a face din
urbea noastră un pol cultural cu valenţe europene. În
acest sens, conjugarea eforturilor se va face prepon-
derent în direcţia internaţionalizării şi a sporirii gradu-
lui de vizibilitate culturala a Craiovei, accentuându-se
preocupările axate pe promovarea inter- şi a multicul-
turalităţii, pe evidenţierea în plan european a  valorilor
locale şi pe atragerea interesului extern faţă de activi-
tăţile culturale ale urbei», a declarat acesta. Rămâne
mai întâi să promoveze concursul de ocupare a postu-
lui, anunţat pentru 22 noiembrie a.c., apoi să demon-
streze că dispune de pricepere, dar şi de susţinerea
necesară, pentru a-şi duce proiectele la bun sfârşit.

Al treilea manager, în şase luni, la Casa de
Cultură „Traian Demetrescu”: Cosmin Dragoste!
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Cu ocazia celei de a XIII-a ediţii a Săptămânii Lim-
bii italiene în lume, din perioada 14-20 octombrie
a.c., cu tema „Ricerca, Scoperta, Innovazione: l’I-
talia dei Saperi”, Societatea Culturală Româno-Ita-
liană „Dante Alighieri” – Comitet Local al Societăţii
„Dante Alighieri” din Roma şi Secţia de Italiană a Fa-
cultăţii de Litere a Universităţii din Craiova organizea-
ză zilele acestea, la Lectoratul Italian al Universităţii
craiovene, o serie de activităţi.

Săptămâna Limbii italiene în lume,
sărbătorită şi la Craiova

Astfel, astăzi, de la ora 10.00, prof. univ. dr.
Elena Pîrvu susţine comunicarea „Săptămâna
Limbii italiene, ediţia a XIII-a”, urmată de pro-
iecţia filmului artistic „Leonardo da Vinci. Visul
zborului”, cu o introducere a lectorului univ. dr.
Ramona Lazea. Miercuri, 16 octombrie, de la
ora 10.00, este programată prezentarea lucrării
„Dialogo sopra i massimi sistemi”, de Galileo
Galilei, în lectura şi comentariul studentelor An-
dra Neaţu, Ştefania Neicu şi Claudia Tiţă, din
anul al III-lea, secţia engleză-italiană.

Sâmbătă, 19 octombrie, ora 13,00, va avea loc
o sesiune de comunicări la care vor participa prof.
Aurelian Velea – de la Liceul de Arte Plastice
„Nicolae Tonitza” din Bucureşti („Lo scrittore di
scienza”), prof. Carmen Făgeţeanu – de la Liceul
Adventist Craiova („Fizicieni şi matematicieni

italieni”), studenţii Alexandra Ştefania Ţiulescu – anul
al II-lea, secţia engleză-italiană („Giordano Bruno, bi-
ografia unui geniu”) şi Andreea-Mihaela Neaţă – anul
al II-lea, secţia engleză-italiană („Geografi italieni”).

Coordonatorul programului este prof. univ. dr. Elena
Pîrvu, prodecan al Facultăţii de Litere a Universităţii
din Craiova, preşedinte executiv al Societăţii Cultura-
le Româno-Italiene „Dante Alighieri”, Comitet Local
al Societăţii „Dante Alighieri” din Roma.

Colocviile „Mozaicul”: „Craiova, oraş
cultural european” – tema ediţiei a XVI-a

O temă de interes general şi în acord total cu proiectul oraşului „Craiova
– Capitală Culturală Europeană 2021” a fost aleasă spre a fi pusă în discuţie
în cadrul Colocviilor „Mozaicul”: „Craiova, oraş cultural european. Mode-
le de legitimare şi valori europene”. Evenimentul, ajuns la a XVI-a ediţie,
se va desfăşura în zilele de 18 şi 19 octombrie, pe două secţiuni – „Vocaţie

şi aspiraţii europene” şi „Valori ale spiri-
tului craiovean în universalitate”.

Între invitaţii la dezbateri se află conf.
univ. dr. Ion Bogdan Lefter (Universitatea
din Bucureşti), prof. univ. dr. Sorin Liviu
Damean, prof. univ. dr. Sevastian Cercel,
prof. univ. dr. Ionel Buşe, prof. univ. dr.
George Popescu, conf. univ. dr. Gabriel
Coşoveanu (Universitatea din Craiova), eu-
roparlamentarul Marian-Jean Marinescu,
actorul Emil Boroghină, prof. univ. dr.
Mihaela Albu ş.a. Sâmbătă, 19 octombrie,
ora 13.00, va avea loc festivitatea de de-
cernare a Premiilor revistei „Mozaicul”.

Organizatori ai manifestării sunt Editura
„Aius”, revista „Mozaicul”, Asociaţia Priete-
nii Ştiinţei „Gheorghe Ţiţeica”, Institutul de
Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-
Plopşor” al Academiei Române, Facultatea
de Drept şi Ştiinţe Socio-Umane a Universi-
tăţii din Craiova – Departamentul de Istorie
şi Casa de Cultură „Traian Demetrescu”.
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Marea Mediteranã este din
nou transformatã în cimitir, dupã
naufragiul, în sudul Maltei, vi-
neri, soldat cu peste 33 de
morþi, potrivit unui bilanþ provi-
zoriu, în majoritate sirieni, la
numai opt zile dupã moartea,
lângã Lampedusa, a 359 de imi-
granþi din Cornul Africii. O navã
a marinei italiene care transpor-
ta 56 de supravieþuitori ai nau-
fragiului era aºteptatã ieri la
Porto Empedocle. În vasul care
s-a scufundat vineri dupã-amia-
zã se gãseau sute de refugiaþi,
a cãror destinaþie finalã era
mica insulã italianã Lampedu-
sa. Potrivit autoritãþilor malte-
ze, intervievate de un corespon-
dent AFP, bilanþul oficial era,
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sâmbãtã seara, de 33 de corpuri
recuperate, în majoritate femei
ºi copii, dar acesta putea evo-
lua. Înaltul Comisariat ONU
pentru Refugiaþi (HCR) a afir-
mat, citând persoane care pre-
cizau acest lucru, cã „vasul, ple-
cat din Zwara (Libia), avea la
bord între 300 ºi 400 de persoa-
ne, majoritatea sirieni ºi pales-
tinieni”. Premierul maltez, Jo-
seph Muscat, a deplâns cã Me-
diterana este pe cale de a de-
veni un cimitir. Un purtãtor de
cuvânt al Ministerului maltez de
Interne a menþionat cã „este
prea puþin probabil a se mai gãsi
supravieþuitori, operaþiunile de
cãutare a corpurilor prelungin-
du-se pânã sâmbãtã seara, la lu-

mina farurilor”. S-a reuºit sal-
varea a 200 de persoane. Din-
tre cei 146 de supravieþuitori
intervievaþi de poliþia maltezã,
117 s-au declarat sirieni, 27 pa-
lestinieni, 1 libanez ºi altul tuni-
sian. Intervievat de ziarul „Ti-
mes of Malta”, comandantul
navei care a salvat refugiaþii s-
a confesat cã „de 10 ani fac
munca aceasta, dar respectiva
operaþiune s-a dovedit cea mai
dificilã din toatã cariera”. El a
descoperit sute de persoane în
mare, majoritatea fãrã viaþã. O
cauzã a fost ºi aceea cã refu-
giaþii erau prea slabi pentru a
rezista la zece ore de cãlãtorie
pânã la La Valeta. Accidentul
s-a produs în centrul unui
triunghi, între Malta, Libia ºi
Lampedusa, la 60 de mile (cca.
110 km) depãrtare de coasta
maltezã. Potrivit marinei malte-
ze, ambarcaþiunea a fost desta-
bilizatã în momentul în care imi-
granþii s-au agitat pentru a atra-
ge atenþia unui avion militar ce
survola deasupra, deplasându-
se în acelaºi sens. Nave ºi eli-
coptere de salvare au fost tri-
mise rapid la faþa locului ºi in-
clusiv autoritãþile italiene au tri-
mis douã nave militare, capabi-
le sã lanseze bãrci de salvare
pneumatice. Secretarul general
al ONU, Ban Ki-moon, a cerut
sâmbãtã seara „mãsuri apte sã

soluþioneze cauzele profunde ale
acestor evenimente”. La rândul
sãu, premierul italian, Enrico
Letta, a anunþat sâmbãtã seara
trimiterea „unei misiuni umani-
tare navale ºi aeriene” pentru a
face Marea Mediteranã cât mai
sigurã cu putinþã. În Malta, cle-
rul insulei, foarte catolice, a ce-
rut mobilizarea tuturor episcopii-
lor europene, pentru a cere gu-
vernelor o mai mare solidaritate
ºi acþiune politicã în prevenirea
unor astfel de accidente repe-
tate. Drama a survenit dupã nau-
fragiul, la 3 octombrie, a unui vas
perscãresc în apropiere de Lam-
pedusa, când doar 155 din cei
500 de emigranþi aflaþi la bord, în
majoritate eritreeni, au fost sal-
vaþi. Potrivit ONG-urilor, aproa-
pe 20.000 de imigranþi ºi refugiaþi
au pierit în tentativa traversãrii
Mediteranei în ultimii 20 de ani.
În acest context, în faþa afluxu-
lui de imigranþi, senatorul fran-
cez UMP Philippe Marini a scris
pe contul sãu Twitter cã „regre-
tã dispariþia regimului Gaddafi în
Libia”, produsã ºi datoritã inter-
venþiei militare franceze. Evident
cã declaraþia acestuia a generat
o polemicã, mai ales cã tot aces-
ta, în hebdomadarul „Oiseheb-
do”, l-a considerat pe preºedin-
tele sirian Bashar al-Assad
„un bun politician” „în capul unui
regim autoritar”.

