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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

- Mă întreb, Popescule, Eva de
la ce casă de modă şi-o fi cumpărat
frunza? actualitate / 3

Comuna Goicea şi-a rezolvat o mare parte din probleme
cu bani europeni. Administraţia de aici s-a concentrat pe un
singur proiect integrat, cu o valoare mare – de 2,5 milioane
de euro – şi cu ajutorul căruia s-a introdus apă curentă în
aproape toată comuna, cu reţea de canalizare aferentă, s-au
asfaltat mai multe uliţe, s-a construit un centru social de la
zero şi s-a reabilitat vechiul cămin cultural. Matematician de
profesie, primarul Dumitru Marcu, pe mandatul căruia s-a
derulat proiectul, a mărturisit că s-au aşteptat trei ani până
au început lucrările, dar că acest lucru a meritat din plin.
Toate investiţiile au fost făcute numai cu bani europeni, con-
tribuţia bugetului local fiind una extrem de mică.

Cum s-a dichisit comuna
Goicea cu 2,5 milioane de euro

Cum s-a dichisit comuna
Goicea cu 2,5 milioane de euro

Cum s-a dichisit comuna
Goicea cu 2,5 milioane de euro

Cum s-a dichisit comuna
Goicea cu 2,5 milioane de euro

Cum s-a dichisit comuna
Goicea cu 2,5 milioane de euro

Cum s-a dichisit comuna
Goicea cu 2,5 milioane de euro

Cum s-a dichisit comuna
Goicea cu 2,5 milioane de euro

Cum s-a dichisit comuna
Goicea cu 2,5 milioane de euro

Cum s-a dichisit comuna
Goicea cu 2,5 milioane de euro

Reportaj
pag. 5

Un război
„al porcului”

Miercuri, premierul francez
Je an Marc Ayrault a convocat
de  urgenţă, la Matignon,  prin-
tre alţii, pe  miniş trii Agricul-
turii,  Industrie i Alimentare ,
Muncii şi Reformei Teritoria-
le , în te ntativa ide ntif icării de
soluţii la suprimare a a 3.000 de
locuri de  muncă pre văzute în
industria procesatoare a pro-
duselor agricole şi animalie re
din Bre tania. Un partene riat
propus de guvern re giunii, ase-
mănător ce lui cu Lorre na,
menit  a pe rmite  susţine re a
se ctorului agricol, afe ctat de
concurenţa internaţională, dar
şi de manageme ntul de fectu-
os , s-a aflat  în discuţie.
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Ministrul Justiþiei, Robert Cazanciuc, a pro-
pus ieri un proiect pilot, în parteneriat public-
privat, pentru modernizarea sistemului peniten-
ciar, idee agreatã de ºeful Administraþiei Peni-
tenciarelor, care a susþinut necesitatea construi-
rii unui nou centru de detenþie. „Parteneriatul
public-privat poate fi o soluþie ºi cred cã avem
datoria ca, în perioada urmãtoare, sã demarãm
mãcar un proiect pilot într-un astfel de parte-
neriat. La nivelul Administraþiei Naþionale a Pe-

nitenciarelor ºtim zonele în care ar trebui sã
demarãm o nouã investiþie. Costurile, evident,
vor fi importante. Încercãm nu doar sã facem
experimente, ci sã gãsim o alternativã de finanþa-
re, de gestionare de costuri”, a spus ministrul,
în timpul seminarului organizat de Comisia ju-
ridicã ºi de Ambasada Statelor Unite la Bucu-
reºti privind oportunitatea parteneriatelor public-
privat la nivelul sistemului penitenciar românesc.
Robert Cazanciuc a adãugat cã, în funcþie de
modul în care va evolua proiectul pilot, vor fi
analizate ºi alte oportunitãþi, astfel încât resur-
sele financiare alocate sistemului de detenþie sã
fie gestionate mai eficient. „S-ar putea sã fie
interesant ºi pentru noi, în funcþie de tipul de
parteneriat pe care îl vom alege, sã vedem dacã
în restul sistemului nu putem face lucruri care
sã contribuie la o mai bunã gestionare a resur-
selor financiare alocate. ªtiþi cã de foarte multe
ori se abuzeazã de resursele alocate. Discutãm
de peste 30.000 de oameni intraþi în sistemul
penitenciar pentru cã au încãlcat legea ºi nu
trebuie sã avem naivitatea sã credem cã în se-
cunda doi vor respecta legea. E nevoie de un
proces de educare ºi reeducare, dar fãrã a avea
condiþiile necesare nu putem facem mare lucru
pentru aceºti oameni sau pentru noi, pentru a
avea siguranþã cã, ieºind pe stradã, aceºti oa-
meni nu ne vor pune din nou în pericol. De

aceea cred cã trebuie sã încurajãm acest tip de
proiect. Colegii mei din minister ºi ANP ºtiu paºii
de fãcut pentru perioada urmãtoare”, a dat asi-
gurãri ministrul Justiþiei. Directorul Administra-
þiei Naþionale a Penitenciarelor (ANP), Cãtãlin
Bejan, a afirmat cã, în prezent, existã un deficit
de 17.000 de locuri în sistemul penitenciar ºi
cã este necesarã construirea de noi centre de
detenþie, pentru a corespunde cerinþelor impu-
se de Consiliul Europei. „Cred cã noul proiect
de lege privind parteneriatului public- privat va
oferi un cadru legislativ mai bun, astfel încât
acest proiect pilot sã fie implementat ºi sã avem
un penitenciar construit în parteneriat public-
privat. Avem suprafeþele necesare. A mai fost o
tentativã de construire a unor penitenciare de o
mie de locuri, dar, din pricina condiþiile impuse
de creditorii externi ºi a faptului cã trebuia sã
ne situãm la limita impusã în ce priveºte datoria
externã, nu am putut construi cele douã peni-
tenciare la Caracal ºi la Berceni, lângã Ploieºti”,
a precizat Bejan. ªeful ANP a subliniat cã, la
începutul lunii octombrie, erau 33.051 de deþi-
nuþi, ceea ce reprezintã un indice de ocupare
de 114%. La rândul sãu, preºedintele Comisiei
juridice a Senatului, liberalul Tudor Chiuariu, a
susþinut cã astfel de proiecte în sistemul peni-
tenciar pot fi demarate ºi prin parteneriat cu
investitori strãini.
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Aproape 9 milioane de lei,
rãmase necheltuite la
implementarea clasei zero

Aproape 9 milioane de lei au rãmas
necheltuiþi din totalul de peste 33,5 mili-
oane de lei alocaþi pentru implementa-
rea clasei zero, relevã un studiu realizat
de Asociaþia Naþionalã pentru Protec-
þia Consumatorilor ºi Promovarea Pro-
gramelor ºi Strategiilor din România
(ANPCPPS). Potrivit unui comunicat al
acestei asociaþii, pentru implementarea
clasei pregãtitoare în anul ºcolar 2012-
2013 a fost alocatã suma de
33.572.928,66 lei, din care au fost chel-
tuiþi 24.727.966,78 lei, suma necheltui-
tã fiind de 8.844.961,88 lei. Studiul mai
aratã cã majoritatea sumelor alocate
pentru clasa zero au fost destinate achi-
ziþiei de mobilier ºcolar, de materiale di-
dactice ºi rechizite.  În cadrul studiului
au fost analizate rãspunsurile formulate
de inspectoratele ºcolare din 38 de jude-
þe care au rãspuns la adresele formulate
de ANPCPPS România — InfoCons.
Deputatul Remus Cernea,
declarat incompatibil de ANI

Agenþia Naþionalã de Integritate
(ANI) a stabilit cã Remus Cernea s-a aflat
în stare de incompatibilitate în perioa-
da 20 decembrie 2012- 20 septembrie
2013, întrucât a deþinut simultan calita-
tea de deputat ºi funcþia de administra-
tor al SC Sed Nove SRL. Potrivit unui
comunicat al ANI remis ieri Agerpres,
Cernea a fost informat despre declanºa-
rea procedurii de evaluare, elementele
identificate, precum ºi drepturile de care
beneficiazã, iar acesta a depus la dosa-
rul de evaluare un punct de vedere în
exercitarea dreptului la apãrare. Cer-
nea a fost ales deputat pe listele USL, el
reprezentând formaþiunea Verzii — Par-
tidul Verde. Pânã în mai 2013, el a fãcut
parte din grupul parlamentar al PSD,
iar dupã aceastã datã este deputat nea-
filiat. Potrivit datelor de la Registrul Co-
merþului, SC Sed Nove SRL are ca obiect
de activitate „reproducerea înregistrã-
rilor video” ºi ca asociaþi pe Angelo Adri-
an Miu ºi Remus Cernea, fiecare cu 50%
din acþiuni.

Singura soluþie economicã
pentru ca problemele Oltchim
sã fie rezolvate este integrarea
combinatului cu rafinãria
Arpechim, a declarat ieri noul
ministrul al Economiei, Andrei
Gerea, la preluarea mandatului
de la Daniel Chiþioiu, care a
deþinut interimar aceastã
funcþie de la demisia lui
Varujan Vosganian. „Sperãm cu
toþii (n.r. - ca privatizarea
Oltchim) sã fie o reuºitã. Eu
fiind ºi parlamentar argeºean,
este o dorinþã sã vedem
Oltchimul privatizat, ca ºi
Cupru Min-ul, iar celelalte
probleme sã fie rezolvate. În
orice caz, trebuie sã fiþi ºi
dumneavoastrã convinºi cã
vom face tot ceea ce depinde
de noi sã vedem problema

Gerea: Singura soluþie pentru
Oltchim este integrarea

cu Apechim
Reprezentanþii companiei Che-

vron au anunþat, ieri, cã suspendã
activitatea privind explorarea gaze-
lor de ºist în localitatea vasluianã
Siliºtea, în urma protestelor din
ultimele zile. Potrivit unui comuni-
cat transmis de reprezentanþii com-
paniei, „Chevron poate confirma
astãzi (n.r. - joi) suspendarea acti-
vitãþii în Siliºtea, comuna Pungeºti.
Prioritatea este sã desfãºurãm ac-
tivitãþi într-un mod sigur ºi respon-
sabil faþã de mediul înconjurãtor,
în conformitate cu acordurile de
mediu pe baza cãrora operãm.
Chevron îºi reitereazã angajamen-
tul de a avea relaþii constructive ºi
pozitive cu comunitãþile unde îºi
desfãºoarã activitatea”. Peste o
sutã de persoane din Siliºtea (Vas-
lui) au protestat, ieri, pentru a pa-
tra zi consecutiv, în perimetrul

Chevron suspendã activitatea
de explorare a gazelor de ºist

în judeþul Vaslui

Misiunea Fondului Monetar
Internaþional ºi Comisiei Europe-
ne va veni marþi la Bucureºti,
pentru discuþii cu autoritãþile ro-
mâne în cadrul primei evaluãri a
noului acord, aprobat în septem-
brie, iar principalele discuþii se
vor axa pe execuþia bugetarã,
mãsurile fiscale ºi bugetul pe anul
viitor. Primele discuþii la nivel teh-
nic vor avea loc marþi dimineaþã,
iar întâlnirile ºefilor de misiuni cu
oficialitãþile române vor începe
miercuri. Consiliul Director al
Fondului a aprobat, pe 27 sep-

tembrie, scrisoarea de intenþie
transmisã de autoritãþile române
ºi încheierea unui nou acord
stand-by cu România, cu o du-
ratã de doi ani, în valoare de 2
miliarde euro, care va fi tratat ca
preventiv. Acordul a început însã
cu o derogare pe cel mai impor-
tant criteriu cantitativ, cel al defi-
citului bugetar, þinta pentru sep-
tembrie fiind majoratã cu un mili-
ard de lei, de la 8,1 miliarde lei la
9,18 miliarde lei, ca urmare a unei
performanþe slabe în ceea ce pri-
veºte veniturile bugetare, care s-

au plasat dupã opt luni sub nivelul
programat. La mijlocul anului, di-
ferenþa între programat ºi realizat
era de 400 de milioane lei (fãrã
PNDI), iar la opt luni a de-
pãºit un miliard de lei. Auto-
ritãþile române vor negocia
cu misiunea FMI toþi indica-
torii pe care va fi construit
bugetul pe anul viitor, ur-
mând ca proiectul de buget
sã fie trimis Parlamentului
cel târziu în 15 noiembrie.
Discuþiile se vor axa în prin-
cipal pe mãsurile fiscale pe

care Guvernul le are în vedere pen-
tru a compensa eventuale relaxãri,
precum promisa reducere a CAS
cu trei puncte procentuale.

Misiunea FMI începe marþi prima evaluare a noului acord

rezolvatã”. Întrebat dacã
doreºte o integrare a combina-
tului Oltchim cu Apechim, el a
rãspuns: „Evident! Nu numai
cã o doresc eu, ci ºi din punct
de vedere economic este
singura soluþie. Nu am vorbit
cu cei de la Petrom încã, nu
am avut când”. Rafinãria
Arpechim Piteºti, deþinutã de
Petrom, este principalul furni-
zor de materii prime al combi-
natului petrochimic din Râmni-
cu Vâlcea. Petrom a închis
activitatea rafinãriei în urmã cu
doi ani, din cauza cererii
scãzute de carburanþi de pe
piaþa localã. De atunci, Oltchim
este nevoit sã aducã materiile
prime de la alte rafinãrii mai
îndepãrtate ºi din import, cu
costuri mult mai mari.

unde Chevron ar urma sã ampla-
seze o sondã de explorare a gaze-
lor de ºist prin procedeul fracturã-
rii hidraulice. Tot ieri, consilierii
locali din Pungeºti au decis, într-o
ºedinþã convocatã ad-hoc, organi-
zarea unui referendum local privind
interzicerea explorãrii ºi exploatã-
rii gazelor de ºist în comunã, o datã
posibilã fiind 24 noiembrie. Tot în
aceastã ºedinþã, aleºii locali au vo-
tat, în unanimitate, o hotãrâre pri-
vind interzicerea explorãrii ºi ex-
ploatãrii gazelor de ºist în zonã. O
astfel de hotãrâre vine la opt luni
dupã ce acelaºi Consiliu Local a
aprobat o hotãrâre similarã pe ca-
re, în luna iunie, Prefectura Vaslui a
considerat-o ilegalã ºi a atacat-o în
contencios administrativ, instanþa
stabilind cã CL trebuie sã anuleze
hotãrârea în cauzã.
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Miercuri, premierul francez
Jean Marc Ayrault a convocat de
urgenţă, la Matignon, printre alţii,
pe miniştrii Agriculturii, Industriei
Alimentare, Muncii şi Reformei
Teritoriale, în tentativa identifică-
rii de soluţii la suprimarea a 3.000
de locuri de muncă prevăzute în
industria procesatoare a produse-
lor agricole şi animaliere din Bre-
tania. Un parteneriat propus  de
guvern regiunii, asemănător celui
cu Lorrena, menit a permite susţi-
nerea sectorului agricol, afectat de
concurenţa internaţională, dar şi de
managementul defectuos, s-a aflat
în discuţie. În aceeaşi zi, Asocia-
ţia bretonă a antreprizelor agroali-
mentare (ABFA) şi Asociaţia „Pro-
duit en Bretagne” au organizat o
nouă mobilizare a angajaţilor, după
anunţul suprimării a 1.000 de lo-
curi de muncă la abatorul din Gad.