Tribunalul secret american în-
sãrcinat sã se pronunþe asupra pro-
gramelor în domeniul supravegherii
a prelungit programul de colectare
a datelor telefonice, dupã ce aces-
ta a expirat vineri, a anunþat Di-
rectorul Naþional al Serviciilor de
Informaþii (DNI), James Clapper,
într-un comunicat publicat vineri
seara târziu. Potrivit lui Clapper,
DNI, care supervizeazã cele 16
agenþii americane, inclusiv Agen-
þia Naþionalã de Securitate (NSA),
„a decis sã declasifice ºi sã facã
public faptul cã Guvernul a solici-
tat Foreign Intelligence Surveillan-
ce Court (FISA) sã autorizeze din
nou colectarea în vrac a metada-

SUA  au  p re lung i t  p rog ramu l
de  co lec ta re  a  da te lo r

t e l e f o n i c e
Aproape 50 de luptãtori au

fost uciºi joi în confruntãrile
dintre jihadiºti ºi rebeli din
metropola Alep (nord), ceea
ce demonstreazã încã o datã
rivalitãþile dintre aceste douã
grupuri ce luptã împotriva
regimului sirian, conform
Observatorului sirian al
Drepturilor Omului (OSDO).
Luptele s-au desfãºurat între
Statul islamic în Irak ºi
Levant (EIIL), afiliat al Al-
Qaeda ºi format mai ales din
jihadiºti strãini, ºi un batalion
afiliat Armatei Siriene Libere
(ASL), coaliþia rebelã consi-
deratã moderatã ºi sprijinitã

Si r ia :  Lupte  în t re  opozanþ i i
reg imulu i  Assad  so ldate

cu c i rca 50 de morþ i

Estul Indiei a continuat ieri dimineaþã
sã fie lovit de vânturile ºi precipitaþiile
aduse de cel mai puternic ciclon din
aceastã þarã din ultimii 14 ani, 3 persoane
pierzându-ºi viaþa ºi aproape un milion
fiind evacuate de pe coastã, relateazã
AFP. „Foarte violentul ciclon Phailin a
început sã atingã coasta în apropierea
oraºului Goalpur. Viteza înregistratã a
rafalelor de vânt este de 200 de kilometri
la orã”, a declarat L.S. Rathore, directo-
rul serviciilor meteorologice indiene, într-
o conferinþã de presã. „Avem confirmarea
a trei decese (în statul Orissa)”, a decla-
rat ieri, pentru AFP, Pradipta Kumar
Mohapatra, responsabilul de operaþiunile
de salvare din acest stat. În Orissa, circa
860.000 de persoane au fost evacuate, a

adãugat el. Alte 100.000 de persoane din
statul vecin, Andrah Pradesh, au fost, de
asemenea, evacuate, au
indicat, sâmbãtã, autoritãþi-
le. Anterior, o sursã guver-
namentalã a evocat un
numãr de 6 morþi în total,
în Orissa ºi Andrah Pra-
desh, statele cel mai afecta-
te de ciclon. Forþa de
intervenþie în caz de catas-
trofe naturale, NDRF, care
este în subordinea armatei,
a trimis 1.200 de militari în
Orissa ºi 500 în Andhra
Pradesh. „Imediat ce furia
ciclonului se va calma,
oamenii noºtri îºi vor

începe munca”, a declarat presei Krishna
Chaudhary, director general al NDRF.

India: Mai mulþi morþi ºi un milion de persoane evacuate din cauza ciclonului Phailin

Tratatul de securitate între SUA
ºi Afganistan progreseazã,
însã nu este finalizat

Preºedintele afgan Hamid Kar-
zai ºi secretarul de stat al SUA
John Kerry au ajuns la o înþele-
gere privind prezenþa militarã
americanã în Afganistan dupã
2014, însã au declarat, sâmbãtã,
cã finalizarea unui acord nu s-a
realizat din cauza problemei imu-
nitãþii soldaþilor americani. „Am
ajuns la o serie de înþelegeri”, mai
ales în ceea ce priveºte modali-
tãþile de intervenþie ale unui con-
tingent american, a declarat pre-
ºedintele afgan dupã negocierile
intense cu Kerry, care a sosit vi-
neri la Kabul pentru o vizitã sur-
prizã de douã zile. În schimb,
Karzai a declarat cã problema
imunitãþii juridice a soldaþilor
americani, reclamatã cu insisten-
þã de Washington, nu a fost re-
glatã. „Nu a existat un consens
privind acest subiect”, a recunos-
cut Karzai în cadrul unei confe-
rinþe de presã comunã cu Kerry.
„Trebuie subliniat cã dacã aceas-
tã problemã (a imunitãþii) nu va
fi rezolvatã, din pãcate nu va
putea exista un tratat”, a decla-
rat secretarul de stat american.
SUA negociazã de un an cu Ka-
bulul acest acord bilateral de se-
curitate (BSA), care trebuie sã
defineascã modul în care va fi
prezent contingentul american în
Afganistan dupã sfârºitul misiu-
nii forþelor NATO, anul viitor.
Obþinerea unui acord este cu atât
mai necesarã acum, când majo-
ritatea celor aproximativ 87.000
de soldaþi ai NATO urmeazã sã
pãrãseascã Afganistan pânã la
sfârºitul lui 2014.
Iranul refuzã sã-ºi trimitã
în strãinãtate stocul
de uraniu îmbogãþit

Iranul refuzã sã-ºi trimitã în
strãinãtate stocul de uraniu îmbo-
gãþit, a declarat Abbas Araghchi,
negociatorul-ºef iranian în proble-
ma nucleare, citat ieri de site-ul
televiziunii de stat, transmite AFP.
„Linia roºie a Iranului în negocieri
este îmbogãþirea uraniului (...)
Putem discuta despre formã, de-
spre cantitate ºi despre nivelul îm-
bogãþirii, însã trimiterea în strãi-
nãtate a producþiei noastre (de ura-
niu) reprezintã linia noastrã roºie”,
a declarat Araghchi. Potrivit ulti-
mului raport al Agenþiei Internaþi-
onale pentru Energie Atomicã
(AIEA), publicat la sfârºitul lunii
august, Iranul deþine 6.774 kilo-
grame de uraniu îmbogãþit la 3,5%
ºi 186 kg de uraniu îmbogãþit la
20%. Teheranul a transformat, de
asemenea, alte 187 kg de uraniu
îmbogãþit la 20% în bare de com-
bustibil. Araghchi a adãugat cã
echipa de negociatori iranieni „va
apãra drepturile Iranului ºi nu va
ceda asupra a ceea ce naþiunea ira-
nianã este în drept sã aibã, în con-
formitate cu regulile internaþiona-
le”. Reprezentanþii Iranului ºi ai
þãrilor din Grupul 5+1 (SUA, Fran-
þa, Marea Britanie, Rusia, China ºi
Germania) urmeazã sã se reuneas-
cã, mâine ºi poimâine, la Geneva,
pentru a relansa negocierile nuclea-
re, întrerupte din luna aprilie.

telor telefonice ºi cã acest tribunal
a prelungit autorizarea”. Aceastã
informaþie intrã în cadrul „declasi-
ficãrilor precedente, dat fiind inte-
resul important ºi continuu al opi-
niei publice faþã de programul de
colectare a metadatelor telefonice”,
se aratã în comunicat. Preºedinte-
le american Barack Obama a pro-
mis, la jumãtatea lui august, sã re-
vizuiascã programele americane de
supraveghere, în urma dezbateri-
lor provocate de dezvãluirile fos-
tului consultant al NSA, Edward
Snowden, care a oferit informaþii
despre programe vaste de colec-
tare atât a datelor telefonice, cât ºi
a celor de pe Internet.

de statele arabe ºi occidenta-
le, conform OSDO. „Cel
puþin 30 de luptãtori ai
brigãzii Ababil ºi 14 membri
EIIL au murit în confrutãri,
iar acest bilanþ ar putea
creºte”, a declarat pentru AFP
Rami Abdel Rahmane, direc-
tor al OSDO, care se bazeazã
pe o reþea vastã de militanþi ºi
de surse medicale în întreaga
þarã. EIIL, care urmeazã o
formã extremã a islamului, a
reuºit sã preia controlul
asupra sediilor brigãzii numite
„saraya al-Ababil” ºi a instalat
propriile sale baraje în trei
sectoare.
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Anunþul tãu!
S.C. DECG SRL, anunþã publi-
cul interesat  asupra depunerii
solicitãrii de obþinere a autori-
zaþiei de mediu privind activi-
tatea “COLECTARE DEªEURI
FEROASE ªI NEFEROASE” ce
se desfãºoarã în Craiova, sat
Izvoru Rece, str. Cernele  nr. 19
C. Informaþiile privind potenþi-
alul impact asupra mediului
pot fi consultate la sediul ARPM
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1
zilnic între orele 9.00-14.00. Ob-
servaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul ARPM Craiova
pânã la data de 1.11.2013 (15
zile calendaristice de la data
apariþiei anunþului în presã).

Astãzi, 14 octombrie, de ziua Preacuvioa-
sei Parascheva, se împlinesc 15 ani de la tre-
cerea în nefiinþã a iubitului nostru tatã, soþ
ºi fiu, ION PETRE (PUIU) MIULESCU, fost
judecãtor la Curtea de Apel Craiova.

Fãrã tine, am învãþat sã ne purtãm de grijã,
dar singurãtatea este mult prea apãsãtoare,
PUIU!

Nimic nu poate ºterge amintirea chipului
ºi sufletului tãu drag!

Florin, Nicoleta ºi Ecaterina – fiu, so-
þie ºi mamã, mulþumesc celor care le-au
fost alãturi la comemorarea desfãºuratã în
Cimitirul Sineasca.

Dumnezeu sã te odihneascã în pace, PUIU!

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM ªOFER
TAXI. Telefon: 0765/
431.669.
Angajãm frizeriþã, coa-
fezã zona Brestei. Te-
lefon: 0741/505.044.
ANGAJÃM MAªINIS-
TE MAROCHINÃRIE.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Angajãm tehnician/ingi-
ner cu cunoºtinþe în sis-
teme de alarmã, supra-
veghere video, reþele
calculatoare. CV-ul se
depune la adresa de e-
mail: angajari_craiova-
@yahoo.com.

MEDITAÞII
PROFESOARÃ Istorie
meditez pentru orice
nivel: testare naþiona-
lã, bacalaureat, facul-
tate. Pregãtesc la do-
miciliu elevi de clasele
I–IV. Telefon: 0720/
536.468.
Profesoarã meditez
matematicã. Telefon.
0761/329.958.

Licenþiatã, douã spe-
cializãri ofer medita-
þii complete clasele I-
IV. Telefon: 0751/
239.088.
Meditez matematicã
pentru Evaluare Naþi-
onalã, bacalaureat,
alte concursuri ºcola-
re ºi examene. Tele-
fon: 0724/088.745;
0351/416.101.
Pregãtesc contabilitate
– studenþi, ºomeri etc.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

PRESTÃRI SERVICII
C O N S U LTA N Þ Ã
GRATUITÃ DECORA-
ÞIUNI INTERIOARE.
TELEFON: 0727/
804.400.
Evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0758/063.773;
0744/390.775.
Fac menaj sau bonã.
Telefon: 0762/047.095.
Finisaje interioare ºi
exterioare. Telefon:
0736/003.526.

Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691; 0785/
103.411.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/
4, zona Lãpuº, în spa-
tele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E nego-
ciabil. Telefon: 0720/
556.607.
Vând apartament 2
camere transformat în
3, ultramodern cu cen-
tralã, mobilier ºi garaj,
(în spate la Billa). Preþ
65.000 Euro negocia-
bil. Telefon: 0755/
943.426.
Vând apartament 2
camere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.
Vând apartament 2
camere central. Tele-
fon, 0770/682.554.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.
Vând apartament 3
camere decomandate,
superb, preþ negocia-
bil, zona Ciupercã. Te-
lefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 45.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.

CASE
Vând casã cu teren
Lãdeºti – Vâlcea. Te-
lefon: 0767/153.551.

Vând vilã la roºu
Gherceºti posibilitate
preluare credit Prima
Casã. Telefon: 0752/
142.493.
Vând casã la 15 km
de Craiova, mobilã,
aragaz. Telefon: 0752/
410.378.
Vând casã în Bãileºti
ºi curte 2000 mp zona
I, sau schimb cu gar-
sonierã Craiova, + di-
ferenþa. Telefon: 0742/
097.486.
Vând casã comuna
Urzicuþa 4 camere +
3500 mp. Telefon:
0722/651.544.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Te-
lefon: 0744/391.195.
Casã, 3 camere, ane-
xe, pomi fructiferi, vie,
fântânã, localitatea
Ciutura, preþ negocia-
bil. Telefon: 0763/
305.850.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna Va-
lea Stanciului. Telefon:
0251/352.239. 0721/
502.003.
Vând casã + teren afe-
rent în comuna Malu
Mare cu ieºire la ºosea-
ua Craiova – Bechet.
Telefon: 0734/159.594.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anve-
lopatã termic, eventual
schimb 2 apartamen-
te, 2 camere sau vari-
ante. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în satul
Predeºti, judeþul Dolj, la
16 km de Craiova. Te-
lefon: 0251/454.016.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
VÂND Teren 7000 mp,
zona Catargiu-Mofleni,
dimensiuni 20x350. Te-
lefon: 0729/826.217.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Preþ 25 Euro/m.p. ne-
gociabil Telefon: 0770/
222.518.
Vând teren 1850 m.p.
Bariera Vâlcii, str. Cor-
neºului. Telefon: 0761/
431.806.
Vând teren intravilan
4000 mp, cadastru, cu
o casã bãtrâneascã,
pomi, vie la 11 km de
Craiova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând teren intravilan
Brãdeºti, deschidere
la Drum European 54
m, toate utilitãþile. Re-
laþii la telefon: 0749/
230.636.
Vând parcele Cârcea,
la asfalt, alãturat cu
Hanul cu ponei, 450
mp ºi 650 mp. Telefon:
0767/263.391.
Vând intravilan vis-a-vis
de târgul Leu, 1174 mp,
2 deschideri 17 m ºi re-
þele apã, electricitate,
cadastru, carte funciarã.
Telefon: 0724/572.434;
0351/179.436.

Vând 800 mp, comu-
na Predeºti ideal pen-
tru casã, zonã pito-
reascã. Telefon: 0762/
109.595.
Vând 345 mp zona
Daewoo între case, va-
riante. Telefon: 0761/
665.763.
Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon:
0766/582.831.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de
lacul Tanchiºtilor. Preþ
negociabil. 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 in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.
Vând teren central
330 mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.
SCHIMBURI

Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu apar-
tament 2 camere + di-
ferenþa. Telefon. 0727/
884.205.
Vând sau schimb
apartament 4 camere
Lãpuº, cu casã 2-3 ca-
mere. Telefon: 0766/
483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Renault Laguna
2, an 2003, culoare gri
metalic, 6 trepte, turbo-
diesel, motor 1.9,
262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro
negociabil. Telefon:
0753/948.440.
Vând Chevrolet Kalos,
2005, 2000 Euro. Te-
lefon: 0768/104.581.

Vând maºinã auto
Peugeot 806, benzinã,
an 1995 neînmatricu-
latã. Bariera Vâlcii nr.
63. Craiova. Telefon:
0766/466.171.
Vând Audi A6, fabrica-
þie 2006, full-options,
bleu-marin, piele, xe-
non, motor de 2000
cm3. Telefon. 0762/
109.595.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria, preþ
1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0729/
977.036.

UTILAJE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Buco-
vãþ, sat Palilula, stare
foarte bunã. Telefon:
0251/361.093, 0767/
249.701

VÂNZÃRI DIVERSE
VÂND butaºi trandafiri
olandezi. Telefon:
0744/642.570.
Vând cadru metalic
handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciuper-
cã), butoi pentru var-
zã. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/446.918.
Vând vioarã nouã, un
sfert arcuº, cutie. Te-
lefon: 0727/804.400.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
PRESÃ ULEI, origina-
lã fabricã, preþ 5000
RON. Telefon: 0764/
834.799.
Vând cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor (flex)
D125/850W nou, ca-
nistrã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând nicovalã fierãrie
maºini de cusut nemþeºti,
româneºti, cãruþã. Tele-
fon: 0761/155.549.

Vând loc de veci cimi-
tirul Roboaica. Tele-
fon: 0736/655.212.
Vând frigider Actic 240
l preþ negociabil. Tele-
fon: 0763/625.519.
Vând pãlãrie fetru nr.
55, nouã, 50 lei, ma-
ºini de spãlat rufe,
pompã defectã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând în Iºalniþa 2 m3

lemne diferite esenþe
din demolare magazie
125 lei m3. Telefon:
0761/355.869; 0770/
303.445.
Vând cârlige jgheaburi
acoperiº, arzãtoare Ø
600 gaze sobã, polizor
(flex) D 125/850W,
cauciucuri 155/13 cu
jantã, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu bute-
lie, ceas Atlantic. Tele-
fon: 0771/385.734.
Vând 345 mp – 18,60,
tarlaua 80 preþ nego-
ciabil, zona Daewoo
cãpºunãrie. Telefon:
0763/616.711; 0351/
425.744.
Vând presã pentru
struguri capacitate
mare. Telefon: 0251/
531.294.
Vând 2 gropi, Cimitirul
Romaneºti, cu lucrare
fãcutã. Telefon: 0771/
758.019.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit etajat
patru feluri, fãrã ulei,
cu doar cinci minute
încãlzire. Cadou nun-
tã deosebit! Telefon:
0251/415.863; 0765/
027.337.

Vând puieþi de nuc, fra-
sin, salcâm ºi diverºi
puieþi pomi fructiferi ºi
sãlbatici pentru a înfiin-
þa o plantaþie. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880; 0253/285.145.
Vând aparat de ozo-
nat apa, eliminã pesti-
cidele din legume ºi
fructe, precum ºi hor-
monii ºi antibioticele
din carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând þeavã neagrã 40
ml, robineþi, ventile
fontã noi diverse mã-
rimi. Telefon. 0731/
989.215.
Vând dozator de bere,
tub CO2, aparat fax, as-
pirator, balanþã Berkel,
cuier panou, maºinã de
cusut Singer. Telefon:
0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând uºi cu toc, de in-
terior, cu geam, date
cu lac, tuburi CO2, do-
zator bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil. Te-
lefon:  0766/355.375.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300. Preþ 200 lei. Re-
laþi la telefon: 0748/
057.590.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei / buc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând presã de balo-
tat, mase plastice uºã
cu toc pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.

Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã
zincatã 2,5/1 m. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0251/534.303.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã tra-
tate, piese Dacia noi,
calculator instruire co-
pii, flex mare, aparat
sudurã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de cusut,
plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe o
parte. Telefon: 0729/
977.036.

Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã,
canapea, covor. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii sepa-
rate 500 mp cu teren
intravilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard be-
ton. Telefon: 0721/
152.832.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groasã
pentru pui, curcani ºi
animale mici. Telefon:
0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate mare
ºi centrifugã miere. Te-
lefon: 0728/381.894.
Vând bicicletã copii 2-
4 ani (50 Ron), televi-
zor bucãtãrie, 2 radio
casetofoane (30 Ron/
buc). Telefon: 0729/
977.036.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
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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.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
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vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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 MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.

Vând convector pen-
tru cãldurã instant
apã caldã, ºemineu
pe lemne – cãrbuni,
stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
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 – fer-
moar –  nasturi - tine-
ret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
CUMPÃRÃRI
Colecþionar cumpãr ta-
blouri, sculpturã, acua-
relã, graficã, monede,
bancnote, timbre, cea-
suri, icoane, alte anti-
chitãþi. Telefon: 0723/
926.322.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Inchiriez spatiu co-
mercial în municipiul
Craiova, str. Lip-
scani, 300 mp, dispus
pe trei niveluri. Tele-
fon: 0745/130.705.
Bucureºti - zona Vi-
tan garsonierã 40
mp mobilatã, rog
seriozitate. Exclus
intermediere agen-
þii. Telefon: 0722/
714.578.
Închiriez garsonierã
complet mobilatã
zona Lãpuº, ºcoala
M. Eminescu. Tele-
fon: 0762/ 299.913.
Închiriez apartament
2 camere, Valea Ro-
ºie. Telefon: 0745/
175.456.
Închiriez la bloc Ca-
lea Bucureºti, exclus
familii. Telefon. 0762/
047.095.
Închiriez teren pe ter-
men lung pentru am-
plasare de magazine
sau piaþã Lãpuº. Vad
foarte bun. Telefon:
0763/616.711; 0351/
425.744.
Proprietar închiriez
pe termen lung apar-
tament 3 camere mo-
bilat parter Dezrobirii,
300 euro. Telefon:
0744/396.354.

Închiriez teren pen-
tru amplasare chioº-
curi sau magazine
pe perioadã nede-
terminatã, zonã cu
vad. Telefon: 0761/
665.763.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.

MATRIMONIALE
Domn serios, fãrã obli-
gaþii 50 ani, doresc cu-
noºtiinþã cu doamnã
vârstã apropiatã. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.

DIVERSE
Cedez 4500 m.p. teren
extravilan pentru repa-
raþii casã + anexe sau
cedez 4000 m.p. teren
intravilan pentru un
apartament cu 2 came-
re + diferenþa. Telefon.
0727/884.205.
Caut persoanã autori-
zatã ptr. cadastru în Cra-
iova. Telefon: 0770/
333.559: 0351/401.251.

Confecþionez ºi mon-
tez curea canelatã pen-
tru maºinã de cusut. Te-
lefon: 0251/531.294.
Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon: 0764/568.897;
0751/ 911.417.
CONDOLEANÞE
Cetãþenii care partici-
pã la ªedinþele Consi-
liului Local Municipal
Craiova regretã pro-
fund decesul tatãlui
domnului viceprimar -
inginer Genoiu Mihail
ºi transmit sincere
condoleanþe familiei
îndoliate. Dumnezeu
sã-l oduhneascã în li-
niºte ºi pace!Fie-i þã-
râna uºoarã!
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Calificatã în premierã în Liga
Campionilor, HCM Baia Mare a
pierdut, aºa cum era de aºteptat
dat fiind renumele oponentei, ºi
ce-a de-a doua partidã din ca-
drul grupei A, scor 21-33 (10-
16), sâmbãtã seara, pe teren pro-
priu, în compania campioanei
continentale en-titre, Gyor Audi
ETO.

Într-un meci condus de la un
capãt la celãlalt de formaþia ma-
ghiarã, golurile trupei pregãtite de
Costicã Buceschi au fost marca-
te de Tãtar (5), Geiger, Nechita,
Marin, Rudics (toate câte 3), Bu-
ceschi (2), Puiu ºi Oltean (câte

HANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILOR

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Baia Mare, învinsã categoric de GyorBaia Mare, învinsã categoric de GyorBaia Mare, învinsã categoric de GyorBaia Mare, învinsã categoric de GyorBaia Mare, învinsã categoric de Gyor
1). De cealaltã parte, câte punc-
te ºi-au trecut în cont maramu-
reºencele a izbutit numai triden-
tul Loke-Gorbitz-Amorim, în ace-
eaºi ordine, 9, respectiv câte 6
goluri de fiecare.

În runda inauguralã, HCM se
înclinase, în deplasare, 29-36, în
faþa nemþoaicelor de la Thurin-
ger, echipã ce a jucat asearã, târ-
ziu, la Viena, contra lui Hypo, pul-
verizatã la debut de Gyor, 22-41.

Clasament :  1.  Gyor  4p
(+31), 2. Thuringer 2p (+7),
3. HCM 0p (-19), 4. Hypo 0p
(-19).

Iatã ºi celelalte rezultate:

Grupa B: Lubin (Pol) – Mid-
tjilland (Dan) 24-25, Ferencva-
ros (Ung) – Buducnost (Mun) –
asearã. Clasament: 1. Midttjil-
land 4p, 2. Buducnost 2p, 3. Fe-
rencvaros 0p, 4. Lubin 0p.

Grupa C: Savehof (Sue) –
Metz (Fra) 32-30, Leipzig (Ger)
– Krim (Sln) – asearã. Clasa-
ment: 1. Krim 2p, 2. Leipzig 2p,
3. Savehof 2p, 4. Metz 0p.

Grupa C: Vardar (Mac) – Lar-
vik (Nor) 27-27, Podravka (Cro)
– Balonmano (Spa) 29-18. Cla-
sament: 1. Larvik 3p, 2. Vardar
3p, 3. Podravka 2p, 4. Balon-
mano 0p.

Într-o grupa a 6-a cu o
favoritã certã, Germania,
naþionala Under 21 a Ro-
mâniei mai are doar ºanse
pur teoretice de a ajunge
la Campionatul European
din 2015, competiþie ce va
fi gãzduitã de Cehia, dupã
a remizat, scor 0-0, vineri
searã, la Piatra Neamþ, în
faþa selecþionatei similare
a Republicii Irlanda. A fost
al treilea meci pentru tri-
colori, dupã remiza din
Feroe 2-2 ºi înfrângerea din Mun-
tenegru (2-3).

România a avut ocaziile mai im-
portante, cu lovitura de cap a lui
Mihai Roman trecutã puþin pe lân-
gã din prima reprizã. În partea a
doua Martin ºi Creþu au avut cele
mai mari ºanse de gol, ºuturile ce-
lor doi fiind salvate de goalkeeper-

Calificare ca ºi ratatã pentru echipa de tineret

ul irlandez.
ªi oaspeþii au avut o mare opor-

tunitate de a pleca cu toate cele trei
puncte, dupã ce Sean Murray s-a
jucat cu apãrarea noastrã, a driblat
4 jucãtori, dar nu a reuºit sã mar-
cheze din apropiere.

Selcþionerul Bogdan Stelea a
trimis în teren urmãtorii jucãtori:
Brãnescu – Nica, Creþu, Avrãmia,

Popescu – Benzar, Câr-
stocea (Dan 72) – Bum-
ba (Florean 90+2), Ro-
man (Martin 63), Filip
– Ciolacu.

Urmãtorul meci al
României va avea loc
mâine, contra aceleiaºi
Irlanda, la Sligo, de la
ora 17:00.

Tot vineri, Germania
a trecut cu 2-0 de Mun-
tenegru.

Clasament: 1. Ger-
mania 9p (3j), 2. Muntenegru 6p
(3j), 3. Irlanda 4p (3j), 4. România
2p (3j), 5. Feroe 1p (4j).

Se calificã la turneul final câºti-
gãtoarele grupelor ºi cele mai bune
4 locuri secunde din cele 10 gru-
pe, astfel cã ºansele noastre de a
merge mai departe sunt ca ºi com-
promise.

Digi Sport 2
12:00, 15:30, 19:00 – TENIS (F) – Turneul de la Moscova (Ru-

sia): ziua întâi.
Dolce Sport 1

19:15 – BASCHET (M) – Campionatul Greciei: Olympiakos –
Panathinaikos.

Sport.ro
21:45 – SKANDENBERG: România – Bulgaria.

Eurosport
9:45 – CICLISM – Turul Beijingului (China) / 14:00, 19:00 –

TENIS (F) – Turneul de la Luxembourg Ville.