MIRCEA CANŢĂR

Un război „al porcului”
Numeroase supermarketuri din
regiune şi-au înc his porţile între
orele 9 şi 10, pentru a denunţa fap-
tul că „Bretania arde”. O criză eco-
nomică şi socială este pe cale să
lovească o regiune periferică, în
care agricultura şi industria alimen-
tară oferă locuri de muncă pentru
o treime din populaţie. Invocate
sunt mai multe cauze: restructu-
rarea, concurenţa Poloniei, sfâr-
şitul subvenţiilor pentru export din
partea Bruxelles-ului. Numai pen-
tru carnea de pasăre, subvenţiile
erau de 80 milioane euro pe an,
potrivit „Les Echos”. Întreaga in-
dustrie agroalimentară este în su-
ferinţă. Globalizarea şi specula din
tranzacţiile cu materie primă au
impus o creştere continuă a preţu-
rilor în negocierile cu marii nego-
ciatori, susţine preşedintele ABFA.
De la reuniunea de la Matignon –

sediul guvernului francez – se aş-
teptau reguli de joc protectoare
faţă de marii distribuitori, care să
permită creşterea preţurilor de li-
vrare la produsele din carne. Pre-
mierul Jean Marc Ayrault a pro-
mis doar atât: garantarea menţine-
rii a 97% din salariul net timp de
un an pentru disponibilizaţi şi de-
blocarea a 15 milioane euro pen-
tru antreprizele din sectorul agro-
alimentar. Întregul circuit, cuprin-
zând fermieri, procesatori şi dis-
tribuitori, are în spatele său locuri
de muncă. Situaţia este într-ade-
vărat tensionată, fiindcă bretonii îşi
pot arăta dinţii când sunt răniţi.
Sunt conştienţi că ţara este deja
afectată de diminuarea activităţii în
industria de automobile, dar şi în
telecomunicaţii. Dar când în dis-
cuţie este însăşi industria agroali-
mentară, f iind vorba de Franţa,

lucrurile dobândesc o încărcătură
aparte. La actuala stare de fapt,
preşedintele Frantului Naţional,
Marine Le Pen, partid care con-
duce în sondaje, a găsit vinovaţii.
Invocând un război „al porcului”,
declanşat de „patronii germani”,
responsabili de criza agroalimen-
tară din Bretania, Marine Le Pen a
declarat: „Patronii germani au
profitat de aderarea României şi
Bulgariei la Uniunea Europeană.
Atuul lor: absenţa salariului mi-
nim, care permite ca atât în fer-
mele zootehnice, cât şi în abatoa-
re, plata mâinii de lucru să fie mai
mică de 3 euro/oră, de aproape
patru ori mai mică decât în Fran-
ţa. Relansarea f ermelor noastre
zootehnice şi a industriei agroali-
mentare este încă posibilă printr-o
politică naţională aptă de preţuri
decente din partea furnizorilor de

materie primă, iar, pe de altă par-
te, printr-o luptă împotriva con-
curenţei neloiale a ţărilor care
practică dumpingul”. În Franţa,
Bretania contează prin potenţialul ei
agroalimentar, aşa cum contează
însăşi ţara la nivelul Uniunii Euro-
pene. Şi probleme există, cum este
şi acest insolit război „al porcului”.
Cu conexiunile lui. Şi, înainte de a
pune punct să reamintim că ieri,
ministrul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale de la noi, Daniel Constan-
tin, era aşteptat la Craiova pentru a
participa la „conferinţa de dare de
seamă şi alegeri a organizaţiei
judeţene Dolj a PC”. Asta da...
problemă. Mai ales că în Dolj, ju-
deţ cu potenţial agricol odinioară,
conservatorii nu depăşesc, în ori-
ce sondaj, mai mult de 3%, de când
se ştiu. Dar, fiecare ministru al Agri-
culturii cu grijile lui.

Simularea concursului de re-
zidenţiat este organizată de So-
cietatea Studenţilor Medic iniş ti
împreună cu Facultatea de Me-
dicină, şi va avea loc în diminea-
ţa zilei de mâine, înc epând cu ora
10.00,  la amfiteatrul de la etajul
II , al clădir ii „Medicina Veche”.
Acţiunea, pentru care nu s -a per-
ceput nic i o taxă de partic ipare,
es te menită să-i familiarizeze pe
absolvenţii care vor susţine pe 17
noiembrie a.c . rezidenţiatul cu ri-
gorile concursului.  Mai ales c ă,
vorbim de unul dintre cele mai
importate tes te organizate în c a-
drul s istemul de învăţământ su-
perior  medical.
200 de locuri scoase la concurs
pentru Medicină

În ceea ce priveşte concursul
din 17 noiembrie, acesta se va des-
făşura, la fel ca în ultimii doi ani,
descentralizat, în şase centre uni-
versitare din ţară: Bucureşti, Iaşi,
Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Timi-
şoara şi Craiova pentru toate do-
meniile, respectiv medicină, medi-
cină dentară şi farmacie, pe baza
tematicilor anunţate. În urma Re-
zidenţiatului, absolvenţii facultăţi-
lor cu specific sanitar vor putea
ocupa un loc sau un post în do-
meniile Medicină, Medicină denta-
ră şi Farmacie.

Anul acesta, la Rezidenţiat, sunt

Mâine, absolvenţii Facultăţii de Medicină din Craio-
va pot susţine o simulare a concursului de rezidenţiat
care va avea loc în mai puţin de o lună. Evaluarea se va
desfăşura în clădirea veche a Universităţii de Medicină
şi Farmacie şi va respecta întocmai regulile de concurs:
test-grilă cu 200 de întrebări, pe parcursul a patru ore.

scoase la concurs pentru Craiova
200 de locuri pentru domeniul
Medicină, 10 locuri pentru Medi-
cină dentară, respectiv nouă locuri
pentru Farmac ie.  La Craiova,  re-
zidenţiatul se desfăşoară pentru
posturile publicate în judeţele Bra-
şov,  Dolj,  Gorj, Mehedinţi, Olt şi

Vâlc ea şi pentru locurile publica-
te în centrele universitare Craio-
va ş i Braşov.

Taxa de participare la concurs
este de 360 de lei. S-a stabilit, însă,
ca din sumele încasate, o cotă de
maximum 80% să se repartizeze
universităţilor de medicină şi far-
macie din Bucureşti, Craiova, Cluj-
Napoca, Iaşi, Târgu Mureş şi Ti-

mişoara, în vederea acoperirii chel-
tuielilor ocazionate de organizarea
concursului de rezidenţiat.

Conform regulilor  stabilite,
punctajul minim de promovare re-
prezintă 60% din punctajul ma-
xim realizat la c ele 200 de între-
bări pentru f iec are domeniu.
Acesta se calculează la nivelul fie-
cărui centru universitar în care
se organizează concursul. Oc u-

parea locurilor/posturilor în spe-
cialitate se face în ordinea punc-
tajului de promovare obţinut, pe
fiecare centru universitar, în li-
mita locurilor/posturilor public a-
te pentru fiec are domeniu în c en-
trul universitar respec tiv, alc ă-
tuindu-se o singură c lasificare
pentru fiecare domeniu.
Termenul-limită pentru înscrieri-
le la rezidenţiat-21 octombrie

Înscrierile se vor face la direc-
ţiile de sănătate public ă până la
data de 21 oc tombrie a.c. inclu-
siv. După finalizarea însc rierilor,
pe 21 oc tombrie a.c . ,  la ora
16.00,  candidaţii nu mai pot soli-
cita schimbarea opţiunilor  de a
conc ura într-un anumit centru
univers itar.  Un candidat poate
depune un singur dosar de con-
curs. Depunerea mai multor do-
sare ale aceleiaş i persoane, pen-
tru mai multe centre universita-
re, atrage măsura eliminării can-
didatului respectiv din c oncurs

Medicii, medicii dentişti şi far-
maciştii care devin rezidenţi pe

locuri înc heie un contract indivi-
dual de muncă pe perioadă de-
terminată, egală cu durata rezi-
denţiatului, cu unitatea sanitară la
care au fost repartizate locurile
pentru rezidenţiat.Medic ii,  medi-
cii dentişti şi farmaciştii care de-
vin rezidenţi pe post încheie c on-
trac t individual de munc ă pe
perioadă nedeterminată cu unita-
tea sanitară publică ce a public at
pos tul respectiv.

Candidaţii cetăţeni de origine
etnică română din Republic a Mol-
dova, Albania, Bulgaria,  Macedo-
nia, Serbia, Ucraina şi Ungaria şi
etnicii români cu domiciliul sta-
bil în străinătate,  posesori ai di-
plomei de medic, medic dentist
sau farmac ist obţinute în Româ-
nia ori într-un alt s tat membru al
Uniunii Europene,  sus ţin c on-
cursul în aceleaş i c ondiţii ca şi
cetăţenii români, însă concurea-
ză pe locurile public ate de Minis-
terul Educaţiei Naţionale, care va
distribui aceste locuri pe c entre-
le univers itare.

RADU ILICEANU

Simulare pentru
rezidenţiat
Simulare pentru
rezidenţiat
Simulare pentru
rezidenţiat
Simulare pentru
rezidenţiat
Simulare pentru
rezidenţiat
Simulare pentru
rezidenţiat
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Simulare pentru
rezidenţiat
Simulare pentru
rezidenţiat
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Accidentul s-a petrecut pe bulevardul
Decebal din Craiova. Din cercetãrile efec-
tuate de poliþiºtii Biroului Rutier Craiova
s-a stabilit cã Radu Cîrtog, în vârstã de
62 de ani, din Craiova, în timp ce condu-
cea un autoturism marca Opel dinspre Gara
Craiova cãtre cartierul
Lãpuº, la o trecere de pie-
toni nu a acordat prioritate
ºi a lovit-o pe Cornelia Vidi-
can, în vârstã de 64 de ani,
din Craiova. Femeia a fost
rãnitã grav, alegându-se cu
fracturã la o mânã ºi alte le-
ziuni ceva mai uºoare, fiind
transportatã cu o ambulanþã
la Unitatea de Primiri Urgen-
þe a Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova.

„Conducãtorul auto a fost

O femeie în vârstã de 64 de ani, din Craiova, a ajuns la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, ieri, în jurul pânzului, dupã ce a fost acci-
dentatã în timp ce traversa regulamentar strada.

Craioveancã accidentatã
pe bulevardul Decebal

Poliþiºti din cadrul Secþiei 1 Poliþie – Com-
partimentul Proximitate au participat, mier-
curi, la adunarea generalã a membrilor Aso-
ciaþiei de Proprietari “A. I. Cuza nr. 1”.  Cu
aceastã ocazie poliþiºtii au stat de vorbã cu
participanþii urmãrindu-se prevenirea victi-
mizãrii persoanelor vârstnice. S-au dezbãtut

Activitãþi preventive ale
poliþiºtilor craioveni

testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind
negativ, iar pe numele sãu a fost întocmit
dosar penal sub aspectul comiterii infracþi-
unii de vãtãmare corporalã din culpã”, a
declarat agent principal Amelia Cãprãrin, din
cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

aspecte din Campaniile
de prevenire – “ Un om
prevenit este un om sal-
vat ” , “ Nu te lãsa înºe-
lat! ” ºi “Accidentul” –
care au drept scop infor-
marea populaþiei cu pri-
vire la modalitãþile de pre-
venire a infracþiunilor de
înºelãciune comise prin
intermediul telefonului ºi
a furturilor. Poliþiºtii de
proximitate craioveni le-
au prezentat participanþi-
lor conceptul, rolul ºi atri-
buþiile poliþiºtilor de pro-
ximitate precum ºi zone-
le de competenþã; modu-

rile de operare folosite de autorii de infracþi-
uni ºi modalitãþile de prevenire ºi combatere
a faptelor antisociale; modalitãþile de sesiza-
re a faptelor antisociale ºi de legãturã cu po-
liþistul de proximitate, dar le-au oferit ºi plian-
te cu sfaturi preventive, dupã cum au preci-
zat reprezentanþii IPJ Dolj.

Magistraþii Curþii de Apel
Craiova au respins, miercuri,
16 octombrie a.c., ca nefondat,
apelul declarat de agentul de
poliþie Emilian Cobzaru împo-
triva sentinþei din 21 septem-
brie 2012 a Tribunalului Dolj
prin care a fost gãsit vinovat ºi
condamnat la un an ºi 6 luni de
închisoare cu executare pentru
favorizarea infractorului ºi fals
intelectual: „Respinge apelul
ca nefondat. Obligã apelan-
tul inculpat la plata sumei de
200 lei cheltuieli judiciare
statului. Cu recurs. Pronun-
þatã în ºedinþã publicã din
16.10.2013”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a Curþii de
Apel Craiova.

Reamintim cã, agentul de po-
liþie Emilian Cobzaru, ajutor al
ºefului Postului de Poliþie din
comuna Orodel, la momentul
comiterii faptelor, a fost trimis
în judecatã la începutul lunii iu-
nie 2011, de procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribunalul
Dolj, pentru comiterea infrac-
þiunilor de fals intelectual ºi fa-
vorizarea infractorului, dupã ce
anchetatorii au stabilit cã aces-
ta „aranjase” douã dosare pe-
nale. De fapt, sesizarea veni-
se cum cã agentul de poliþie s-
ar fi ales cu diverse beneficii
pentru acest lucru, bani ºi
whisky, însã nu s-a putut pro-

ba infracþiune de luare de mitã.
Conform datelor consemnate
de procurori în rechizitoriul în-
tocmit la finalizarea cercetãri-
lor, pe 8 mai 2010, Emilian ªte-
fãnescu, în timp ce conducea
autoturismul unui prieten, deºi
nu avea permis, a pierdut con-
trolul volanului ºi a lovit gardul
unei gospodãrii din satul Cor-
nu, comuna Orodel. În urma
accidentului nici o persoanã nu
a fost rãnitã (în maºinã fiind ºi
proprietarul acesteia), însã a
fost distrus gardul locuinþei. La
locul evenimentului a ajuns
agentul Emilian Cobzaru, care
i-a dus pe cei doi bãrbaþi din
maºinã la Postul de Poliþie, le-
a luat declaraþii, apoi i-a lã-
sat sã plece. Anchetatorii au
stabilit cã poliþistul nu i-a ce-
rut actele lui ªtefãnescu, nu
l-a pus sã completeze formu-
larul tipizat în care este de-
scr i s  acc identu l  º i  nu  l -a
testat cu aparatul etilotest. De
asemenea, poliþistul nu a în-
tocmit nici un proces-verbal
de contravenþie ºi nu a elibe-
rat autorizaþia de reparaþie a
autoturismului implicat în ac-
cident ºi, bineînþeles cã nu a
înregistrat dosar de cerceta-
re penalã pe numele lui ªte-
fãnescu, aºa cum ar fi trebuit.

O zi mai târziu, pe 9 mai
2010, ªtefãnescu ºi-a sunat un

prieten, pe Alin Catrina, ºi l-a
rugat sã declare cã el a con-
dus maºina în momentul acci-
dentului. Pe 9 mai 2010, agen-
tul Cobzaru a eliberat o auto-
rizaþie de reparaþie a autotu-
rismului avariat, pe numele
proprietarului acestuia. Numai
cã Alin Catrina s-a prezentat
la Post pe 10 mai, unde a com-
pletat declaraþia-tip de produ-
cere a accidentului, astfel cã
poliþistul, ca sã „se scoatã”,
pentru cã emisese autorizaþia
de reparaþie cu o zi înainte, a
falsificat data declaraþiei date
de Catrina, prin antedatarea

acesteia, dupã cum au stabilit
procurorii doljeni. Culmea este
cã, aceasta nu a fost singura
datã când Cobzaru a „mãtrã-
ºit” un dosar penal, dupã cum
au stabilit anchetatorii în cur-
sul cercetãrilor. În vara lui
2009, poliþistul a convins mai
mulþi martori sã declare cã un

portofel cu bani nu fusese fu-
rat de doi bãrbaþi, ci ar fi fost
luat chiar de mama pãgubitu-
lui pentru ca acesta sã nu chel-
tuiascã banii.

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, Cobzaru nu era tocmai
„uºã de bisericã, în perioada 9
septembrie 2008 – 11 februa-
rie 2011, acesta fiind sancþio-
nat disciplinar de patru ori cu
mustrare scrisã ºi trecerea
într-o funcþie inferioarã pen-
tru sãvârºirea mai multor aba-
teri disciplinare.

Pe 10 iunie 2011 dosarul în
care Emilian Cobzaru era acu-
zat de favorizarea infractoru-
lui ºi fals intelectual a fost în-
registrat pe rolul Tribunalului
Dolj ºi în septembrie 2012 s-a
pronunþat sentinþa. Instanþa l-
a gãsit vinovat pe bãrbat, aces-
ta fiind condamnat la o pedeap-
sã de un an ºi ºase luni de în-
chisoare cu executare. Docu-
mentele mãsluite au fost
anulate, poliþistul fiind obligat ºi
la  plata sumei de 600 lei
cheltuieli judiciare.

Curtea de Apel Craiova a respins,
miercuri, apelul agentului de poliþie
Emilian Cobzaru, fost ajutor al ºefu-
lui Postului de Poliþie Orodel, în do-
sarul în care a fost condamnat pen-
tru comiterea infracþiunilor de favo-
rizarea infractorului ºi fals intelec-

tual. Bãrbatul a primit, pe fond, în
septembrie 2012, un an ºi ºase luni de-
 închisoare cu executare pentru cã a
„aranjat” douã dosare penale. Agen-
tul mai are o cale de atac, recursul,
care se va judeca la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie.

Apel respins pentru agentul de la OrodelApel respins pentru agentul de la OrodelApel respins pentru agentul de la OrodelApel respins pentru agentul de la OrodelApel respins pentru agentul de la Orodel
acuzat de favorizarea infractoruluiacuzat de favorizarea infractoruluiacuzat de favorizarea infractoruluiacuzat de favorizarea infractoruluiacuzat de favorizarea infractorului
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Primãria Goicea a finalizat, în luna mai a aces-
tui an, un proiect integral, finanþat cu fonduri
europene, cu o valoare de 2,5 milioane de euro,
care a cuprins mai multe lucrãri edilitare. S-a
introdus sistemul de alimentare cu apã curen-
tã, pe o lungime de 8,5 kilometri, reþeaua de
canalizare care se întinde pe 12,5 kilometri. Tot
în acest proiect s-au regãsit ºi lucrãri de asfal-
tare, pe o distanþã de 3,5 kilometri, precum ºi
douã lucrãri in infrastructuralã socialã, fiind vor-
ba de construirea unui centru social, pe de o
parte, iar pe de altã parte, reabilitarea ºi moder-
nizarea cãminului cultural din localitate. ”S-au
racordat la sistemul de alimentare cu apã cam
110 gospodãrii din 800. Nu este un numãr foar-

te mare, ºi asta este cauzat de gradul de îmbã-
trânire – media de vârstã fiind 62 de ani – dar ºi
de sãrãcie, oamenii având pensii reduse ºi mul-
te alte nevoi. S-au racordat, în general, familiile
tinere, cu copii ºi venituri lunare, bãtrânii având
alte prioritãþi. Nu e vorba de preþul apei, care la
noi este unul foarte redus, de 2 lei pe metru cub
ºi 3 lei acolo unde este ºi canalizare, ci pur ºi
simplu lumea nu are bani”, a declarat Dumitru
Marcu, primarul comunei Goicea.

Comuna Goicea ºi-a rezolvat o mare parte din probleme cu bani europeni.
Administraþia de aici s-a concentrat pe un singur proiect integrat, cu o
valoare mare – de 2,5 milioane de euro – ºi cu ajutorul cãruia s-a intro-
dus apã curentã în aproape toatã comuna, cu reþea de canalizare aferen-
tã, s-au asfaltat mai multe uliþe, s-a construit un centru social de la zero
ºi s-a reabilitat vechiul cãmin cultural. Matematician de profesie, prima-
rul Dumitru Marcu, pe mandatul cãruia s-a derulat proiectul, a mãrturisit
cã s-au aºteptat trei ani pânã au început lucrãrile, dar cã acest lucru a
meritat din plin. Toate investiþiile au fost fãcute numai cu bani europeni,
contribuþia bugetului local fiind una extrem de micã.

Un profesor de matematicã
în fruntea localitãþii Goicea

Dumitru Marcu se aflã la al doilea mandat
de primar al comunei Goicea. Timp de 40 de ani
s-a aflat însã la catedrã, predând matematica la
ºcoala din localitate, pe care a ºi condus-o,
fiind director timp de 28 de ani. ”Am venit la
primãrie dupã ce mi-am încheiat cariera didac-
ticã. Am predat mai bine de patru decenii ma-
tematica la ºcoala gimnazialã. Mã cunoºtea toa-
tã lumea ºi am fãcut acest pas cãtre adminis-
traþie, fiind susþinut de conunitatea localã ºi
nu regret. Ceea ce constat este, totuºi, cã mo-
dul în care se conduce o ºcoalã este diferit,
fiind vorba de rigoare ºi disciplinã, în timp ce,
în administraþie, te loveºti de foarte multã biro-
craþie”, a mãrturisit primarul Dumitru Marcu.

4,16 hectare de verdeaþã
în mijlocul comunei

Deºi este o localitate destul de sãracã, be-
neficiarii ajutorului social sunt doar 70 de lo-
calnici, numãrul acesta fiind constant de la un
an la altul. Aceºtia au participat, de-a lungul
anului, la diverse acþiuni gospodãreºti, la cu-
rãþenia celor trei cimitire, dar ºi la micile amena-
jãri din centrul comunei ºi parcul localitãþii.
”Avem un parc destul de mare, pe 4,16 hecta-
re, poartã denumirea fostului preºedinte al
CAP-ului, Dumitru Diniºor. Este îngrijit atât de
sãteni, cât ºi de copii de la ºcoalã, ei fiind be-
neficiarii acestor investiþii. Am încercat sã fa-
cem un loc plãcut ºi civilizat, plantând salcâmi,
salcii, plopi, castani, precum ºi mulþi corco-
duºi ornamentali. Am amenajat inclusiv un loc
de joacã pentru copii ºi am montat bãnci unde
seara stau oamenii mai în vârstã. Existã ºi ilu-
minat public, aºadar existã toate condiþiile”.

Ansamblul Folcloric „Marin Chisãr”,
mândria localnicilor

Cãminul cultural din Goicea a fost amena-
jat, în mod special, pentru Ansamblul Folclo-
ric „Marin Chisãr”, care este condus de renu-
mitul coregraf Marin Stârcu. „Anul trecut au
cumpãrat costume populare olteneºti în va-
loare de 240 de milioane de lei cu care partici-
pã la toate festivalurile la care sunt invitaþi.
De altfel, ei sunt mândria noastrã”, a declarat
primarul Dumitru Marcu. O altã mândrie a lo-
calitãþii este ºi echipa de fotbal „Unirea” Goi-
cea, pentru care Primãria construieºte o bazã
sportivã modernã.

Camere video în toatã comuna
Primarul Dumitru Marcu vrea sã suplineas-

cã lipsa paznicilor din comunã cu un sistem
video bine pus la punct. Din fondurile proprii
ale Primãriei, au fost achiziþionate opt camere
video care sunt montate de-a lungul drumu-
lui principal al localitãþii, traficul fiind supra-
vegheat de la un centru de comandã care se
aflã chiar în instituþia primarului. „De când
am montat acest sistem, este mai multã liniºte
ºi asta ne încurajeazã sã dezvoltãm ºi mai mult
acest sistem video”, a precizat primarul Du-
mitru Marcu, investiþia aceasta fiind progra-
matã pentru anul viitor.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi MARGA BULUGEAN

O staþie de epurare pe fonduri europene
Tot în cadrul acestui proiect, s-a realizat o

staþie de epurare, care, la fel ca ºi celãlalte lu-
crãri, s-a implementat prin Mãsura 3.2.2, pro-
iectul-cadru fiind depus în 2008. În
2009, a devenit finanþabil, iar în 2010
s-au desfãºurat licitaþiile. ”Abia în
2011 am început propriu-zis lucrãri-
le. În 2008, când a fost declarat eligi-
bil, întreaga comunitate s-a bucurat
pentru cã tot ceea ce cuprinde acest
proiect contribuie la bunãstarea lo-
cuitorilor. A fost un motiv de bucurie
ºi pentru mine pentru cã, în 2008, am

câºtigat alegerile la primãrie,
candidând din partea PNL.
Acum, când am tras linie, pot
sã spun cã eforturile nu au
fost în zadar. S-au achitat toa-
te sumele restante, noi fã-
când ºi un împrumut de 18
milioane de lei la bancã. As-
tãzi am restituit tot creditul ºi doar 40.000
de lei a fost declaratã sumã neeligibilã,
aceasta fiind contribuþia noastrã din bu-
getul local”.

O centurã ocolitoare în valoare
de 1 milion de euro

În 2010, Primãria Goicea a implemen-
tat un alt proiect, pe Mãsura 1.2.5 – dru-
muri agricole. Administraþia a vrut sã re-

zolve o problemã mult invocatã de localnici, ºi
anume distanþa mare din câmp ºi pânã în centrul
comunei,  iar de aici inconvenientele pe care le
crea lipsa unui astfel de drum mai ales în campa-
niile agricole. ”Am rezolvat ºi o problemã extrem
de importantã pentru o localitate ruralã cu mult
teren la câmp, teren agricol, ºi anume realizarea
unei centuri a localitãþii. Acesta a fost motivul
pentru care am implementat un proiect pentru
care am câºtigat o finanþare europeanã ºi am pri-

mit suma de 1 milion de euro. În acest moment,
drumul ocolitor este finalizat ºi este folosit mai
ales când utilajele agricole sunt duse în câmp
pentru a realiza muncile, dar ºi când este vremea
recoltãrilor iar produsele sunt aduse de oameni
pentru a fi depozitate în hambare”, a precizat
Dumiru Marcu. Acest drum are o lungime de 7,8
kilometri ºi este asfaltat integral.

ªcolile ºi grãdiniþele, în atenþia primarului
Educaþia ºi investiþiile în educaþie sunt prio-

ritãþi ale edilului din Goicea. În acest moment,
se lucreazã la construirea unei grãdiniþe, pro-
iect care prevede amenjarea a douã sãli de cla-
sã. Primarul a precizat cã s-a turnat deja funda-
þia, construcþia realizându-se în curtea fostei
ºcoli din localitatea Goicea Micã. „În localitate

mai existã o grãdiniþã, dar care dateazã din 1976.
Dupã ce se vor finaliza lucrãrile aici vom avea
douã grãdiniþe care vor funcþiona în acelaºi
timp. În Goicea, recunoaºtem, nu sunt foarte
mulþi preºcolari, 87 de copii, dar trebuie sã le
creãm condiþii”. În Goicea existã o singurã ºcoa-
lã, cu clase 0-8, care are ºi o poveste. Ea poartã
numele profesorului universitar doctor, cerce-
tãtor în domeniul materialelor nefesoare ºi rare,
Tudor Segãrceanu, fiu al satului. „Este intere-
sant faptul cã, pânã la 18 ani, cercetãtorul Se-
gãrceanu, aºa cum era ºi tradiþia, nu se gândise
sã plece de acasã pentru a studia, dorea sã rã-
mânã în sat. În urma unei altercaþii cu un con-
sãtean, la hora satului, acesta s-a ambiþionat ºi
a plecat la studii. Aplecarea cãtre carte a fost
una mare, Tudor Segãrceanu devenind direc-
torul Institutului de Cercetãri al Materialelor Ne-
feroase ºi Rare”. În aceastã ºcoalã învaþã 170
de elevi.

ªTIRI
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GEORGE POPESCU

Astfel, în datele
de 28, 29 ºi 30 oc-
tombrie vor avea loc
proteste, iar în ace-
eaºi perioadã, în toa-
te unitãþile de învãþâ-
mânt, din þarã, unde
FSLI are membri,
dascãlii vor fi în gre-
vã japonezã, purtând
o banderolã albã pe
braþ. În data de 6
noiembrie, FSLI va
organiza în Bucureºti
un miting de am-
ploare urmat de un
marº. Profesorii cer

adoptarea unei legi de salarizare, prin care
salariile profesorilor debutanþi sã creascã
cu 50 %, acordarea a minimum 6% din
PIB sectorului educaþional, modificarea
Legii Educaþiei în ceea ce priveºte statutul
personalului didactic, decontarea cheltu-
ielilor fãcute cu naveta ºi reintroducerea
sporului de doctorat. Sindicaliºtii susþin
reintroducerea normei de predare de 16 ore
pe sãptãmânã pentru personalul didactic
care are peste 25 de ani vechime în învã-
þãmânt ºi gradul didactic I; decontarea

Membrii Federaþiei Sindicatelor Libere din Învãþãmânt (FSLI) ies în stra-
dã de la sfârºitul lunii octombrie. Profesorii vor protesta în faþa sediului
Guvernului, iar în ºcoli, dascãlii vor face grevã japonezã, urmând ca în
noiembrie sã participe la un miting din Capitalã urmat de un marº.

Profesorii afiliaþi FSLI ies în stradã

Ca ºi în anii precedenþi, con-
ferinþa îºi propune sã aprofun-
deze dialectica celor trei concep-
te: centralitatea identitãþii, eviden-
þiatã prin metoda comparativã,
dar ºi diversitatea formelor dis-
cursive de comunicare. Confe-
rinþa este coordonatã de prof. dr.
habil. Emilia Parpalã Afana, cu
sprijinul Facultãþii de Litere, al
unui prestigios comitet ºtiinþific
ºi al colegilor implicaþi în orga-
nizare. La eveniment au fost in-
vitaþi sã participe: prof. univ. dr.
Mariana Neþ, Academia Româ-
nã, Institutul de Lingvisticã “Iorgu Iordan -
Al. Rosetti”,  Bucureºti; prof. dr. Rodica
Marian, Academia Românã, Institutul de Lin-
gvisticã ºi Teorie Literarã “Sextil Puºcariu”,

Facultatea de Litere a Universitãþii din Craiova organizeazã, timp de
douã zile (18-19 octombrie a.c.), a ºasea ediþie a conferinþei internaþio-
nale Comparativism, Identity, Communication.

Facultatea de Litere organizeazã
“Comparativism, Identity,

Communication”, ediþia a VI-a

Prima mãsurã impusã este
tãierea alocaþiei de stat la 20 de
absenþe acumulate. Totodatã,
conducerea Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj intenþio-
neazã sã-I înºtiinþeze pe pãrinþi
cu privire la situaþia ºcolarã a
copiilor prin intermediul unor
SMS-uri. În topul clasamentu-
lui în ceea ce priveºte numãrul
absenþelor acumulate anul tre-
cut, elevii Colegiului Naþional
“ªtefan Odobleja” ocupã locul
I cu un numãr de 162.000 de
absenþe nemotivate.

ALINA DRÃGHICI

Elevii doljeni au acumulat în cursul anului ºcolar trecut peste trei milioane de absen-
þe. Din acest motiv, conducerea Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj a decis sã treacã
la mãsuri mai drastice, pentru a-i determina astfel pe ºcolari sã se prezinte la cursuri.

Absenþele elevilor,  tr imise prin SMS pãrinþi lor

cheltuielilor cu
naveta cadrelor
didactice sã se
facã de la bugetul
de stat, prin Mi-
nisterul Educaþiei
Naþionale; posibi-
litatea pensionãrii
anticipate, cu cel
puþin 3 ani înainte
de împlinirea vâr-
stei standard de
pensionare, fãrã
diminuarea cuan-
tumului pensiei;
acordarea grada-

þiei de merit ºi pentru personalul didactic
auxiliar. Mai mult decât atât aceºtia susþin
cã doresc depolitizarea învãþãmântului dar
ºi regândirea programelor ºcolare ºi a sis-
temului de evaluare a elevilor, în sensul de
a se pune accent pe latura formativã ºi nu
pe cea informativã, iar prin evaluare sã se
verifice capacitatea elevilor de a aplica
practic cunoºtinþele dobândite, pentru a
face faþã cerinþelor în schimbare ºi com-
petiþiei de pe piaþa forþei de muncã

ALINA DRÃGHICI

Cluj-Napoca; dr. John Burke ºi dr. Rosema-
ry Lucadou-Wells, RMIT International Uni-
versity Vietnam/High Court of Australia.

ALINA DRÃGHICI

Cine îºi mai aminteºte de co-
horta de „ilegaliºti” cãrora ve-
chiul regim comunist le institui-
se un statut cu totul special?
Convocaþi, propagandistic, la
toate sindrofiile (festivitãþile ce
se succedau aiuritor potrivit
unor calendare încropite prin
laboratoarele „ideologice” ºi cu
complicitatea unei istoriografii
comandate) ºi aniversãrile pa-
triotarde, beneficiari ai unor si-
necuri financiare ºi ai unor în-
lesniri sociale speciale, ei aco-
pereau dublã funcþie.