PROGRAM LA TV, ASTÃZI -
TRANSMISII ÎN DIRECT

CS Podari – Dinamo Bucureºti II 2-2

(Popescu, Afrem / Ndaw, Radu)

Apã Craiova – Viitorul Domneºti 5-0

(L. Scarlat 2, Buºicã, Dinu, Turcin)

Balº 2007 – Concordia Chiajna II 1-1

Tunari – Juventus Bucureºti 1-5

Baloteºti – Inter Clinceni 0-2

Metaloglobus – Viºina Nouã 0-1

CS „U” II Craiova – Amaradia Melineºti 2-2

Victoria Celaru – Viitorul Cârcea 1-3

Vânãtorul Desa – Prometeu Craiova 3-3

Dunãrea Bistreþ – CS Iºalniþa 3-2

Danubius Bechet – Recolta Ostroveni 5-1

CSO Filiaºi – Progresul Segarcea 1-0

S.F. Gicã Popescu – Dunãrea Calafat 0-2

Unirea Leamna a stat, deoarece Avocaþii Craiova s-a retras din campionat.
1. Dunãrea Calafat 27
2. Dunãrea Bistreþ 19
3. Prometeu* 17
4. Progr. Segarcea* 17
5. CSO Filiaºi 17
6. Viitorul Cârcea* 15
7. Rec. Ostroveni* 15
8. Am. Melineºti* 13
9. Danubius Bechet 12
10. CS Iºalniþa* 10
11. Vânãtorul Desa* 7
12. SF Gicã Popescu* 5
13. CS „U” II Craiova 3
14. Victoria Celaru 3
15. Unirea Leamna* 0
* - un joc mai puþin.

LIGA A III-A – ETAPA A 8-A

LIGA A IV-A – ETAPA A 9-A

1. Juventus 19
2. Baloteºti 16
3. Apã 14
4. Balº 14
5. Viºina Nouã 13
6. Domneºti 12
7. Dinamo 11
8. Tunari 10
9. Metaloglobus 8
10. Concordia 8
11. Clinceni 6
12. Podari 4

PRELIMINARII CM 2014 –
AMERICA DE SUD

Venezuela – Paraguay 1-1
(Seijas 82 / Benitez 28)
Ecuador – Uruguay 1-0
(Montero 30)
Columbia – Chile 3-3
(Gutierrez 69, Falcao 75 pen., 84 pen. / Vidal 19 pen., Sanchez 22, 29)
Argentina – Peru 3-1
(Lavezzi 23, 35, Palacio 47 / Pizarro 21)
Bolivia a stat.
1. ARGENTINA 15 33-12 32
2. COLUMBIA 15 25-12 27
3. Ecuador 15 19-14 25
4. Chile 15 27-24 25
5. Uruguay 15 22-23 22
6. Venezuela 16 14-20 20
7. Peru 15 16-25 14
8. Paraguay 15 16-29 12
9. Bolivia 15 16-29 11
Mâine noapte (ultima etapã): Uruguay – Argentina, Paraguay
– Columbia, Chile – Ecuador, Peru – Bolivia.

Primele 4 clasate acced la turneul final (au obþinut calificarea
Argentina ºi Columbia), iar locul 5 va susþine o „dublã” de baraj
cu o Iordania, câºtigãtoare a barajului în Asia.

PRELIMINARII CM 2014 – AMERICA
DE NORD, CENTRALÃ ªI CARAIBE
Honduras – Costa Rica 1-0
(Bengtson 65)
SUA – Jamaica 2-0
(Zusi 77, Altidore 81)
Mexic – Panama 2-1
(Peralta 40, Jimenez 85 / Tejada 81)
1. SUA 9 12-6 19
2. COSTA R. 9 11-6 15
3. Honduras 9 11-10 14
4. Mexic 9 6-7 11
5. Panama 9 8-11 8
6. Jamaica 9 3-11 4
Mâine noapte (ultima etapã): Jamaica – Honduras, Panama –
SUA, Costa R. – Mexic.
La CM se calificã primele 3 locuri (s-au calificat SUA ºi Costa
Rica), în timp ce echipa de pe poziþia a 4-a va juca o „dublã” de

baraj cu Noua Zeelandã, deja câºtigãtoare în Oceania.

DUBLE DE BARAJ CM 2014 –
AFRICA – MANªA TUR

Burkina Faso – Algeria 3-2

(Pitroipa 45+2, D. Kone 65, Bance 86 pen. / Feghouli 50, Medjani 69)
Coasta de Fildeº – Senegal 3-1
(Drogba 5 pen., Sane 14 aut., Kalou 49 / P. Cisse 90+5)
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Etiopia – Nigeria, Tunisia – Camerun;
Mâine: Ghana – Egipt.
Manºa secundã a acestor duble este programatã între 16 ºi 19
noiembrie.
Câºtigãtoarele merg la Cupa Mondialã.

Pânã acum se cunosc 14 reprezentative
(din 32) calificate la CM din 2014

ÞARA GAZDÃ: Brazilia;
ASIA (s-au decis echipele calificate direct): Japonia, Iran, Aus-
tralia, Coreea de Sud;
EUROPA: Olanda, Italia, Belgia, Germania, Elveþia (n.r. toate gru-
pele sunt inserate înpagina 14);
AMERICA S.: Argentina, Columbia;
CONCACAF: SUA, Costa Rica.

PRELIMINARII CE 2015

sursa: adevãrul.ro
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

GRUPA D

Andorra – România 0-4
(Keºeru 42, Stancu 54, Torje 63 pen., Lazãr 85)
Olanda – Ungaria 8-1
(Van Persie 16, 44, 53, Strootman 25, Lens 38, Devecseri 65 aut., Van der

Vaart 86, Robben 90 / Dzsudzsak 47 pen.)
Estonia – Turcia 0-2
(Bulut 22, B. Yilmaz 47)

1. OLANDA 9 8 1 0 32-5 25
2. Turcia 9 5 1 3 16-7 16
3. România 9 5 1 3 17-12 16
4. Ungaria 9 4 2 3 19-20 14
5. Estonia 9 2 1 6 6-18 7
6. Andorra 9 0 0 9 0-28 0
Mâine (ultima etapã): România – Estonia, Turcia – Olanda, Ungaria –

Andorra.

Criterii de departajare:
a) numãrul de puncte obþinut în toate meciurile grupei;
b) golaverajul dupã toate meciurile grupei;
c) numãrul de goluri marcate în toate meciurile grupei.

Condiþia ca România sã mai
spere la locul de baraj s-a împli-
nit. Ungaria n-a plecat de la Am-
sterdam cu tolba plinã de puncte,
ci de goluri, iar bãtãlia pentru lo-
cul doi se va duce între reprezen-
tativa României ºi Turcia. Din
pãcate, “tricolorii” n-au reuºit sã
recupereze decât douã din defici-
tul de ºapte goluri ce-i separau de
turcii ºi aºteaptã acum un nou fa-
vor din partea Olandei. Existã ºi
varianta ca ai noºtri sã-i batã pe
baltici cu patru goluri mai mult
decât decât ar face-o turcii pe
olandezi (de exemplu 5-0 cu 1-0,
6-0 cu 2-0 ºi aºa mai departe),
însã e greu de crezut cã ce n-am

Variantele României
pentru a ajunge în play-off

Varianta uºoarã

- Turcia nu câºtigã, noi învingem Estonia, nu conteazã scorul.

Varianta grea

- Turcia învinge la un gol diferenþã, noi la cinci goluri; dacã turcii bat la
douã goluri, noi învingem la ºase: am fi la egalitate de puncte ºi de golaveraj,
dar cu mai multe goluri marcate.

Varianta foarte grea

- Turcia pierde cu Olanda, noi remizãm cu Estonia, Ungaria bate Andorra la
maximum 5 goluri diferenþã: terminãm pe 2, dar depindem de rezultate pentru a
nu fi pe ultima poziþie în topul locurilor secunde, cea care nu prinde barajul.

Ce ºtim acum

- locul 2 din grupa B, disputat între Bulgaria, Danemarca, Cehia ºi Armenia,
va fi în proporþie de 90 la sutã cel mai slab loc secund ºi nu prinde barajul;

- Croaþia ºi Suedia sunt sigure, Portugalia ºi Franþa sunt sigure în proporþie
de 99 la sutã, de locul doi. - nu vom fi capi de serie la tragerea la sorþi pentru
baraj: am întîlni, cel mai probabil, una din urmãtoarele echipe: Croaþia, Suedia,
Portugalia, Grecia/Bosnia.

- tragerea la sorþi pentru baraj este programatã în 21 octombrie, la Zurich:
meciurile se vor juca pe 15 ºi 19 noiembrie.

În aºteptarea unui alt “cadou”În aºteptarea unui alt “cadou”În aºteptarea unui alt “cadou”În aºteptarea unui alt “cadou”În aºteptarea unui alt “cadou”
din partea Olandei!din partea Olandei!din partea Olandei!din partea Olandei!din partea Olandei!

reuºit cu modesta Andorra vom
reuºi acum.

Olandezii trag ºi pentru ei!
Salvarea a venit

din America de Sud
Dincolo de prestigiu, batavii au

un argument extrem de serios pen-
tru un parcurs cu maximum de
puncte pe finalul calificãrilor. Deja
asiguratã de locul la mondialul bra-
zilian, Olanda poate fi cap de se-
rie la tragerea la sorþi a grupelor
pentru turneul final doar dacã în-
vinge Turcia ºi o mai ajutã ºi alte
rezultate!