În primul rând, erau folosiþi
ca „probe” …vii ºi, ca atare,
„convingãtoare” ale unei istorii
profund trucate, ficþionate ºi
aranjate uzului unei legitimãri
neconcludente, cea a luptei
clandestine a comuniºtilor îm-
potriva „regimurilor” burgheze
ºi a ameninþãrilor strãine ale
Þãrii. În al doilea rând, deveni-
serã, cu timpul, adevãraþi agenþi
ai cauzei „glorioase” a socialis-

mului ºi comunismului, mizân-
du-se pe condiþia lor clãditã pe
un trecut plin de „eroism” pus
în slujba poporului.

Ulterior, odatã cu radicaliza-
rea ºi caricaturizarea ceauºis-
mului,  au apãrut ºi  primele
schisme, unele rezonante, cele
mai multe discret subversive.
Îmi amintesc cum, discutând
cu unul dintre cei mai vechi ºi
mai reputaþi „ilegaliºti”, prin
spatele actualei clãdiri a Prefec-
turii, profera, cu o vehemenþã
de …pucist, critici acerbe la
adresa lui Ceauºescu ºi a acoli-
þilor sãi, contestându-le nu doar
trecutul remodelat, ci ºi „direc-
þia greºitã”; ceva de genul ace-
lui „autodenunþ” al loviturii de
stat din decembrie 1989 scãpat,
ca un porumbel, din gura lui Ion
Iliescu, adicã „întinarea nobile-
lor idealuri ale comunismului”.

Însã nu despre aceastã tag-
mã, intenþionez sã vorbesc aici,
ci despre un caz, cu totul par-

ticular ºi care, în intimitatea de-
taliilor sale biografice, e tot un
fel de denunþ al unor practici ºi
al unor circumstanþe ce poate
alunga alte umbre ale unei isto-
rii, recente, încã bulversate, cea
a României sub totalitarism.

Era cunoscut, într-un mic sat
la sud de Craiova, cu porecla
sa „Ceacîr”; n-am avut curio-
zitatea sã aflu originea acestui
apelativ, sedus cum eram, la o
vârstã fragedã, mai curând de
un fel de …mitologie localã cã-
reia îi era sursã ºi pe care ºtia,
abil, s-o întreþinã. Mucalit, cu
un neobiºnuit simþ al umorului
în exacta tipologie moromeþia-
nã, replicile sale de duh erau
citate, invocate la tot pasul:
vorba lui Ceacîr,  se spunea
într-o circumstanþã sau alta.

Nu era nici prea sãrac, nici
prea bogat: avea o ogradã de
pruni ºi un hectar de vie pe care
ºtiuse sã le gestioneze astfel în-
cât îºi încropise un trai mai

mult decât îndestulãtor. Era
printre foarte puþinii cititori ai
gazetelor; în plus, ca ºi Moro-
mete, nu în Poiana lui Iocan, ci
pe stãnoaga din faþa porþii sale,
el comenta ºtirile, cu haz, cu
aplomb, cu ironie ºi cu o non-
ºalanþã ce-i conferise un statut
de înþelept.

În 1940, s-a luat de cei câþi-
va legionari (mai târziu avea
sã-mi  spunã  cã  e rau  f ix
…ºapte), pe care îi cataloga
proºti ºi leneºi. L-au arestat ºi,
printr-un concurs bezmetic de
împrejurãri, a ajuns în …lagã-
rul de la Târgu Jiu, unde a fost
coleg cu mai marii comuniºti.
În anii cincizeci, s-a trezit din
nou arestat, de data asta pe
post de ….chiabur. I s-a luat
ograda de pruni ºi via ºi cele
câteva hectare de pãmânt. Prin
1965, fãrã sã fi fãcut vreun de-
mers, l-au chemat la regiune ºi
l-au reabilitat, dându-i statutul
de …ilegalist.

A fost, chiar în acei ani, in-
vitat la o reuniune sã relateze
despre „lupta” sa din ilegalitate
pentru dreptate ºi …comunism.
Ce-a spus însã acolo, în tonul
acela al sãu mucalit, i-a speriat
pe cei prezenþi, pânã întra-atât
încât avea, iarãºi, sã fie sancþi-
onat, redevenind ceea ce fuse-
se toatã viaþa: Ceacîr. La urma
urmei, aºa cum avea sã-mi mãr-
turiseascã înainte sã pãrãseas-
cã aceastã lume, el fusese din-
totdeauna ºi aºa se considerase
… un om liber.

Evoc aici povestea – una
printre atâtea altele – a unui om
subt vremi, liber, aºadar, cu un
cuget treaz ºi cu vocaþia auto-
nomiei de comportament ºi de
gândire, pe care o propun ca un
memento pentru prezentul am-
biguu, marcat de precaritãþi ºi
plin de agresiuni corosive. în
care istoria þãrii e subiect de
tranzacþii oneroase ºi, uneori, de
distorsiuni penale.

O poveste cu un „ilegalist” atipicO poveste cu un „ilegalist” atipicO poveste cu un „ilegalist” atipicO poveste cu un „ilegalist” atipicO poveste cu un „ilegalist” atipic
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Fotoclubul „Mircea Faria”
aniversează
50 de ani de la înfiinţare

La Galeria
„Vollard” a Casei
de Cultură „Tra-
ian Demetrescu”
are loc astăzi, ora
17.00, vernisajul
expoziţiei de foto-
grafie a foştilor şi
actualilor membri
ai Fotoc lubului

„Mircea Faria”, dedicată aniversării a 50 de ani de la constituirea
acestuia şi organizată în colaborare cu Muzeul de Artă din Craiova.
Sunt prezentate lucrări realizate de Mircea Faria – E.FIAP, Mihai
Dan Călinescu – E.FIAP, Nicu Dan Gelep – E.FIAP, Roman Karbu-
liţchi – AAFR, Iulius Ştefănescu – A.FIAP, Cristinel Trancă – AAFR,
Constantin Concu – AAFR, Victor Boldîr – E.FIAP, Constantin Da-
vid – AAFR, Dorian Delureanu, Marius Niţipir, Victor Cătălin Bol-
dîr, David Bogdan. Fotoclubul „Mircea Faria” este continuatorul
fostului Cerc de Artă Fotografică Craiova, a cărui activitate a debu-
tat în anul 1963, şi are scopul de a promova arta fotografică. Unul
dintre cele mai importante obiective ale sale este de a descoperi şi
atrage pe cei talentaţi şi pasionaţi în cadrul fotoclubului, dându-le,
astfel, posibilitatea să se afirme pe plan naţional şi internaţional.

Încep Colocviile „Mozaicul”
În Aula Magna a Facultăţii de

Drept are loc astăzi, ora 16.00,
deschiderea celei de-a XVI-a edi-
ţii a Colocviilor şi Premiilor „Mo-
zaicul”, eveniment care se des-
făşoară pe parcursul a două zile şi
oferă cadrul unor dezbateri pe
tema „Craiova, oraş cultural eu-
ropean. Modele de legitimare şi
valori europene”. As tăzi susţin
conferinţe în plen prof. univ. dr.
Sevastian Cercel, prof.  Nicolae

Marinescu şi prof. univ. dr. Daniela Tarniţă, urmate de comunicări
în cadrul secţiunii „Vocaţie şi aspiraţii europene”. Mâine, 19 oc-
tombrie, de la ora 9.30, programul va continua cu conferinţele în
plen ale conf. univ. dr. Gabriel Coşoveanu şi europarlamentarului
Marian-Jean Marinescu şi cu comunicările pe secţiunea „Valori ale
spiritului craiovean în universalitate”, la care va participa şi conf.
univ. dr. Ion Bogdan Lefter, poet şi eseist, critic şi istoric literar. Tot
mâine, ora 13.00, vor avea loc gala decernării premiilor revistei
„Mozaicul”, lansarea cărţii „Gellu Naum: aventura suprarealistă”,
de Silviu Gongonea, şi un moment artistic susţinut de formaţia mu-
zică de cameră „Duo Concertante” (Geo Fabian şi Răzvan Nicolae)
şi poeţii Aurelian Zisu şi Gabriel Nedelea.

„Cenuşăreasa”, în festival
Program ofertant la cea de-a

XIII-a ediţie a Festivalului Inter-
naţional „Elena Teodorini”, orga-
nizat de Teatrul Liric: opere, opere-
te, reprezentaţii de dans şi pentru
copii, cărora li se adaugă concerte
şi un concurs de canto. Invitaţi în
sala de spectacol sunt – mâine, 19
octombrie, ora 11.00 – copiii, pen-
tru care intră în scenă „Cenuşărea-
sa”. Subiectul poveştii este binecu-
noscut: fata modestă şi harnică, nă-
păstuită de soartă, ajunge în final să
învingă toate piedicile pe care viaţa
şi cei din jur i le-au scos în cale, să

cunoască dragostea adevărată şi, împreună cu prinţul, să trăiască
fericiţi până la adânci bătrâneţi… „Este una dintre cele mai îndrăgite
poveşti de dragoste, care îi încântă şi îi fascinează atât pe cei mici,
cât şi pe cei mari. Este basmul care ne încurajează să credem că
dragostea poate trece peste barierele sociale şi se poate împlini, dar
şi că visele care se nasc la gura sobei devin realitate dacă sunt închi-
puite de persoane virtuoase”, spune actriţa Anca Ţecu, căreia îi aparţi-
ne rolul principal. Ies la rampă, alături de ea, Mihaela Popa (Zâna
cea bună), Lelia Vais (Mama vitregă), Violeta Ţicu (Judith), Andre-
ea Gheorghe (Edith), Alexandru Petre (Ministrul), Laurenţiu Nicu
(Prinţul), Gabriel Marciu (Valetul Chiţ-Chiţ), ca şi ansamblul de
balet al teatrului. Regia artistică a spectacolului este realizată de Mi-
gry Avram Nicolau, coregrafia – de Emilian Barteş, iar costumele şi
decorurile sunt creaţia regretatului Sorin Novac. „Cenuşăreasa” va
putea fi revăzută luni, 21 octombrie, de la ora 11.00.

După două seri-maraton de spec tacol-con-
curs, în care au evoluat 44 de tineri solişti vocali
şi instrumentişti şi peste 35 de artişti consacraţi,
publicul este invitat, astă-seară, la Gala laureaţi-
lor celei de-a XXII-a ediţii a Festivalului-Con-
curs Naţional al Interpreţilor Cântecului Popu-
lar Românesc „Maria Tănase”. Evenimentul este
organizat, din doi în doi ani, de Centrul Judeţean
pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii
Tradiţionale Dolj, cu sprijinul financiar al Consi-
liului Judeţean Dolj – care, în acest an, a alocat
nu mai puţin de 550.000 de lei pentru desfăşura-
rea lui – şi în parteneriat cu Televiziunea Româ-
nă. Alcătuit din personalităţi din domeniul cerce-

tării şi interpretării folclorului românesc, juriul va acorda
premiile I, al II-lea şi al III-lea  pe cele două secţiuni –
solişti vocali şi instrumentişti –, premii speciale (pentru
tinereţe/ costum/ autenticitate) şi, desigur, Trofeul, care
valorează 2.000 de euro. De asemenea, va fi înmânat Pre-
miul de popularitate, nominalizat de public. Spectacolul
are loc tot pe scena Teatrului Naţional din Craiova, începe
la ora 18.30 şi este preluat şi transmis în direct de TVR 3,
TVR Craiova, Radio „Oltenia” şi Radio Horion Craiova.

Gala laureaţilor Festivalului „Maria Tănase”,
astă-seară

Dan Atanasiu s-a născut în Ti-
mişoara, imediat după absolvirea
Conservatorului „Ciprian Porum-

Artişti în recital, astă-seară: Paul Ananie,
Lavinia Bârsoghe, Olguţa Berbec, Florin Boita, Ale-
xandru Brădăţean, Livia Celea, Emilia Dorobanţu,
Mihaela Grec, Andreea Haisan, Ovidiu Homoro-
dean, Elena şi Viorica Lupu, Nicu Mâţă, Manuela
Motocu, Georgiana Păduraru, Aurelia Popescu
Preda, Maria Rotaru, Stana Stepanescu, Loredana
Streche, Iona Ioana Todoran, Gabriela Tuţă, Mi-
rela Zisu. În recital extraordinar: Rona Hartner.

Seara Baroului Dolj, cu muzică
franceză, la Filarmonica „Oltenia”

Încă de la debutul noii
s tagiuni,  Filarmonica
„Oltenia” anunţa în pro-
gramul eve nime nte lor
muzicale 2013-2014 o se-
rie de concerte special or-

ganizate pentru bresle (jurişti, economişti, oameni de afaceri etc.),
ca şi pentru studenţii de la diferite facultăţi din cadrul Universită-
ţii din Craiova. Primul are loc chiar astă-seară, începând cu ora
20.00, şi este dedicat Baroului Dolj. Susţinut de Orchestra Simfo-
nică a Filarmonicii craiovene, cu François-Robert Girolami (Fran-
ţa) la pupitrul dirijoral, concertul oferă spre audiţie muzică fran-
ceză: Preludiu din suita „Pelleas et Mélisande”, de Gabriel Fauré,
Simfonia în Do, de Georges Bizet, şi Concertul pentru mâna stân-
gă, de Maurice Ravel, în interpretarea solistului pianist Dan Ata-
nasiu. Totodată, concertul este inclus în programul celei de-a XIII-
a ediţii a Festivalului Internaţional „Elena Teodorini”, organizat
de Teatrul Liric în perioada 10 octombrie – 14 noiembrie. Săptă-
mâna viitoare, pe 25 octombrie, Filarmonica „Oltenia” va organi-
za Seara Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, cu un program acce-
sibil şi atractiv, deopotrivă: muzică din filme.

Prof. univ. dr. avocat Ion
Turculeanu, decanul Baroului

Dolj: «Seara Baroului Dolj se
înscrie în acţiunile de promovare
a culturii pe care Baroul Dolj le-a

întreprins cu regularitate în
ultimii ani şi este organizată
pentru prima dată în istoria

Baroului. Ca şi în cazul celorlalte
acţiuni profesionale, sociale sau
cultural-sportive, sperăm că şi
Seara Baroului Dolj îşi va găsi

locul în rândul evenimentelor pe
care baroul le va organiza în mod

tradiţional, în fiecare an, sub
denumirea generică „Toamna

Culturală a Baroului Dolj”. Prin
organizarea acestui eveniment,

Baroul Dolj susţine, de asemenea,
proiectul „Craiova – Capitală
Culturală Europeană 2021”».