Uruguay ºi Columbia s-au
încurcat vineri în preliminariile CM

(0-1 cu Ecuador, respectiv 3-3 cu
Chile) ºi au deschis calea portoca-
liilor pentru statutul de cap de se-
rie la competiþia de anul viitor.

Cu 3 puncte în faþa Turciei,
Olanda aºteaptã ca Uruguay sau
Columbia sã se încurce ºi în ulti-
mul meci din preliminarii ºi sã de-
pãºeascã pe una dintre ele în cla-
samentul FIFA: Uruguay, echipã
sigurã de calificarea la barajul in-
ter-continental ºi cu 1 la sutã ºanse
la calificarea directã, joacã ultimul
meci acasã cu Argentina, deja ur-
catã pe tabloul Mondialului. Co-
lumbia, cu biletele pentru Rio în
buzunar, joacã în Paraguay, echi-
pã fãrã ºanse de a merge la CM.

Acum sunt out
Vor fi 8 capi de serie la CM 2014,

dintre care ºaºe siguri, Brazilia (þara
gazdã) Spania (nu a obþinut deo-
camdatã calificarea, dar are nevo-
ie, mâine, doar de un egal pe teren
propriu cu Georgia), Argentina,
Germania, Italia ºi Belgia.

Situaþia reprezentativelor ce se
luptã pentru celelalte douã locuri
“de aur” este urmãtoarea: 7. Co-
lumbia 1.178 p, 8. Uruguay 1.164
p, 9. Olanda 1.079 p.

Cum ar arãta clasamentul FIFA
cu o victorie a Olandei ºi remize
pentru Columbia ºi Uruguay: 7.
Olanda 1.136p 8. Columbia
1.106p, 9. Uruguay 1.102p.

Sau nu, greu de crezut, dacã “tricolorii” vor învinge, mâine, Estonia la o diferenþã de 5 goluri, asta
dacã ar fi sã luãm în calcul doar o victorie la limitã a otomanilor în faþa “Portocalei mecanice”

GRUPA A
Croaþia – Belgia 1-2

(Kranjcar 83 / Lukaku 15, 38)

Þara G. – Macedonia 1-0

(Church 67)

1. BELGIA 9 17-3 25

2. Croaþia* 9 12-7 17

3. Serbia 9 13-10 11

4. Þara G. 9 8-19 9

5. Scoþia 9 6-12 8

6. Macedonia 9 6-11 7

Mâine (ultima etapã): Serbia – Macedo-

nia, Belgia – Þara G., Scoþia – Croaþia.

GRUPA B
Armenia – Bulgaria 2-1

(Ozbiliz 45+1, Movsisyan 87 / Popov 61)

Malta – Cehia 1-4

(Mifsud 48 / Hubschman 3, Lafata 33,

V.Kadlec 51, Pekhart 90)

Danemarca – Italia 2-2

(Bendtner 45+1, 79 / Osvaldo 28, Aqui-

lani 90+1)

1. ITALIA 9 17-7 21

2. Bulgaria 9 14-8 13

3. Danemarca 9 11-12 13

4. Cehia 9 12-9 12

5. Armenia 9 10-11 12

6. Malta 9 5-22 3

Mâine (ultima etapã): Bulgaria – Cehia,

Danemarca – Malta, Italia – Armenia.

GRUPA C
I-le Feroe – Kazahstan 1-1

(Hansson 41 / Finonchenko 55)

Germania – Irlanda 3-0

(Khedira 12, Schurrle 58, Ozil 90+1)

Suedia – Austria 2-1

(M. Olsson 56, Ibrahimovici 86 / Harnik 29)

1. GERMANIA 9 31-7 25

2. Suedia* 9 16-9 20

3. Austria 9 17-10 14

4. Irlanda 9 13-16 11

5. Kazahstan 9 5-18 5

6. I-le Feroe 9 4-26 1

Mâine (ultima etapã): Irlanda – Kazahstan,

Suedia – Germania, I-le Feroe – Austria.

GRUPA E
Albania – Elveþia 1-2

(Salihi 89 pen. / Shaqiri 48, Lang 78)

Slovenia – Norvegia 3-0

(Novakovici 13, 15, 49)

Islanda – Cipru 2-0

(Sightorsson 60, G. Sigurdsson 76)

1. ELVEÞIA 9 16-6 21

2. Islanda 9 16-14 16

3. Slovenia 9 14-10 15

4. Norvegia 9 9-12 11

5. Albania 9 9-11 10

6. Cipru 9 4-15 4

Mâine (ultima etapã): Cipru – Albania,

Norvegia – Islanda, Elveþia – Slovenia

GRUPA F
Azerbaidjan – Irlanda N. 2-0

(Dadaºov 58, ªukurov 90+5)

Luxemburg – Rusia 0-4

(Samedov 9, Faizulin 39, Gluºakov 45+2,

Kerjakov 73)

Portugalia – Israel 1-1

(R. Costa 27 / Ben Basat 85)

1. Rusia 9 19-4 21

2. Portugalia 9 17-9 18

3. Israel 9 18-13 13

4. Azerbaidjan 9 6-10 8

5. Irlanda N. 9 8-16 6

6. Luxemburg 9 7-23 6

Mâine (ultima etapã): Azerbaidjan – Rusia,

Israel – Irlanda N., Portugalia – Luxemburg.

GRUPA G
Lituania – Letonia 2-0

(Cernych 7, Mikoliunas 68)

Bosnia – Liechtenstein 4-1

(Dzeko 27, 39, Misimiovici 34, Ibisevici

38 / Hasler 61)

Grecia – Slovacia 1-0

(Skrtel 44 aut.)

1. Bosnia 9 29-6 22

2. Grecia 9 10-4 22

3. Slovacia 9 9-8 12

4. Lituania 9 9-10 11

5. Letonia 9 8-18 7

6. Liechtenstein 9 4-23 2

Mâine (ultima etapã): Grecia – Liechten-

stein, Lituania – Bosnia, Letonia – Slovacia.

GRUPA H
Moldova – San Marino 3-0

(Frunzã 55, Sidorenco 59, 89)

Ucraina – Polonia 1-0

(Iarmolenko 64)

Anglia – Muntenegru 4-1

(Rooney 48, Boskovici 62 aut., Townsend

78, Sturridge 90+3 pen. / Damjanovici 71)

1. Anglia 9 29-4 19
2. Ucraina 9 20-4 18
3. Muntenegru 9 16-12 15
4. Polonia 9 18-10 13
5. Moldova 9 7-15 8
6. San Marino 9 1-46 0
Mâine (ultima etapã): San Marino – Ucrai-

na, Muntenegru – Moldova, Anglia – Polonia.

GRUPA I
Spania – Belarus 2-1

(Xavi 61, Negredo 78 / Kornilenko 89)

1. Spania 7 12-3 17
2. Franþa 7 12-6 14
3. Finlanda 7 5-6 9
4. Georgia 7 3-8 5
5. Belarus 8 7-16 4
Ultima etapã (15 oct.): Franþa – Finlanda,

Spania – Georgia.

Naþionalele de pe primul loc se calificã
direct la CM (echipele scrise cu majuscu-
le au obþinut deja calificarea), celelalte
patru locuri disponibile urmând sã se
decidã din cele mai bune opt (din nouã)
echipe clasate pe poziþiile secunde, în
urma unor „duble” de baraj (au acces deja
în play-off echipele urmate de semnul *).

PRELIMINARII CM 2014 – EUROPA

CLAUDIU KEªERU
(sursa: adevãrul.ro)
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Craiova a avut dintotdeauna
problema confirmãrii unui rezul-
tat, iar echipa de baschet a arã-
tat asta recent, dezamãgind dupã
debutul în forþã. Rebele, spec-
taculoase, dar capricioase, echi-
pele Bãniei sunt greu de carac-
terizat prin regularitate. La fot-
bal, alb-albaºtrii au reuºit sã con-
trazicã acest obicei în dubla de
acasã cu Satu Mare ºi UTA. Bã-
ieþii lui Stângã au rezolvat me-
ciul rapid, în faþa unui adversar
care nu ar intra în categoria ce-
lor incomozi, ci în cea a echi-
pelor condamnate la retrograda-
re. UTA s-a remarcat doar prin
show-ul de pe margine al lui
Eugen Tricã, sfãtuit la final de
Gicã Craiovanu sã-ºi aducã în
vestiar fotbaliºti, nu preoþi. Fer-
felea a coºtientizat rapid cã la
Craiova nimeni nu-i acordã rã-
gaz sã arate ce poate ºi a deve-
nit golgheterul echipei dupã un
meci ºi cinci minute. ªi-a fãcut
singur ambele reuºite, cu „Oli”

Au legat victoriileAu legat victoriileAu legat victoriileAu legat victoriileAu legat victoriile
Universitatea Craiova a învins fãrã probleme pe UTA Arad, omul

meciului fiind tot Ferfelea, la fel ca în disputa cu Olimpia Satu Mare

dintr-un slalom, cu UTA dintr-o
loviturã liberã pentru care fuse-
se faultat. Strategic, ºi-a aºezat
doi coechipieri pe unde ºi-a ima-
ginat execuþia. Voinea ar trebui
sã-ºi roage coechipierul cu tri-
coul cu numãrul 10, fiindcã tot
Ferfelea a centrat ºi la golul doi
ºi a scos un penalty în partea se-
cundã. Fostul cãpitan Adrian Io-
nescu a speculat respingerea lui
Oberhauser ºi meciul s-a decis
cam devreme. Portarul cu nume
de rezonanþã nemþeascã poate
avea pe conºtiinþã ambele goluri,
dar a limitat scorul în partea se-
cundã, la penalty-ul tras de Cu-
relea. De fapt, centralul Istrate
a fost fost „scos” de atacantul
Craiovei ºi de asistentul Catanã,
care i-au anulat semnele fãcute
aiurea spre punctul cu var. Cu-
relea a fost prea relaxat la exe-
cuþie, iar colegul de la linie a
semnalizat ofsaid înaintea unui
duel vãzut drept fault de Istrate
în careul oltan. Craiova ºi Ara-

dul au fost pânã la urmã egale
doar la ºuturi în barã, cu câte o
astfel de execuþie pe final.