François Robert Girolami
este un reputat dirijor, cu o
vastă deschidere repertorială,
atât pentru domeniul artei liri-
ce, cât şi pentru creaţia sim-
fonică. Distins pedagog, pre-
ocupat în egală măsură de ca-
riera didactică, la Paris deţine
actualmente statutul de direc-
tor al unei instituţii de învăţă-
mânt muzical superior. Origi-
nar din Haute-Corse, şi-a de-
săvârşit studiile muzicale în
capitala Franţei, la Conservatoire National Supérieur
de Musique (unde a obţinut mai multe premii) şi la
École Normale de Musique. În domeniul dirijatului
de orchestră a beneficiat de îndrumarea maeştrilor
Pierre Dervaux, Igor Markevitch, Sergiu Celibida-
che şi Leonard Bernstein. A compus muzică pentru
Radio France şi a realizat înregistrări pentru televi-

ziuni din Franţa,  Olanda,
Germania, Spania şi Rusia.
De asemenea, a compus
muzică de film, lucrări sim-
fonice şi oratorii. Înainte de
a se dedica în exclusivitate
carierei artistice, a obţinut
diploma de licenţă în filoso-
fie,  o perioadă predând
această disciplină de studiu
la mai multe licee, precum
şi la Universitatea din Pro-
vence. Începând din anul

1981 este invitat frecvent să dirijeze concerte în
România – la Filarmonica din Sibiu, unde deţine în
prezent statutul onorific de director artistic asociat.
Continuând pe parc ursul anilor ’90 o fruc tuoasă
colaborare cu diferite orchestre din România – re-
cent, cu Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Olte-
nia” –, a organizat turnee de concerte în Corsica.

bescu” din Bucureşti devenind
solist concertist la Filarmoni-
ca „George Enescu” Bucu-
reşti, poziţie pe care a ocu-
pat-o până la plecarea lui în
Canada, în anul 1993.  Este
deţinătorul a numeroase pre-
mii la importante competiţii in-
ternaţionale: „Marguerite
Long” – Paris, „Frédéric Cho-
pin” – Varşovia, „Paloma O’-
Shea” – Santander (Spania),
„Dino Ciani” – Milano, Mont-

real (Canada) şi Bordeaux (Fran-
ţa). A desfăşurat o bogată carieră
artistică, susţinând concerte şi re-

citaluri aproape în toate ţările din
Europa, în America de Nord, Chi-
na şi Maroc, şi, datorită nivelului
artistic impresionant al apariţiilor
sale, a fost invitat la festivaluri im-
portante. La scurt timp după stabi-
lirea în Canada, Dan Atanasiu a fost
diagnosticat cu „distonie focală”,
care i-a afectat mâna dreaptă, fă-
cându-i imposibil să cânte o mare
parte din repertoriul pianistic .
Această tulburare de mişcare întâl-
nită în special la pianişti şi violonişti
l-a determinat să-şi restrângă acti-
vitatea concertistică şi să se dedice
mai mult carierei pedagogice.
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Parlamentul European a de-
cis, ieri, sã amâne votul privind
aprobarea bugetului pentru pe-
rioada 2014 - 2020, care era
prevãzut sãptãmâna viitoare, în
cadrul sesiunii plenare de la

Strasbourg, a anunþat o sursã
parlamentarã citatã de AFP.
Este pentru a doua oarã când
este amânat acest vot, prevã-
zut iniþial pentru luna septem-
brie. Bugetul multianual, me-

nit sã intre în vigoare de la 1
ianuarie, trebuie votat obliga-
toriu pânã pe 31 decembrie.
Legislativul european ºi Con-
siliul, care reprezintã cele 28
de state membre ale Uniunii

Europene, sunt anga-
jate într-o confrunta-
re al cãrei obiectiv
este suplimentarea
bugetului UE pe anul
2013 cu 3,9 miliarde
de euro, pe care sta-
tele vor trebui sã le
verse pentru a aco-
peri cheltuielile. Sta-
tele ºi-au dat acordul
de principiu pentru
plata celor 3,9 miliar-
de de euro, dar con-
diþioneazã alocarea
sumei de votul prea-
labil al Parlamentului
Europene asupra pro-
iectului de buget mul-
tianual. Unele state
se tem cã dacã plã-
tesc imediat cei 3,9

miliarde de euro lipsã din bu-
getul pe 2013, Parlamentul,
nemulþumit de proiectul de
buget multianual, ar putea ri-
dica din nou ºtacheta. Unul
dintre punctele de blocaj îl re-
prezintã anvelopa de 400,5 mi-
lioane de euro în beneficiul
Germaniei, Austriei ºi Republi-
cii Cehe, pentru pagubele pro-
vocate de inundaþiile din mai
ºi iunie, ºi al României, pentru
pagubele cauzate de incendii-
le de pãdure din vara lui 2012.
Germania ºi alte þãri doresc ca
aceastã sumã sã fie inclusã în
cadrul celor 3,9 miliarde de
euro, dar Parlamentul nu este
de acord ºi cere ca cei circa
400 de milioane de euro sã pro-
vinã din noile alocãri. Liderul
grupului socialist, austriacul
Hannes Swoboda, a criticat
„încãpãþânarea” statelor mem-
bre. „Nu existã o bazã rezo-
nabilã pentru un acord sãptã-
mâna viitoare”, a afirmat el,
într-un comunicat.

Parlamentul European a amânat din nou votulParlamentul European a amânat din nou votulParlamentul European a amânat din nou votulParlamentul European a amânat din nou votulParlamentul European a amânat din nou votul
asupra bugetului UE pentru 2014 - 2020asupra bugetului UE pentru 2014 - 2020asupra bugetului UE pentru 2014 - 2020asupra bugetului UE pentru 2014 - 2020asupra bugetului UE pentru 2014 - 2020

Liceenii au blocat mai multe
instituþii, ieri dimineaþã, la
Paris, pentru a protesta faþã
de expulzarea elevilor strãini,
dupã un caz foarte mediatizat
al unei eleve rome originare
din Kosovo, Leonarda Dibrani.
Patru licee pariziene, Maurice-
Ravel, Hélène-Boucher,
Charlemagne þi Sophie-
Germain, erau blocate þi
intrãrile erau controlate în alte
douã instituþii, potrivit rectora-
tului. „Cuvântul de ordine este
mobilizarea pentru întoarcerea
liceenilor expulzaþi”, a declarat
pentru AFP Steven Nassiri,
purtãtor de cuvânt al sindica-
tului liceenilor FIDL, apropiat
de Partidul Socialist, aflat la
putere, contactat prin telefon
în timp ce manifesta, ieri
dimineaþã, în faþa liceului
Charlemagne din Paris. „Este

Paris: Licee blocate în semn
de protest faþã de expulzarea

elevilor strãini
Liderul diplomaþiei egiptene,

Nabil Fahmy, a apreciat cã re-
laþiile cu Statele Unite traver-
seazã o „fazã delicatã”, dupã în-
gheþarea parþialã a ajutorului
american, în esenþã militar, pen-
tru Cairo. „Ne aflãm în prezent
într-o fazã delicatã, care reflec-
tã relaþiile turbulente (america-
no-egiptene). A spune altceva
nu ar fi cinstit”, a afirmat mi-
nistrul, citat de presa localã. Sta-
tele Unite au „recalibrat”, la 10
octombrie, ajutorul lor - 1,5 mi-
liarde de dolari, dintre care 1,3
miliarde reprezentând ajutor
militar - ca rãspuns la represiu-
nea sângeroasã la adresa susþi-
nãtorilor preºedintelui islamist,
Mohamed Morsi, destituit de
cãtre armatã la 3 iulie. Wa-
shington a oprit astfel livrarea
echipamentelor grele ºi asistenþa
financiarã pentru guvern, „în

Ministru egiptean: Relaþiile
dintre Statele Unite ºi Egipt
sunt într-o „fazã delicatã”

Preºedintele american, Barack Obama,
a promulgat, ieri dimineaþã, legea ce ridicã
plafonul datoriei publice ºi înlãturã, cel pu-
þin pentru câteva luni, riscul intrãrii Statelor
Unite în incapacitate de platã, punând punct
deocamdatã incertitudinii de pe pieþe ºi bã-
tãliei politice dintre democraþi ºi republicani
pe tema bugetului, transmite AFP. Legea
prevede ridicarea plafonului datoriei publi-
ce pânã pe 7 februarie, finanþarea agenþii-
lor federale pânã pe 15 ianuarie ºi consti-
tuirea unei comisii în vederea negocierii
bugetului pe anul viitor. În consecinþã, Tre-
zoreria este autorizatã sã acorde împrumu-
turi pânã pe 7 februarie, iar administraþia
federalã, a cãrei activitate a fost suspenda-
tã pe 1 octombrie, îºi va relua activitatea.
Senatul ºi Camera Reprezentanþilor au ad-
optat, miercuri seara, cu o largã majoritate,

Obama a promulgat legea care pune capãt crizei bugetare

aºteptarea unor progrese credi-
bile cãtre o guvernare civilã
aleasã democratic”. Cairo a
denunþat o „decizie greºitã”.
Pentru Fahmy, care se declarã
„deloc surprins de ultima deci-
zie americanã”, „problema a în-
ceput cu mult înaintea” acestui
anunþ ºi ea „vine din faptul cã
Egiptul s-a bazat pe ajutorul
american de 30 de ani, alegând
calea uºoarã în loc sã îºi diver-
sifice variantele. (Aceasta) le-
a fãcut pe Statele Unite sã crea-
dã cã Egiptul se va conforma
mereu politicilor ºi obiectivelor
sale”. Anunþul american rãmâ-
ne „simbolic” ºi nu trebuie, con-
form experþilor, sã aibã un im-
pact major, deºi speculaþiile se
multiplicã în legãturã cu faptul
cã Egiptul ar putea sã se îndrep-
te cãtre alþi furnizori, precum
Rusia, China sau Franþa.

inadmisibil ca sub un guvern
de stânga sã fim obligaþi sã ne
prezentãm actele pentru a
intra în liceu. Toatã lumea are
dreptul la educaþie”, a afirmat
el. Guvernul francez a lansat,
miercuri, o anchetã administra-
tivã privind condiþiile în care a
fost reþinutã Leonarda, în
vârstã de 15 ani, din estul
Franþei, la 9 octombrie. ªi tot
miercuri, câteva sute de liceeni
s-au reunit în faþa rectoratului
din Paris pentru a protesta faþã
de expulzarea elevilor strãini,
dupã o altã întâmplare, de
sãptãmâna trecutã, care a vizat
unul dintre colegii lor, Khatchik
Kashatryan, un armean de 19
ani ºcolarizat în capitalã. Elevii
au scandat „Valls demisia!”
(n.r. – ministrul francez de
Interne, Manuel Valls) ºi
„Eliberaþi-l pe Khatchik!”.

acest compromis între democraþi ºi repu-
blicani, în lipsa cãruia Trezoreria ar fi intrat
în incapacitate de platã.
Într-o primã reacþie dupã
acest acord, Obama a de-
clarat cã politicienii trebuie
acum sã recâºtige încrede-
rea americanilor dupã cele
douã sãptãmâni de tensiuni
politice, exprimându-ºi spe-
ranþa cã nu va mai fi nevoit
sã guverneze „din crizã în
crizã”. Grupul democrat din
Camerã a susþinut unanim
mãsura, cu sprijinul unui
anumit numãr de aleºi repu-
blicani. Aproape douã treimi
din republicani au votat to-
tuºi împotriva textului, subli-

niind profundele diviziuni din cadrul parti-
dului preºedintelui Camerei, John Boehner.

Merkel ºi social-democraþii
au ajuns la un acord
vizând negocierea unei
coaliþii de guvernare

Cancelarul german, Angela
Merkel, ºi liderii Partidului
Social-Democrat (SPD) au
ajuns, ieri, la un acord pentru
deschiderea negocierilor în
vederea formãrii unei „mari
coaliþii” guvernamentale, au
anunþat reprezentanþii celor
douã partide, transmit EFE ºi
AFP, potrivit Agerpres. Acor-
dul a fost adoptat în cea de-a
treia rundã a „discuþiilor
exploratorii” dintre liderii
CDU/CSU, conduºi de Angela
Merkel, ºi social-democraþi, ºi
dupã ce Verzii, un alt potenþial
partener al conservatorilor
cancelarului german, au
respins posibilitatea formãrii
unui guvern de coaliþie.
Liderii creºtin-democraþi
(CDU/CSU) ºi social-demo-
craþi „au ajuns la concluzia cã
pot recomanda instanþelor din
partidele lor deschiderea de
negocieri pentru formarea unei
coaliþii”, a declarat secretarul
general al CDU (Uniunea
Creºtin-Democratã) într-un
briefing de presã, la capãtul a
trei ore de discuþii cu SPD.
Responsabilul CDU a spus cã
sperã ca negocierile sã încea-
pã miercuri, 23 octombrie.
Preºedintele SPD, Sigmar
Gabriel, a anunþat, într-un
briefing de presã separat, cã
„grupul de negociatori ai SPD
a decis în unanimitate cã
lansarea negocierilor de
coaliþie este justificatã”. O
„mare coaliþie” de acest gen a
mai guvernat în Germania în
douã ocazii: între 1966 ºi
1969, apoi între 2005 ºi 2009,
în primul mandat al cancelaru-
lui Angela Merkel.

Cutremurul din Filipine:
Bilanþul s-a ridicat la 158
de morþi

Autoritãþile depuneau
eforturi ieri sã vinã în ajutorul
miilor de supravieþuitori ai
cutremurului de 7,1 grade care
a afectat partea centralã a
Filipinelor la începutul
sãptãmânii ºi al cãrui bilanþ a
ajuns la 158 de morþi. Poduri
surpate, drumuri închise ºi
alunecãri de teren blocheazã
accesul echipelor de interven-
þie în regiunile cele mai
afectate de pe Insula Bohol
(centru), a recunoscut Minda
Morante, însãrcinata în
regiune cu Protecþia Civilã.
Locuitorii s-au refugiat în
clãdiri dezafectate ºi în
corturi, terorizaþi de replici
multiple. „Sper cã oamenii vor
înþelege. Vrem sã le venim în
ajutor, dar problema este sã
ajungem la ei. Recunoaºtem cã
existã «gãuri» în reacþia
noastrã de urgenþã”, a decla-
rat pentru AFP Morante.
Elicoptere evacuau rãniþii cel
mai grav ºi aduceau raþii de
supravieþuire în cãtune izolate,
a adãugat Morante.



CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

UCIGAª CU SUFLET PUR

CÂINELE JAPONEZ

Ore de spectacol:
14:00; 19:15
Gen film: Acþiune
Cu: Keanu Reeves,
Tiger Hu Chen,
Karen Mok
Regizor: Keanu Reeves

Prizonieri
Ore de spectacol:
16:30; 21:15
Gen film: Crimã,
Dramã, Thriller
Cu: Hugh Jackman,
Jake Gyllenhaal,
Viola Davis, Maria
Bello
Regizor: Denis
Villeneuve

Ore de spectacol:
16:00; 18:00; 20:00
Gen film: Dramã
Cu: Victor Rebengiuc,
ªerban Pavlu
Regizor: Tudor
Cristian Jurgiu

Kung Fu
Panda 2

Ore de spectacol: 14:00
Gen film: Animaþie,
Aventuri, Comedie
Cu: Angelina Jolie,
Jack Black, Lucy Liu
Regizor: Jennifer Yuh
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PRO TV
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PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Telejurnal
09:00 O datã’n viaþã (R)
12:00 Europa mea (R)
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Legenda viºinie (R)
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:15 Lumea modei
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
16:50 Finanþe ºi afaceri
17:25 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
18:45 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:00 Domniºoara Pettigrew
22:45 Citeºte ºi arde
00:30 Tezaur folcloric (R)
01:30 Calea Europeanã (R)

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Tehnologiile viitorului
08:00 Nomazii din Kirghistan (R)
09:00 România frumoasã (R)
10:00 Carabinieri (R)
11:10 Arta seducþiei (R)
12:00 Drumul succesului (R)
12:30 Coreea: spirit ºi culoare
13:00 Concertele Enescu
14:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Rezistenþa prin culturã (R)
16:00 Carabinieri
17:00 România frumoasã
18:00 Telejurnal
19:00 Poliþia ecologistã din Hawaii
20:10 Luna de miere in Las Vegas
21:50 Poate nu ºtiai
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Dr. House
23:50 Motomagia
00:25 Trei regate

07:45 Cãlãtoria 2: Insula
misterioasã

09:20 Sirena îndrãgostitã
11:10 Jack ºi Jill
12:40 Povestea lui Dee Dee

Ricks
13:55 Alvin ºi veveriþele:

Naufragiaþi
15:20 Un Crãciun cu Holly
16:50 Bãrbaþi în negru 3
18:35 Filme ºi vedete
19:05 În derivã
20:00 Cvartet
21:40 Betoniera
22:00 Oraºul magic
22:55 Expatriatul
00:40 Minciuni adevãrate

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Coliziune devastatoare (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Cursa pentru fermã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Dansez pentru tine
01:00 Dispariþie
02:30 ªtirile Pro Tv (R)
04:00 Dispariþie (R)
05:30 La Mãruþã (R)

07:45 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Diamantul nopþii (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:30 Îngeri pierduþi (R)
14:30 Triumful dragostei
15:30 Suflet de gheaþã
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
21:30 Furtuna din adâncuri
22:30 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Doamne de poveste (R)
02:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!

(R)
03:30 Iubiri vinovate (R)
05:15 Triumful dragostei (R)
06:00 Suflet de gheaþã (R)
06:45 Furtuna din adâncuri

(R)

08:00 Întoarcerea din iad
10:00 Transformarea: Roboþii

salvatori (R)
10:30 Monk (R)
11:30 Teoria Big Bang (R)
12:15 Zoom în 10
12:30 La Mãruþã
14:30 Teoria Big Bang (R)
15:00 Dragoste cu greutate
16:00 Monk
17:00 La bloc (R)
18:00 M.A.S.H. (R)
19:00 Teoria Big Bang
20:00 Necunoscuþii
22:00 Monstrul
00:00 Dexter
01:00 Fringe
01:45 Southland
02:30 Rubicon
03:15 Vulpe - Vânãtor
04:45 Lumea Pro Cinema
05:15 Cine A.M.