Ferfelea:
„Echipa a arãtat 50
la sutã din ce poate”

Jucãtorul remarcat de toatã lu-
mea, inclusiv de Gicã Craiovea-
nu, Viorel Ferfelea, a declarat cã
echipa a atins abia jumãtate din
potenþial: „Conteazã cã am luat
cele trei puncte ºi cã urcãm în
clasament. Sper ca de la meci la
meci sã câºtigãm câte ceva, iar
echipa sã se exprime la adevãra-
ta valoare. În momentul de faþã
arãtãm doar 50 la sutã din ceea
ce se poate“. Costin Curelea a
vorbit despre lovitura de la 11
metri irositã: „Se mai întâmplã sã
ratezi penalti. Antrenorul a vrut
sã-mi facã o primire bunã, m-a
lãsat sã execut, dar portarul a
plecat bine“. Stângã s-a declarat
mulþumit ºi de joc ºi de rezultat:
„Suntem bucuroºi cã am reuºit
sã acumulãm 6 puncte din 6 po-
sibile. Este bine cã am reuºit ºi
sã jucãm, sã ne creãm ocazii.
Sunt mulþumit de rezultat ºi de
joc, pânã am fãcut schimbãrile
doi ºi trei, pe care am fost ne-
voit sã le fac. Sãptãmâna viitoa-
re revin Pleºan ºi Dragalina, dar
va absenta Cârjã, care are 4 gal-
bene. Vom încerca sã gãsim so-

luþia pentru a avea un joc bun la
Motru. La Craiova nu e nicio-
datã liniºte, pânã nu îþi atingi ob-
iectivul tot timpul eºti sub pre-
siune“.

Craioveanu:
„Trebuia
sã gestionãm
mai bine avantajul
luat devreme”

Venit din Spania, special pen-
tru acest meci, directorul de ima-
gine al Universitãþii Craiova, Gicã
Craioveanu, considerã cã echipa
a crescut în ultima vreme, dar a
fost nemulþumit de faptul cã
avantajul de douã goluri nu a fost
gestionat mai bine: „E o victorie
meritatã într-un meci în care am
avut 2-0 destul de devreme, dar

trebuia sã ºtim sã-l controlãm
mult mai mult, sã pasãm mai
mult, sã deschidem jocul pe
benzi. Am avut probleme la faze
fixe, foarte mari probleme. Dar
e vorba de o echipã nouã, în con-
strucþie ºi trebuie sã avem rãb-
dare. Sunt douã victorii la rând
ºi echipa pare cã este pe un drum
ascendent. Au fost ocazii, iar re-
zultatul este cel mai important.
Sper ca în cel mai scurt timp,
Ovidiu ºi bãieþii sã ºtie sã con-
troleze mai mult un meci. Nu e
posibil ca la 2-0 sã permiþi douã
ocazii clare pe final de meci“.
Gicã Craioveanu i-a remarcat pe
Ferfelea ºi Sin: „Ferfelea e un ju-
cãtor deosebit, care place, care
ºtie când sã dea o pasã bunã, sã
opreascã jocul. ªi mi-a plãcut Sin,
a fãcut o primã reprizã foarte
bunã“.

UTA: Oberhauser 5 – Zanardini
4 (60 Monac) 5, Faye 6, Tabãrã 5,
Neagu 5 – Oltean 4, Medina Ju-
nior 5, Santa Moreno 4 (53 Firþu-
lescu) 6,  Popescu 5, Sãlãjan 5,
Apostu 4 (67 Tecsi) 5.

Antrenor: Eugen Tricã.

Universitatea: Brac 6 – Cârjã 7,
Fl. Pãtraºcu 6, Scarlat 6 (80 Pre-
cup), Stancu 6 – Ad. Ionescu 7 –
Sin 7 Ferfelea 8, Cr. Ganea 5, Dra-
gu 5 (83 Voinea) - Curelea 6 (70
Bardu) 5.

Antrenor: Ovidiu Stângã

Arbitri: Dragoº Istrate (Bucureºti) 4 - Petruþa Iugulescu 8,
Gabriel Ion Cãtanã 8 (ambii din Târgoviºte).

Universitatea Craiova – UTA 2-0
Au marcat: Ferfelea 4, Ionescu 34

Stadion: Ion Oblemenco, spectatori: 3.000

Într-un meci disputat la
Roºiorii de Vede, echipa lui
Adrian Mititelu a câºtigat cu 1-0
derby-ul de clasament cu CSM
Vâlcea, echipã pe care o elimina-
se acum o lunã ºi din Cupa
României. Unicul gol al meciului
a fost marcat de Vasile Gheorghe
(foto), cu cinci minute înainte de
final, iar echipa lui Mititelu
câºtigã practic un joc de ºase
puncte, în condiþiile în care
echipa lui Claudiu Niculescu are
ºanse mari sã prindã ºi ea play-
off-ul. Partida a fost marcatã ºi
de anumite incidente, atât în
tribune, cât ºi pe teren. Primele
au plecat de la adversitatea dintre
fanii craioveni ºi Claudiu Nicules-

Clasament

1. Gloria Bistriþa 6 4 2 0 10-4 14
2. FC U Craiova 6 3 3 0 6-2 12
3. Metalul Reºiþa 6 3 1 2 10-7 10
4. CSM Rm. Vâlcea 6 2 3 1 7-5 9
5. Olimpia Satu Mare 6 2 3 1 6-5 9
6. CS Universitatea 6 2 3 1 6-5 9
7. ASA Tg. Mureº 5 2 2 1 4-3 8
8. FC Olt Slatina 5 2 1 2 4-5 7
9. FC Bihor Oradea 6 1 2 3 6-8 5
10. CS Mioveni 6 1 2 3 4-8 5
11. Minerul Motru 6 1 1 4 4-6 4
12. FC UTA Arad 6 0 1 5 3-12 1

cu. În al doilea caz, echipele s-au
încãierat dupã deschdierea
scorului, iar, frustraþi, vâlcenii s-
au ales cu douã eliminãri în
minutul 88, în urma uneia poarta
rãmânând în grija fundaºului
Bãrbulescu. Asta fiindcã, alãturi
de Samson, fostul portar al lui
Dinamo, Matache, a fost elimi-
nat, iar Niculescu terminase cu
schimbãrile pentru acest meci.
Din partea echipei organizatoare,
Stoianof a vãzut roºu din partea
arbitrului Illyes. În meciul de la
Roºiori, la care au asistat 3.000
de spectatori, Nicolo Napoli a
mizat pe: Hotoboc – Mitic, Acka,
Ciucã, Buºu – V. Gheorghe (90
Bãlaºa), Sãceanu, Mârzeanu,

Goge - Baird (71
Stoianof), Ripoli
(6 Cl. Bãlan). De
partea cealaltã,
Claudiu Niculescu
i-a folosit pe:
Matache –
Samson, I. Stoica
(37 Tãtaru),
Deaconescu, Ed.
Stoica – Bãrbules-
cu, Cârstoiu (52
Lircã), Ad. Popa,
Negruþ – Briceag,
B. Geantã.

Liga a II-a, Etapa a 6-a

CS Universitatea – UTA Arad 2-0

Au marcat: Ferfelea 4, Ad. Ionescu 34

FC U Craiova – CSM Rm. Vâlcea 1-0

A marcat: V. Gheorghe 85.

CSM Reºiþa – FC Bihor 2-1

Au marcat: Szabo 40, Staicu 50 / Lukacs 81.

ASA Tg. Mureº – FC Olt Slatina - amânat

Olimpia Satu Mare – Minerul Motru 0-0

Gloria Bistriþa – CS Mioveni 2-0

Au marcat: Feher 71, Chiþu 89.

Seria a II-a, etapa a 8-a: Rapid CFR Suceava – CF Brãila 2-1, Dunãrea Galaþi – SC Bacãu 2-2, ACS Berceni
– Unirea Tãrlungeni 1-0, Gloria Buzãu – Unirea Slobozia 2-2, Rapid Bucureºti – Farul Constanþa 3-2. CSMS
Iaºi ºi FC Clinceni au stat. Clasament: 1. Rapid 17p, 2. FC Clinceni 13p, 3. CSMS Iaºi 12p.