06:00 Observator

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:50 În gura presei

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 iComedy

22:00 X Factor (R)

00:30 Drumul rãzbunãrii

03:00 Observator (R)

04:00 Acces direct (R)

07:00 La un pas de fericire

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Inima nu respectã reguli

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Roata norocului

22:15 Pe banii pãrinþilor

23:45 Faci faþã, faci bani (R)

01:00 ªtirile Kanal D (R)

02:00 Teo Show (R)

03:45 Pe banii pãrinþilor (R)

05:00 Inima nu respectã reguli

(R)

07:00 Vacanþã ºi terapie

08:00 Regina cumpãrãturilor (R)

09:30 Trãsniþi din NATO (R)

10:30 Cireaºa de pe tort (R)

12:00 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)

13:00 Dragostea trece prin

stomac

14:00 Vacanþã ºi terapie (R)

15:00 Focus

15:30 Focus Monden (R)

16:00 Regina cumpãrãturilor

17:00 Fii pe fazã!

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 În cãutarea norocului

22:30 Killer Karaoke

23:30 Fii pe fazã! (R)

00:30 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã

01:30 Dragul de Raymond

03:00 Focus (R)

04:00 Cireaºa de pe tort (R)

05:00 Meteoritul

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Ku Ninja în Atak!
20:00 Marea Þãcãnealã
21:00 Boxbuster "Mari meciuri":

Muhammad Ali
22:00 Mafioþi
23:00 Wrestling RAW
01:00 Faceþi jocurile - European

Poker Tour
02:00 ªtiri Sport.ro
02:10 Wrestling SMACK
03:00 Wrestling WWE Super-

stars
04:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor
09:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
10:00 Camionagiii gheþurilor
11:00 Restaurãri
12:00 Lancaster în rãzboi
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Rãzboiul transportatorilor
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
21:00 Aºii amanetului din Louisiana
22:00 Rãzboiul depozitelor
23:00 Supraoamenii lui Stan Lee
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Anunþul tãu!
Comuna Pieleºti anunþã pu-
blicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de obþinere a
acordului de mediu privind
„SISTEM CENTRALIZAT CA-
NALIZARE MENAJERÃ ªI
STAÞIE DE EPURARE –
TRONSON DJ 641, COMUNA
PIELEªTI, JUD. Dolj”. Infor-
maþiile privind potenþialul im-
pact asupra mediului pot fi
consultate la sediul APM Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1,
zilnic între orele 9.00- 14.00.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM MAªI-
NISTE MARO-
CHINÃRIE. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.

MEDITAÞII
PROFESOARÃ
Istorie meditez
pentru orice nivel:
testare naþionalã,
bacalaureat, fa-
cultate. Pregã-
tesc la domiciliu
elevi de clasele I–
IV. Telefon: 0720/
536.468.
Licenþiatã, douã
specializãri ofer
meditaþii complete
clasele I-IV. Tele-
fon: 0751/239.088.
Meditez matemati-
cã pentru Evaluare
Naþionalã, bacalau-
reat, alte concursuri
ºcolare ºi exame-
ne. Telefon: 0724/
088.745; 0351/
416.101.

Pregãtesc contabi-
litate – studenþi,
ºomeri etc. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Profesoarã medi-
tez matematicã.
Telefon. 0761/
329.958.

PRESTÃRI SERVICII
CONSULTANÞÃ
GRATUITÃ DECO-
RAÞIUNI INTERI-
OARE. TELEFON:
0727/804.400.
Evidenþã contabi-
lã. Telefon: 0758/
063.773; 0744/
390.775.
Fac menaj sau
bonã. Telefon:
0762/047.095.
Finisaje interioare
ºi exterioare. Tele-
fon: 0736/003.526.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domici-
liul clientului. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.

Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Particular vând ( în-
chiriez) locuinþã
bloc nefamiliºti ( 2
camere) parchet,
izolaþie, geam ter-
mopan, zona Liceul
de Chimie.telefon.
0743/120.446
Particular vând
apartament 2 ca-
mere, etj 2/4, zona
Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E ne-
gociabil. Telefon:
0720/556.607.
Vând apartament
2 camere 6/10
Brazdã, lângã Big
Family. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0752/963.770.
Vând apartament 2
camere transfor-
mat în 3, ultramo-
dern cu centralã,
mobilier ºi garaj, (în
spate la Billa). Preþ
65.000 Euro nego-
ciabil. Telefon:
0755/943.426.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, Calea Bucu-
reºti, zona Institut. Te-
lefon: 0770/334.956.
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.
Vând apartament 2
camere central. Te-
lefon: 0770/682.554.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament
3 camere, Calea
Bucureºti. Telefon:
0784/122.199.
Vând apartament 3
camere decoman-
date, superb, preþ
negociabil, zona
Ciupercã. Telefon:
0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, aparta-
ment 3 camere, îm-
bunãtãþiri, 70 mp, 1
Mai (langa Poligra-
fie). 45.000 Euro
negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.

CASE
Vând casã, sat
Panaghia, comu-
na Calopãr, 20 km
– Craiova, centrul
localitãþii, drum as-
faltat, 4 camere,
101m.p. telefon.
0723/650.827,
0251/352.257.
Vând vilã la roºu
Gherceºti posibili-
tate preluare credit
Prima Casã. Tele-
fon: 0752/142.493.
Vând casã cu teren
Lãdeºti – Vâlcea.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând casã la 15 km
de Craiova, mobi-
lã, aragaz. Telefon:
0752/ 410.378.
Vând casã în Bãi-
leºti ºi curte 2000
mp zona I, sau
schimb cu garsoni-
erã Craiova, + dife-
renþa. Telefon:
0742/097.486.

Vând casã comu-
na Urzicuþa 4 ca-
mere + 3500 mp.
Telefon: 0722/
651.544.
Vând casã locuit
cu 3 spaþii comer-
ciale. Telefon:
0744/391.195.
Casã, 3 camere,
anexe, pomi fruc-
tiferi, vie, fântânã,
localitatea Ciutu-
ra, preþ negociabil.
Telefon: 0763/
305.850.
Vând gospodãrie
formatã din 2 case,
anexe ºi 38 ari cur-
te în sat Þugureºti,
comuna Valea
Stanciului. Telefon:
0251/352.239.
0721/502.003.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ie-
ºire la ºoseaua
Craiova – Bechet.
Telefon: 0734/
159.594.

Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucã-
tãrie, încãlzire cen-
tralã, anvelopatã
termic, eventual
schimb 2 aparta-
mente, 2 camere
sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren in-
travilan în satul
Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren Calea
Bucureºti km 11,
ideal benzinãrie,
halã, depozit,
showroom, 2000
m, deschidere 36
m. Telefon: 0762/
109.595.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str. A.I. Cuza,
nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie va-
cante de inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Infor-
maticã, Direcþia Economico-Financiarã, în data de 20.11.2013 ora 10:00 – pro-
ba scrisã ºi în data de 22.11.2013 – proba de interviu.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999, republicatã, privind Statutul funcþionarilor publici, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele condiþii de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în dome-
niul ºtiinþelor informatice sau reale;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 5 ani.
Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în

Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi
trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr.
611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358,

Serviciul Resurse Umane.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
cu sediul in Calafat,  jud. Dolj,  str. T. Vladimirescu, nr. 24

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a spa-
tiilor – standurilor nr. 29 si 38 situate in Piata Industriala din
municipiul Calafat, str. 22 Decembrie, nr 38 A, jud. Dolj, în ur-
mãtoarele conditii:

preþul de pornire al licitaþiei este de 8 euro (echivalent
lei)/mp de stand/luna;

perioda de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
participantii  la licitatie trebuie  sa  faca dovada achita-

rii la zi a taxelor si impozitelor la bugetul  local si bugetul
consolidat al statului;

taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
garanþia de participare la licitaþie: 500 lei;
caietul de sarcini si lista documentelor necesare parti-

ciparii la licitatie se obtin  de la sediul D.S.U.P. Calafat.
persoanele care participa la licitatie, pot licita numai pen-

tru un singur stand.

Licitaþiiile vor avea loc  la data de 30.10.2013, ora 1100,  res-
pectiv 1130, iar inscrierea se va face pina la data de 30.10.2013,
ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/
333016.

VÂND Teren 7000
mp, zona Catargiu-
Mofleni, dimensi-
uni 20x350. Tele-
fon: 0729/826.217.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/
222.518.
Vând teren 1850
m.p. Bariera Vâlcii,
str. Corneºului. Tele-
fon: 0761/431.806.
Vând teren intravi-
lan 4000 mp, ca-
dastru, cu o casã
bãtrâneascã, pomi,
vie la 11 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj.  Telefon:
0723/693.646.
Vând teren intravi-
lan Brãdeºti, des-
chidere la Drum
European 54 m,
toate utilitãþile. Re-
laþii la telefon: 0749/
230.636.

Vând parcele Câr-
cea, la asfalt, alã-
turat cu Hanul cu
ponei, 450 mp ºi
650 mp. Telefon:
0767/263.391.
Vând intravilan vis-
a-vis de târgul Leu,
1174 mp, 2 deschi-
deri 17 m ºi reþele
apã, electricitate, ca-
dastru, carte funcia-
rã. Telefon: 0724/
572.434; 0351/
179.436.
Vând 800 mp, co-
muna Predeºti ide-
al pentru casã,
zonã pitoreascã.
Telefon: 0762/
109.595.
Vând 345 mp zona
Daewoo între case,
variante. Telefon:
0761/ 665.763.
Vând teren intravi-
lan ºi extravilan.
Telefon: 0766/
582.831.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.

Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu
de Sus, la 600 me-
tri de lacul Tanchiº-
tilor. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
170.504.
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos, str.
Grãdinari, nr. 34.
Preþ negociabil,
600 mp. Telefon:
0727/792.578.
Vând urgent teren
intravilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posi-
bilitate de construi-
re lângã reþea gaze,
cu dublã ieºire, de-
chidere 34 m, para-
lel cu drumul euro-
pean. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp te-
ren intravilan, satul
Predeºti la 16 km
de Craiova. Tele-
fon: 0251/454.016.
Vând teren central
330 mp deschide-
re 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.

Vând 1500 mp
Bãile Govora, Bel-
vedere, împrej-
muit, curent, apã,
gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcela-
bil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/
347.028.
VÂND TEREN
ZONA PASARE-
LA PIELEªTI DE
70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.
Vând terenuri
de 1500 mp, 750
mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de
Sus. Terenurile
fiind la stradã
betonatã având
toate facilitãþile
preþ convena-
bil. Telefon.
0746/467.922;
0744/220.492.

SCHIMBURI
Schimb teren intra-
vilan 4000 mp cu
apartament 2 ca-
mere + diferenþa.
Telefon. 0727/
884.205.
Vând sau schimb
apartament 4 ca-
mere Lãpuº, cu
casã 2-3 camere.
Telefon: 0766/
483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Renault La-
guna 2, an 2003,
culoare gri metalic,
6 trepte, turbo-die-
sel, motor 1.9,
262.000 Km, con-
sum 5,3%, preþ
2500 Euro nego-
ciabil. Telefon:
0753/948.440.

Vând Chevrolet
Kalos, 2005, 2000
Euro. Telefon:
0768/104.581.
Vând  Peugeot
806, benzinã, an
1995 neînmatri-
culatã. Bariera
Vâlcii nr. 63. Cra-
iova. Telefon:
0766/466.171.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând sobã emaila-
tã, pe lemne ºi
gaze, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
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VÂND butaºi
trandafiri olan-
dezi. Telefon:
0744/642.570.
Vând cadru me-
talic handicap,
masã sufragerie
6 persoane, chiu-
vetã picior (ciu-
percã), butoi pen-
tru varzã. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând vioarã nouã,
un sfert arcuº, cutie.
Telefon: 0727/
804.400.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
PRESÃ ULEI, ori-
ginalã fabricã, preþ
5000 RON. Tele-
fon: 0764/834.799.
Vând cauciucuri
155/13 cu jantã noi,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor (flex) D125/
850W nou, canis-
trã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon:
0251/427.583.
Vând ieftin un in-
jector pentru ca-
zan pentru încãlzi-
re. Telefon: 0729/
092.211.
Vând loc de veci
cimitirul Roboaica.
Telefon: 0736/
655.212.
Vând pãlãrie fetru
nr. 55, nouã, 50
lei, maºini de spã-
lat rufe, pompã de-
fectã. Telefon:
0770/303.445.

Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popula-
rã ºi uºoarã. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând nicovalã fie-
rãrie maºini de cu-
sut nemþeºti, româ-
neºti, cãruþã. Tele-
fon: 0761/155.549.
Vând cârlige jghea-
buri acoperiº, arzã-
toare Ø 600 gaze
sobã, polizor (flex)
D 125/850W, cau-
ciucuri 155/13 cu
jantã, aragaz voiaj
cu douã ochiuri cu
butelie, ceas Atlan-
tic. Telefon: 0771/
385.734.
Vând 345 mp –
18,60, tarlaua 80
preþ negociabil,
zona Daewoo cãp-
ºunãrie. Telefon:
0763/616.711;
0351/425.744.
Vând 2 gropi, Ci-
mitirul Romaneºti,
cu lucrare fãcutã.
Telefon: 0771/
758.019.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei,
stare bunã nego-
ciabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând puieþi de nuc,
frasin, salcâm ºi di-
verºi puieþi pomi
fructiferi ºi sãlbatici
pentru a înfiinþa o
plantaþie. Telefon:
0762/278.639;
0351/430.880;
0253/285.145.

Vând aparat de
ozonat apa, elimi-
nã pesticidele din
legume ºi fructe,
precum ºi hormonii
ºi antibioticele din
carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând þeavã neagrã
40 ml, robineþi, ven-
tile fontã noi diver-
se mãrimi. Telefon.
0731/989.215.
Vând dozator de
bere, tub CO2,
aparat fax, aspira-
tor, balanþã Berkel,
cuier panou, maºi-
nã de cusut Singer.
Telefon: 0746/
660.001.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, mo-
tor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând uºi cu toc,
de interior, cu
geam, date cu lac,
tuburi CO2, doza-
tor bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar elec-
tronic 30 kg, 250 lei,
casã de marcat Ac-
tiva Magic, 250 lei
negociabil. Tele-
fon:  0766/355.375.
Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300. Preþ 200
lei. Relaþi la telefon:
0748/057.590.
Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/ kg,
2 damigene 10-15
litri, 15 lei / buc. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând presã de ba-
lotat, mase plastice
uºã cu toc pentru
casã sau magazii.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gã-
tit etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã
deosebit! Telefon:
0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil
sau schimb cu ca-
lorifer fontã folosit,
un calorifer tablã
120/0,60 foarte pu-
þin folosit. Telefon:
0251/534.303.
Vând frigider 320
litri, combinã muzi-
calã stereo, piei de
bovinã tratate, pie-
se Dacia noi, calcu-
lator instruire copii,
flex mare, aparat
sudurã. Telefon:
0735/445.339.
Vând butelie ara-
gaz, masã televi-
zor, covor, aragaz
voiaj cu butelie,
maºinã de cusut,
plãci muzicã popu-
larã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – in-
dex, aragaz + bute-
lie, aer condiþionat,
mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante,
covoare. Telefon:
0752/142.493.

Vând mobilã dor-
mitor, sufragerie,
bucãtãrie, bibliote-
cã Dana, maºinã
de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând/închiriez
construcþie cu spa-
þii separate 500 mp
cu teren intravilan
12.500 mp împrej-
muit cu gard beton.
Telefon: 0721/
152.832.
Vând adãpãtoare
ºi hrãnitoare mari
din plastic ºi tablã
groasã pentru pui,
curcani ºi animale
mici. Telefon: 0721/
152.832.
Vând cazan þuicã
din aramã, capaci-
tate mare ºi centri-
fugã miere. Tele-
fon: 0728/381.894.
2 morminte Cimiti-
rul Ungureni. Tele-
fon: 0351/437.906.
Vând 4 locuri de
veci, douã pe o par-
te suprapuse ºi douã
pe o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii
2-4 ani (50 Ron), te-
levizor bucãtãrie, 2
radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând aparat sudu-
rã autogen ºi ma-
triþã. Telefon: 0761/
366.090.
Vând mobilã ve-
che de bunã calita-
te, preþ bun. Tele-
fon: 0755/498.834.

Vând mobilã, calcu-
lator, combinã frigo-
rificã, loc de veci
(Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, di-
verse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR
PENTRU ARO
DIESEL, ABRIC,
BITUM ASFALT,
MOZAIC DE MAR-
MURÃ. TELEFON:
0731/989.215;
0251/425.651.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând cruce mar-
murã 1200/400/
100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã
cu plutitor 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
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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
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

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

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 18 octombrie 2013

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 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 pat dublu 2
m X 2 m, tãblii nou
– nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46
bãrbat – fermoar –
nasturi - tineret, ex-
cepþional. Telefon:
0725/533.042.
CUMPÃRÃRI
Colecþionar cumpãr
tablouri, sculpturã,
acuarelã, graficã,
monede, bancnote,
timbre, ceasuri, icoa-
ne, alte antichitãþi. Te-
lefon: 0723/926.322.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez spatiu co-
mercial în munici-
piul Craiova, str.
Lipscani, 300 mp,
dispus pe trei nive-
luri. Telefon: 0745/
130.705.
Bucureºti - zona Vi-
tan garsonierã 40
mp mobilatã, rog
seriozitate. Exclus
intermediere agen-
þii. Telefon: 0722/
714.578.
Închiriez garsonie-
rã complet mobila-
tã zona Lãpuº,
ºcoala M. Emines-
cu. Telefon: 0762/
299.913.
Închiriez la bloc Ca-
lea Bucureºti, ex-
clus familii. Tele-
fon. 0762/047.095.

Închiriez teren pe
termen lung pen-
tru amplasare de
magazine sau pia-
þã Lãpuº. Vad foar-
te bun. Telefon:
0763/616.711;
0351/425.744.
Proprietar închi-
riez pe termen
lung apartament 3
camere mobilat
parter Dezrobirii,
300 euro. Telefon:
0744/396.354.
Închiriez teren
pentru amplasare
chioºcuri sau ma-
gazine pe perioa-
dã nedetermina-
tã, zonã cu vad.
Telefon: 0761/
665.763.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobi-
rii, nr. 59. Telefon:
0351/437.906.
Închiriez aparta-
ment cu 2 came-
re decomandat,
zona George
Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.

MATRIMONIALE
Drãguþã, mic han-
dicap, 35/1,68/75,
pentru cãsãtorie,
fãrã vicii, cu mic
handicap. Rog se-
riozitate. Telefon:
0351/409.381.
Domn serios, fãrã
obligaþii 50 ani, do-
resc cunoºtiinþã cu
doamnã vârstã
apropiatã. Telefon:
0740/895.691;
0785/103.411.

DIVERSE
Cedez 4500 m.p.
teren extravilan
pentru reparaþii
casã + anexe sau
cedez 4000 m.p.
teren intravilan
pentru un aparta-
ment cu 2 camere
+ diferenþa. Tele-
fon. 0727/884.205.
Caut persoanã
autorizatã ptr. ca-
dastru în Craiova.
Telefon: 0770/
333.559: 0351/
401.251.

Confecþionez ºi
montez curea ca-
nelatã pentru
maºinã de cusut.
Telefon: 0251/
531.294.
Caut sã fac menaj
sau îngrijire copil
sau bãtrân. Tele-
fon: 0764/568.897;
0751/ 911.417.
COMEMORÃRI

Doi ani de la-
crimi ºi dor pen-
tru GHIRÃ COR-
NELIA. Soþul,
copii ºi nepoþii.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Digi Sport 1
18:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: BC Mureº – BC

Timiºoara / 19:45 – FOTBAL – Liga I: Corona Braºov – FC
Vaslui / 21:45 – FOTBAL – Campionatul Italiei: AS Roma –
Napoli / 2:00 – MOTO GP – Antrenamente Marele Premiu al
Australiei.

Digi Sport 2
12:00, 17:30 – TENIS (F) – Turneul de la Moscova (Rusia):

ziua a 5-a / 19:45, 21:30 – BASCHET (M) – Euroliga: Zalgiris
Kaunas – Real Madrid, Olympiakos Pireu – Unicaja Malaga.

Digi Sport 3
17:00, 18:30, 20:00 – POLO – Superliga Naþionalã: Poli

Cluj – Sportul Studenþesc, Dinamo – Rapid, Steaua – CSM
Digi Oradea / 21:30 – FOTBAL – Campionatul Franþei: Nice
– Marseille.

Dolce Sport 1
20:00 – FOTBAL – Liga I: Steaua – Viitorul Constanþa.

Dolce Sport 2
17:00 – NATAÞIE – FINA World Cup Dubai / 21:30 –

FOTBAL – Campionatul Franþei: Nice – Marseille.

GSP TV
19:00 – FOTBAL – Campionatul Rusiei: Zenit St. Peters-

burg – ÞSKA Moscova.
Eurosport

15:45, 18:45 – FOTBAL UNDER 17 – Cupa Mondialã (Emi-
ratele Arabe Unite) / 21:00 – BOX – Galã în Slovacia.

Eurosport 2
14:00, 19:00 – TENIS (F) – Turneul de la Luxembourg-

Ville: ziua a 5-a / 21:30 – FOTBAL – Campionatul Germaniei:
Hoffenheim – Leverkusen.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Naþionala României a urcat
douã poziþii în clasamentul
FIFA-Coca-Cola, dat publicitã-
þii joi searã, pe site-ul forului
fotbalistic mondial, pânã pe 29,
cu 767 de puncte, aceasta fi-
ind cea mai bunã clasare a „tri-
colorilor” începând cu luna mai
a anului 2010.

Ierarhia a confirmat faptul cã
Portugalia, Grecia, Croaþia ºi
Ucraina vor fi capi de serie la
barajul de calificare la Cupa
Mondialã, una dintre aceste
patru formaþii urmând a fi ad-
versara României în dubla
manºã din 15 ºi 19 noiembrie.
Portugalia este pe locul 14, Gre-
cia pe 15, Croaþia pe 18, iar
Ucraina pe 20. În cealaltã urnã,
alãturi de România, vor fi Fran-
þa – locul 21, Suedia – 25 ºi Islanda – 46. Tragerea la sorþi pentru meciu-
rile de baraj va avea loc luni, la sediul FIFA de la Zurich.

Cele patru posibile adversare ale „tricolorilor” din barajul pentru CM, „bãtute în cuie” de FIFA

Clasamentul FIFA-Coca-Cola (primele 30 de poziþii) este urmãtorul:

1. Spania 1.513p 11. Brazilia 1.078 21. Franþa 870
2. Germania 1.311 12. Chile 1051 22. Ecuador 862
3. Argentina 1.266 13. SUA 1.040 23. Ghana 860
4. Columbia 1.178 14. Portugalia 1.036 24. Mexic 854
5. Belgia 1.175 15. Grecia 983 25. Suedia 850
6. Uruguay 1.164 16. Bosnia 925 26. Danemarca 824
7. Elveþia 1.138 17. Coasta F. 917 27. Cehia 783
8. Olanda 1.136 18. Croaþia 901 28. Serbia 778
9. Italia 1.136 19. Rusia 874 29. ROMÂNIA 767
10. Anglia 1.080 20. Ucraina 871 30. Slovenia 752

Imensã surprizã! Elveþia s-a insinuat
pe lista capilor de serie
ai competiþiei din Brazilia

Clasament dat publicitãþii joi va fi luat
în calcul ºi la tragerea la sorþi a grupelor
turneului final al Cupei Mondiale din
2014. Brazilia, þara organizatoare, Spa-
nia, Germania, Argentina, Columbia,
Belgia ºi Elveþia vor fi capi de serie la
tragerea la sorþi din 6 decembrie. Dacã
Uruguayul câºtigã barajul cu Iordania
va fi, de asemenea, cap de serie. În caz
contrar, Olanda va intra în prima urnã,
graþie punctajului superior Italiei
(1.135,95 faþã de 1.135,61). “Squadra Az-
zurra” a pierdut statul de cap de serie
dupã a scos doar o remizã cu Armenia
în ultima partidã din preliminarii, 2-2 la
Napoli. Marea beneficiarã a semieºecu-

lui italienilor s-a numit Elveþia, ajutatã ºi de succesul de pe teren propriu
cu Slovenia (1-0). Surprinde prezenþa în urna capilor de serie ºi a Colum-
biei, respectiv Belgiei.

Argentina se pregãteºte de câºtigarea CM 2014 din
Brazilia cu România. Dupã ce amicalul programat pe 10
august 2011, la Bucureºti, s-a anulat, urmare a demiterii
antrenorului Sergio Batista, sud-americanii au promis cã
partida se va juca în primãvara lui 2014. Iniþial, fusese
înaintatã data de 14 aprilie, dar actualul selecþioner al
“pumelor”, Alejandro Sabella, a declarat, miercuri, cã me-
ciul amical cu România se va juca în 5 martie, la Bucureºti.

“Avem douã meciuri amicale în Statele Unite, pe 15 ºi
18 noiembrie, cu Rusia ºi Bosnia. Apoi, avem o altã parti-

Naþionala Belgiei a terminat la nouã
puncte în faþa Croaþiei în fruntea gru-
pei A, rezervându-ºi biletele pentru
CM din Brazilia, unde „les diables rou-
ges” vor fi ºi capi de serie. Iar marile
forþe ale fotbalului, colegele din urna
capilor de serie, au început sã le ia
teama.

Selecþionerul Germaniei, Joachim

Messi vine pe „Arena Naþionalã”!

Selecþionerul Sabella a confirmat cã Argentina
va juca un amical cu România

dã în 5 martie, cu România. Vom vedea în aceste meciuri
dacã mai avem nevoie de vreun jucãtor în mod special
înainte de Cupa Mondialã”, a declarat Sabella, dupã me-
ciul pierdut de echipa sa în Uruguay (2-3), în ultima rundã
a preliminariilor din America de Sud.

“Spania, Germania ºi Brazilia,
favorite la titlul mondial”

În altã ordine de idei, tehnicianul Argentinei s-a decla-
rat mulþumit de parcursul echipei sale în grupa de califi-
care sud-americanã, pe care Messi ºi compania au înche-
iat-o pe primul loc ºi de faptul cã naþionala “pumelor” va
fi cap de serie la CM 2014 din þara vecinã. Totuºi, Sabella
a mai domolit entuziasmul jurnaliºtilor argentinieni când
le-a spus cã Argentina nu e favoritã la titlul mondial.

“Existã echipe cu o treaptã mai sus de naþionala noas-
trã. Spania ºi Germania sunt peste toate celelalte, iar apoi
urmeazã Brazilia, datoritã condiþiei sale de gazdã la Mon-
diale ºi abia apoi noi. Avem o echipã cu potenþial, dar
sunt echipe care sunt favorite în faþa noastrã. Asta nu
înseamnã, însã, cã nu vom încerca sã câºtigãm turneul
final. Argumentele noastru principal este mândria”, a mai
spus selecþionerul argentinian.

Belgia, favorita surprizã
a lui Loew la CM

Low, a declarat pentru Bild cã, în vi-
ziunea lui, „Belgia este favorita secre-
tã la titlul mondial”.

În acelaºi articol, publicaþia ger-
manã a titrat: “Porcul de luptã ºi im-
presionanta Belgia”, aluzie la pore-
cla pe care ºi-a câºtigat-o tehnicia-
nul Marc Wilmots pe vremea când
juca la Schalke: “Kampfschwein”

(Porcul de luptã).
“De la Wilmots au învãþat jucã-

torii sã fie agresivi ºi sã lupte pânã
în ultimul minut”, a declarat ºi fostul
internaþional belgian, Roger Van
Gool, fost jucãtor la FC Koln.

O altã fostã legendã a fotbalului
belgian ºi a lui Bayern Munchen,
Jean-Marie Pfaff, a explicat cã elevii
lui Wilmots pot repeta performanþa
generaþiei sale, care a ajuns pânã în
semifinalele Cupei Mondiale din
1986, când s-a înclinat în faþa Ar-
gentinei lui Maradona, viitoarea
campioanã mondialã în acel an.

Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,
dupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei ani

Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,
dupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei ani

Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,
dupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei ani

Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,
dupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei ani

Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,
dupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei ani

Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,
dupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei ani

Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,
dupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei ani

Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,
dupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei ani

Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,
dupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei ani

Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,
dupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei ani

Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,
dupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei ani

Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,
dupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei ani

Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,
dupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei ani

Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,
dupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei ani

Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,
dupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei ani

Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,
dupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei ani

Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,Suntem din nou în top 30 mondial,
dupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei anidupã mai bine de trei ani

LIGUE 1 – ETAPA A 10-A
Vineri: Nice – Marseille, Reims – Toulouse (am-

bele 21:30);
Sâmbãtã: Paris SG – Bastia (18:00), Ajaccio –

Nantes, Evian TG – Guingamp, Montpellier – Lil-
le, Rennes – Valenciennes (toate 21:00);
Duminicã: Sochaux – Monaco (15:00), St. Etien-

ne – Lorient (18:00), Lyon – Bordeaux (22:00).
1. Monaco 21 11. Rennes 12
2. Paris SG 21 12. Toulouse 12
3. Lille 17 13. Guingamp 11
4. Marseille 17 14. Lyon 11
5. Nantes 16 15. Bordeaux 10
6. Nice 14 16. Evian 9
7. St. Etienne 13 17. Ajaccio 7
8. Montpellier 12 18. Lorient 7
9. Reims 12 19. Sochaux 5
10. Bastia 12 20. Valencien. 4

BUNDESLIGA – ETAPA A 9-A
Vineri: Hoffenheim – Leverkusen (21:30);
Sâmbãtã: Dortmund – Hannover, Bayern –

Mainz, Werder – Freiburg, Braunschweig – Schal-
ke, Frankfurt – Nurnberg (toate 16:30), Hertha –
M’gladbach (19:30);
Duminicã: Hamburg – Stuttgart (16:30), Aug-

sburg – Wolfsburg (18:30).
1. Bayern 20 10. Hoffenheim 10
2. Dortmund 19 11. Mainz 10
3. Leverkusen 19 12. Augsburg 10
4. M’gladbach 13 13. Frankfurt 9
5. Hannover 13 14. Wolfsburg 9
6. Hertha 12 15. Hamburg 8
7. Stuttgart 11 16. Nurnberg 5
8. Schalke 11 17. Freiburg 4
9. Werder 11 18. Braunsch. 4

SERIE A – ETAPA A 8-A
Vineri: AS Roma – Napoli (21:45);
Sâmbãtã: Cagliari – Catania (19:00), Milan –

Udinese (21:45);
Duminicã: Atalanta – Lazio (13:30), Fiorentina

– Juventus, Genoa – Chievo, Verona – Parma, Li-
vorno – Sampdoria, Sassuolo – Bologna (toate
16:00), Torino – Inter (21:45).