Etapa viitoare (19 octombrie): Minerul Motru – CS Universitatea Craiova, CS Mioveni – FC U Craiova,
CSM Rm. Vâlcea – Metalul Reºiþa, FC Bihor – ASA Tg. Mureº, FC Olt – Olimpia Satu Mare, UTA Arad –
Gloria Bistriþa.
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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)

Pase scurte, pase lungi

O publicaţie sportivă de refe-
rinţă, de „Gazeta Sporturilor”
este vorba, i-a cerut „un punct
de vedere” fostului mare arbi-
tru Nicolae Rainea, acum octo-
genar, pe seama prestaţiilor ar-
bitrului craiovean Sebastian Col-
ţescu, în general, imediat după
partida FC Vaslui-Steaua. Con-
siderată de publicaţia menţiona-
tă ca „stricată” de arbitraj, prin
părtinirea manifestată faţă de
stelişti. Opinie discutabilă. Inti-
tulată „De ce Colţescu nu mai
trebuie să arbitreze”, scrisoa-
rea remisă redacţiei menţionate
de Nicolae Rainea este nu atât
critică, adică redactată în teme-
iul unor observaţii de natură teh-
nică, aşa cum ne-am fi aşteptat
din partea celui considerat „cel
mai mare arbitru român all-
time”, cât cinică, autorul ei ope-
rând cu prezumţii legate de „sta-
rea de sănătate psihică a lui Se-
bastian Colţescu”. Ceea ce nu
e deloc în regulă pentru un se-
nior al arbitrajului, când i se cere
părerea avizată. Şi abundă în
scrisoarea menţionată erorile de
tot felul, cele de cunoaştere a
„omului” Sebastian Colţescu fi-
ind însoţite de cele de natură lo-
gică. După ce, în preambulul tex-
tului, aflăm „că nu i-a contestat
nimeni talentul, calităţile pen-
tru care a fost promovat”, în
aceeaşi frază propoziţia conclu-
zivă este „poate alţii erau mai
talentaţi ca el”. Evocată este
şi situaţia familială a lui Sebas-
tian Colţescu, descrisă de-a
dreptul aiuristic, „din auzite” cum
se spune, enumerându-se „eşe-

Scrisoarea deloc „de dragoste”
a lui Nicolae Rainea

MIRCEA CANŢĂR

Carton jaune par  M. Rainea, l’arbitre roumain, a Mar del Plata, face
a l’Italie - le symbol du “Mondial” 1978, manque en Argentine

(Platini “Ma vie comme un match”) .

curile sentimentale, profesio-
nale, lipsa serviciului, cearta
cu părinţii”. Sebastian Colţes-
cu, din mărturisiri demne de în-
credere, se află în relaţii absolut
normale în planul afectivităţii cu
mama şi sora sa şi relaţii glacia-
le cu tatăl său, dar, aşa cum pre-
cizează şi autorul scrisorii, „ni-
meni nu are dreptul să se
amestece”. Atunci de ce sunt...
vehiculate asemenea date? Se-
bastian Colţescu se meditează la
limbi străine săptămânal şi alear-
gă zilnic. Şi nu 10 km, ci 12-14
km.Gafează impardonabil însă
Nicolae Rainea atunci când, ilo-
gic, evocă „un defect fizic mai
puţin observabil” la Sebastian
Colţescu, atribuindu-i acestuia
„gâtul înclinat, strâmb, ca şi
turnul din Pisa”. Descrierea
este mai de grabă în jargon, într-
un limbaj de chibiţ, fiindcă este
eronată. Ca să nu mai spunem
că în lumea civilizată niciodată,
dar niciodată, un posibil aseme-
nea defect nu este adus în dis-
cuţie. Şi arguţia octogenarului
Nicolae Rainea continuă în ace-
eaşi notă ursuză. Pentru a con-
chide că „am scris aceste rân-
duri cu tristeţe în suf let”.
Dacă ar fi adevărată această
trăire omenească, atunci Nico-
lae Rainea, aidoma directoarei
din romanul „Scrisoarea de dra-
goste” (1938) al lui Mihail Dru-
meş (cu 24 de ediţii), cuprinsă
dintr-odată de un val de amin-
tiri, care a bătut la poarta con-
ştiinţei tocmai când chemase la
ea eleva pârâtă de pedagoagă că
primise o scrisoare de dragoste,

s-ar fi regăsit pe sine, cuprins de
remuşcări. Fiindcă în urmă nu cu
45 de ani, cum narează autorul
„Scrisorii de dragoste” în cazul
personajului său, podidit de la-
crimi, ci cu 38 de ani, o finală a
Cupei României (12 iulie 1975)
a fost făcută praf de Nicolae Rai-
nea. Este vorba de finala dintre
Rapid Bucureşti şi Universitatea
Craiova (2-1). Şi cităm din „Is-
toria fotbalului românesc” (Vo-
lumul II) editată de FRF: „La
prima lui finală de Cupă, ar-
bitrul Nicolae Rainea s-a evi-
denţiat mai mult decât toţi din
teren, însă, din nefericire, în
rău. El i-a  tocat mărunt-mă-
runt pe olteni. Printre altele le-
a anulat un gol, iar apoi i-a
lăsat în inferioritate numeri-
că, Petre Deselnicu devenind
primul fotbalist eliminat de pe
teren într-o finală de Cupă. A
urmat un cartonaş roşu şi pen-
tru Rapid, numai că în loc să-
i fie atribuit fundaşului Ion
Pop, cel care îl merita de fapt,
Sandu Neagu a fost găsit ţa-
pul ispăşitor, fapt ce avantaja
echipa feroviară. Tot în ace-
laşi minut a fost trimis la ca-
bine şi Berneanu, de la  ol-
teni”. Când nenoroceşti o fina-
lă de Cupa României şi arunci
în descumpănire o Oltenie în-
treagă, şi aşa încercată de mari
inundaţii în acel an, când ştii bine
că n-ai fost o uşă de biserică şi
ai beneficiat de multă clemenţă
în presa vremii, aşa cum era ea,
şi nu puţini te-au considerat omul
lui Artemio Franchi, fostul pre-
şedinte al UEFA, şi nu mai citîm

acum din memoriile lui P latini
“Ma vie comme un match”, Ed.
Robert Laffont (pag.62), a de-
creta retragerea lui Sebastian
Colţescu din arbitraj este o ex-
presie a vanităţii incurabile, mult
mai evidentă decât „gâtul încli-
nat” al acestuia. Şi e regreta-
bil. Mai ales că este vorba de

un fost mare arbitru. „Îmbucu-
rător” este totuşi faptul că Ni-
colae Rainea are un emul în
Ioan Crăciunescu, paradoxal
plecat din oraşul lui Sebastian
Colţescu, şi acesta specializat în
necruţătoare rechizitorii la adre-
sa arbitrilor, exceptându-l, bine-
înţeles, pe... fiul său.

Finalul de săptămână a adus victorii în serie pentru
echipele craiovene de baschet, volei şi handbal. În sin-
gura partidă disputată în Sala Polivalentă, echipa femini-
nă de handbal SCM Craiova a obţinut primul succes al
sezonului, în runda a 6-a a Ligii Naţionale, cu Universita-
tea Neptun Constanţa, swcor 27–21 (12–10). „Un meci pe
care l-am început mai greu, sub semnul echilibrului. Fete-
le au dovedit că şi-au dorit foarte mult să se impună în
faţa propriilor suporteri şi au obţinut primul succes în
campionat. Mă bucur că am spart gheaţa şi că am dovedit
că putem să jucăm şi în ultimele 15 minute” a declarat
Carmen Amariei, care a mizat pe jucătoarele: Nichita,
Munteanu - Snopova 7 goluri, Dincă 4, Apipie 3, Cioaric
3, Goran 3, Ilie 2, Gogoriţă 2, Florică 2, Ianaşi 1, A. Ama-

Succese-şoc pentru echipele feminine de baschet şi volei

Victorii pe linie
la sporturi  de sală
riei, Pătuleanu. Următorul meci al craiovencelor, care sunt
pe locul 10, cu 3 puncte, va fi la Vâlcea, pe 2 noiembrie.
Baschetbaliştii de la SCM Universitatea Craiova au avut
doar o formalitate de îndeplinit la Constanţa, în faţa Faru-
lui, în runda a 3-a a Ligii Naţionale, scorul final fiind Farul
- Craiova 37–89 (8–26, 8–29; 7–14, 14–20). Au înscris toţi
jucătorii care au evoluat: Bureau 18, Maric 5, Sokk 5,
Mocanu 7, Gavrilă 15, Popescu 10, Damian 4, Căpuşan 6,
Ciotlăuş 2, Topcov 7, Dzambic 10. „Un succes scontat,
concludent, am folosit toţi jucătoriide pe foaia de joc. A
fost o repetiţie reuşită înaintea jocului de debut în Liga
Balcanică, ne-a bucurat că nu am avut parte de nici o
accidentare” a spus team-managerul Marius Toma, care
a ţinut să remarce însă neapărat succesul echipei femini-
ne, cea mai tânără din prima ligă. Aceasta s-a impus în
Sala „Ion Constantinescu”, scor 67–63 (16–24, 17–19;
15–6, 19–14), cu Nova Vita Tg. Mureş, în etapa a doua a
campionatului. Au marcat: Moţăţeanu 23, Matei 7, Oltea-
nu 6, Gliga 15, Ninu 14, Pirnea 2. Un alt succes neaşteptat
a venit din partea voleibalistelor, care s-au impus la de-
butul în Divizia A1. La Lugoj, gazdele de la CSM au cedat
cu 1–3 (25–16, 24–26, 12–25, 20–25). „Am pornit cu drep-
tul. Le felicit pe fete pentru că victoria le aparţine în tota-
litate” a declarat, modest, antrenorul Berti Văsuică.