1. Roma 21 11. Atalanta 9
2. Napoli 19 12. Milan 8
3. Juventus 19 13. Livorno 8
4. Inter 14 14. Cagliari 7
5. Verona 13 15. Genoa 5
6. Fiorentina 12 16. Catania 5
7.Lazio 11 17. Chievo 4
8. Udinese 10 18. Sampdoria 3
9. Torino 9 19. Bologna 3
10. Parma 9 20. Sassuolo 2



vineri, 18 octombrie 2013 cuvântul libertãþii / 15sp   rt

În staff-ul clubului CS Uni-
versitatea Craiova au fost co-
optaþi doi foºti componenþi ai
Craiovei Maxima: Ion „Gheor-
ghiþã“ Geolgãu ºi Nicolae Un-
gureanu, care au fost prezen-
taþi ieri într-o conferinþã de pre-
sã. Geolgãu va ocupa funcþia
de director sportiv, în vreme ce
Nae Ungureanu va activa în ca-
drul departamentului de scou-
ting ºi va urmãri activitatea de
la Centrul de Copii ºi Juniori.
„Vreau sã dau o mânã de aju-
tor la grupele de copii ºi juniori,
unde sunt multe lucruri de pus
la punct. Din primãvarã îmi do-

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Cei doi „maximi”, Ungureanu ºi Geolgãu, au fost prezentaþi oficial de CS Universitatea

resc ca toate grupele de copii
ºi juniori ale clubului nostru sã
evolueze la cel mai înalt nivel.
De asemenea, dacã staff-ul pri-
mei echipe are nevoie sã urmã-
resc viitorii adversari, pot fi de
folos”. Noul director sportiv al
Universitãþii Craiova, Gheorghi-
þã Geolgãu a declarat: „Vin cu
drag la clubul în care am acti-
vat de la 14 ani. Am vorbit cu
Corneliu Stroe ºi Pavel Badea
de acum doi ani despre un ast-
fel de proiect, care sunt con-
vins cã va readuce fotbalul cra-
iovean în prim-plan la nivel
naþional, iar în 3-4 ani vom ieºi

din nou în Europa. Reînfiinþa-
rea secþiei de fotbal în cadrul
Clubului Sportiv Universitatea
Craiova nu va lãsa fotbalul din
Bãnie sã moarã“. Despre noii
sãi colaboratori, Ovidiu Stân-
gã a spus: „Ca în orice dome-
niu, fãrã oameni cu experienþã
nu poþi sã realizezi lucruri mari.
Þin sã le mulþumesc celor doi
mari jucãtori, idoli ai mei, cã
s-au alãturat acestui proiect.
Sper sã fie o colaborare pe ter-
men lung“. Geolgãu ºi Ungu-
reanu au fost prezentaþi de pre-
ºedintele Craiovei Maxima,
Corneliu Andrei Stroe.

În obiºnuitul amical organizat la mijlocul
sãptãmânii de Ovidiu Stângã pentru a-ºi tes-
ta rezervele, a evoluat ºi un jucãtor nigerian,
venit în probe. Sunday Bale este un atacant
de 22 de ani care a jucat în liga a doua sue-
dezã ºi a fost testat cu câteva zile înainte ºi

Nu l-a impresionat pe Stângã nici cu numele, nici cu golurile

Bale a venit, a jucat,
a marcat, a plecat

de Dinamo II. Deºi a marcat
trei goluri în repriza secundã a
meciului cu Progresul Segar-
cea, încheiat 9-2, jucãtorul cu
nume asemãnãtor cu al gale-
zului de la Real Madrid nu a
fost pãstrat de Ovidiu Stângã.
„Îi mulþumim cã a venit sã dea
probe, dar consider cã nu ne
poate ajuta pe termen scurt ºi
mediu” a spus antrenorul Cra-
iovei. Pe lângã cele 3 reuºite
ale lui Bale, pentru Universita-
tea Craiova au punctat ºi: Dra-
galina (2), Gorovei, Câju, Gâr-
loi ºi Pârvan (autogol), oaspe-
þii replicând prin dubla lui Sima,

care a transformat lovituri de pedeapsã. Stân-
gã a folosit echipa: Irimia – Viºan, Izvoranu,
Gârloi, Geamãnu – Dragalina, Câju, Pârvu –
Opriþa, Gueye, Gorovei. În repriza a doua
au mai intrat: Nica – Bale, Dragomir, Geor-
gescu, Bardu, Gado, Andruþa.

Antrenorul Universitãþii Craiova,
Ovidiu Stângã, a prefaþat meciul de
sâmbãtã, cu Minerul Motru, progra-
mat de la ora 11, spunând cã echipa
sa trebuie sã fie concentratã la maxim
pentru a se impune, fiindcã gazdele,
pãrãsite de antrenorul ªtefan Nanu,
vor fi motivate de situaþia în care se
aflã. „La Motru ne dorim sã avem o
evoluþie foarte bunã ºi sã câºtigãm.
Nu este un meci uºor ºi este important
ca echipa sã fie concentratã pe ceea
ce are de fãcut, astfel încât sã ne
atingem obiectivul. E proverbul acela
românesc, care spune sã te fereºti de
omul debusolat. Meciul nu e câºtigat
dinainte. Numai prin organizare bunã
ºi prin atitudine se pot câºtiga cele
trei puncte“. Fundaºul Florin Pãtraº-
cu a vorbit ºi el despre întâlnirea de
mâine: „Ne aºteaptã un meci foarte
dificil, întâlnim o echipã arþãgoasã,
pe un teren care din câte se aude nu
va fi foarte bun. Nu ne mai permitem

Stângã se teme de fereºte
de echipa debusolatã a Motrului

paºi greºiþi ºi cred cã dupã meciul cu
Satu Mare vom continua forma
ascendentã“.

Echipa lui Adrian Mititelu a primit deci-
zie favorabilã de la Tribunalul Dolj privind
revenirea pe „Ion Oblemenco”, dar nu va
putea juca nici un meci oficial acolo anul
acesta, fiindcã noua sancþiune primitã de
la Comisia de Disciplinã a FRF le-a adus
încã patru etape de suspendare a terenului
propriu, în total acumulându-se cinci run-
de fãrã acces acasã. Regulamentul Disci-
plinar prevede în mod explicit cã locaþia
aleasã pentru meciurile de acasã, cât timp
echipa are terenul suspendat, nu poate fi
mai aproape de 40 de km faþã de localita-
tea în care clubul îºi are sediul social. Pe
lângã meciul cu Gloria Bistriþa, echipa lui
Mititelu are terenul suspendat ºi la meciu-
rile cu ASA Tg. Mureº, Olimpia Satu Mare,
Minerul Motru ºi FC Bihor Oradea, adicã

Cele douã echipe ale Doljului din seria a
treia a Ligii a III-a joacã astãzi, de la ora 15,
în judeþul Ilfov. Fosta „Apã Craiova”, Viito-
rul Municipal (locul 3, 14 puncte), întâlneº-
te pe Inter Clinceni (locul 11, 6 puncte), într-
un meci arbitrat la centru de Petricã Burcea
din Giurgiu, iar CS Podari (locul 12, 4 punc-
te) joacã pe teren sintetic, la Chiajna, împo-

Selecþionata de amatori a Doljului a pier-
dut cu 2-0, partida disputatã sub Tâmpa în
faþa echipei similare a Braºovului, din etapa a
doua a Cupei Regiunilor. Golurile au fost
marcate de Sãlceanu (82) ºi Dascãlu (90).
Echipa Doljului, antrenatã de Dorel Toma, a

toate meciurile rãmase pânã la finalul anu-
lui. În plus, echipa a primit ºi o sancþiune
de 37.500 lei. Cum FC Universitatea nu
poate juca acasã nici la Turnu Severin (sta-
dionul declarat oficial) ºi nici la Roºiorii
de Vede (stadionul pe care au avut loc ul-
timele incidente), atunci trebuie sã îºi gã-
seascã alt stadion de urgenþã, conform ar-
ticolului 42, alineat 1.1 din Regulamentul
Disciplinar. Interesant de remarcat cã de-
partamentul de competiþii al FRF poate ale-
ge din oficiu un stadion pe care sã se joa-
ce meciurile Universitãþii, conform alineat
1.2. din articolul 42, dacã oltenii nu vor
lua o decizie în acest sens în termen de 24
de ore de la pronunþarea hotãrârii Comi-
siei de Disciplinã, prin care au primit sanc-
þiunea de suspendare.

Echipa lui Mititelu,
încã patru etape de suspendare

Liga a III-a, etapa a 9-a

„Apa” ºi Podariul joacã în Ilfov
triva satelitului Concordiei (locul 10, 8 punc-
te), arbitru fiind delegat Fernando Costache
din Constanþa. Celelalte meciuri din serie:
Viºina Nouã – CS Baloteºti, Viitorul Dom-
neºti – FC Balº, Dinamo II – CS Tunari,
Juventus Bucureºti – Metaloglobus. Liderul
seriei este Juventus Bucureºti, care are 19
puncte.

Amatorii doljeni, învinºi pe final la Braºov
arãtat astfel:  Tãtaru - Cârstea, Alecu, Lun-
can (62 Nica), Tomiþã - Dumbra (85 A. Rus),
Hrelea, Drãguºin, I. Creþu - Dragomir (67 M.
Rãducanu), Coca (75 Ianâcu). Pânã acum,
selecþionata AJF Dolj are o victorie, acasã cu
Argeºul, scor 1-0, ºi eºecul de la Braºov.
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LIGA I

Etapa a XI-a

Steaua – Viitorul – astăzi, ora 20 (Dolce 1)
Corona – FC Vaslui – astăzi, ora 20.30 (Digi 1)

Oţelul – Gaz Metan – sâmbătă, ora 19 (Digi 1)
Petrolul – Săgeata – sâmbătă, ora 21.30 (Digi 1)

Pandurii – Botoşani – duminică, ora 14 (Antena 1)
Ceahlăul – CFR Cluj – duminică, ora 19 (Digi 1)
Astra – Dinamo – duminică, ora 21.30 (Digi 1)

Concordia – Braşov – luni, ora 19 (Digi 1)
„U” Cluj – ACS Poli – luni, ora 21.30 (Digi 1)

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 8 7 1 0 20-5 22
Astra 9 6 1 2 24-9 19
Petrolul 10 5 4 1 13-8 19
Botoşani 10 5 4 1 11-7 19
Pandurii 10 5 2 3 20-12 17
Ceahlăul 10 4 5 1 14-7 17
Mediaş 10 4 3 3 12-11 15
Dinamo 10 3 4 3 15-10 13
CFR Cluj 10 3 4 3 15-16 13
ACS Poli 10 3 3 4 9-11 12
Săgeata 10 3 3 4 9-16 12
Chiajna 7 3 1 3 10-12 10
Braşov 10 2 4 4 11-13 10
Oţelul 10 3 1 6 10-21 10
Viitorul 9 1 4 4 4-13 7
„U” Cluj 10 0 4 6 6-20 4
FC Vaslui 9 3 2 4 8-8 3
Corona 10 0 2 8 5-17 2

6

5

4

FC Vaslui este penalizată cu 8 puncte.

Pase scurte, pase lungi

Selecţionerul Victor P iţurcă,
până la urmă, a dus reprezenta-
tiva de fotbal a României acolo
unde ne aşteptam cu toţii să o
ducă, încă din momentul tragerii
la sorţi a componenţei grupelor
preliminariilor Cupei Mondiale de
anul viitor, din Brazilia: la baraj.
Nici un optimist incurabil nu-şi
imagina că vom putea devansa,
în clasamentul grupei, galonata
echipă a Olandei. Care ne-a şi
administrat două „corecţii” de
ţinut minte. Din păcate, dincolo
de această ispravă a calificării
la un „baraj” care ne menţine în
cărţi, cum se spune, şi întreţine
suspansul, dacă trebuie spus
ceva, atunci acel „ceva” este că
jucăm urât sau nu arătăm... ni-
mic. Nu provocăm teamă nici
unui adversar. Este adevărat că
şi fondul de jucători de valoare
din campionatul intern, dar şi „de
afară”, este limitat, la toate
acestea adăugându-se fluctuaţii-
le de formă sportivă şi inclusiv
„criteriile de selecţie”, nu rareori
de neînţeles, ale selecţionerului
Victor Piţurcă, consecvent pro-
priei intuiţii. A convoca la lot, de
pildă, pe Gabriel Torje şi Ciprian
Marica, fără ca aceştia să fie ti-
tulari la echipele lor de club din
Spania, este un hazard fără egal
în fotbalul european. Sigur, până
la urmă preferabil e să joci prost,
inestetic, invocând imensa pre-
siune psihică, dar să-ţi atingi ob-
iectivul, decât invers. Să joci plă-
cut ochiului şi să nu te califici. Şi
ajungând aici ne putem gândi la
tânăra echipă a Austriei, la echi-

pa Cehiei şi chiar a Bulgariei, „în
cărţi” până la înfrângerea neaş-
teptată de la Erevan, în faţa Ar-
meniei. Care, la trei zile distan-
ţă, a remizat şi pe terenul vice-
campioanei en titre a Europei,
Italia, aceasta pierzând patru lo-
curi, drept consecinţă, în clasa-
mentul FIFA. Să revenim: încă
„e bine” aşadar. Doar că întrea-
ga strategie a fotbalului impusă
de FRF este găunoasă şi dovadă
sunt rezultatele de la echipele de
juniori şi tineret. Temă de dez-
batere sterilă. S-a convenit asu-
pra „ajutorului indirect” dat de
echipa Olandei, care nu s-a pre-
dat la Istanbul, în faţa reprezen-
tativei Turciei, cu „împăratul”
Fatih Terim pe banca tehnică. Şi
acesta este adevărul. Numai că
echipa Olandei şi în stare de
ebrietate, dacă ar cocheta cu aşa
ceva, nu putea pierde pe Sukru
Sarakoglu, cu jucătorii trimişi de
legendarul selecţioner Louis Van
Gaal, cu biletele pentru Rio în
buzunar. Dacă Olanda s-a opus
accederii României în Schengen,
nu a mai făcut acelaşi lucru cu
trimiterea României la baraj. Ar
fi fost jenant pentru palmaresul
său, deşi nu şi-a atins obiectivul
de a prinde loc între cei 8 capi
de serie, oficializaţi ieri de FIFA.
Deşi în lumea de azi, până şi eti-
ca sportivă s-a privatizat. Victor
Piţurcă este, categoric, un antre-
nor norocos, deşi se spune că
norocul şi-l face omul. Când,
însă, ne aducem aminte că a pu-
tut să-l plaseze pe Gabriel Tamaş
fundaş dreapta, pentru marcaj la

Piţurcă...
norocosul

Arjen Robben, în partida de la
Bucureşti (1-4) cu reprezentati-
va Olandei, ca să dăm un exem-
plu de perplexitate trăită, ce să
mai spunem despre „ochiul” său
de tehnician. Dar ceva trebuie să
mai adăugăm. O întâmplare, cu
izul ei de... inspiraţie. Prin apri-
lie 1985, înaintea unei partide con-
tând pentru preliminariile CM din
Mexic, cu reprezentativa Angliei
(cu Bobby Robson la conduce-
rea tehnică), Nicolae Negrilă,
fundaşul de fier al Craiovei, a
săvârşit o năzbâtie, care răsufla-
se în rândul suporterilor, dar şi în
presa vremii, şi urma să suporte
consecinţele, într-o şedinţă a
Secţiei de fotbal, prezidată de
universitarul Constantin Bărbă-
cioru. Părerile membrilor sec-
ţiei erau unanime: Negrilă urma
să fie suspendat. În toiul şedin-
ţei a apărut selecţionerul Mir-
cea Lucescu şi preşedintele
FRF Mircea Pascu, care aveau
de făcut o diligenţă: Negrilă să
nu fie suspendat, pentru a pu-
tea fi convocat la lot, fiindcă la
un atacant „de bandă” cum era
englezul Barnes, de o velocita-
te impresionantă, altă soluţie
tehnică de „strunire” nu exis-
ta. Ceea ce s-a şi întâmplat. La
1 mai 1985: România-Anglia se
încheia cu scorul de 0-0, iar
Barnes era înlocuit în minutul
73 de Waddle. Am avut atunci
calitatea de mediator. Deşi
după Euro ’84 eram în relaţii
mai mult decât glaciare cu se-
lecţionerul. Dar asta e o altă
poveste.

Sâmbătă, Craiova va găzdui,  în Sala Sporturilor „Ion Constan-
tinescu”, cea de-a treia ediţie a Concursului Internaţional de Scri-
mă „Alfredo Bachelli”, fiind organizate întreceri masculine ş i
feminine de spadă individual. Competiţia va debuta la ora 9, cu
preliminariile la spadă pe ntru băieţi, fetele intrând pe planşă de
la ora 11. Finalele sunt programate de la ora 18, fiind prece date
de momente artisit ice. Alături de sportivii români, participă nu
mai puţin de 45 de  spadas ini de peste hotare, din Serbia, Macedo-
nia,  Grecia, Olanda şi Bulgaria. Vor fi prezente personalităţi ale
scrimei româneşti precum Mihai Covaliu, care este ş i preşe din-
tele  Federaţiei, Laura Badea, Alexandru Mironov. Intrarea va fi
libe ră. Participă 100 de sportivi români, în frunte cu Ana Maria
Brânză, dar şi craioveanca Raluca Zbârcea, de  la CS Univers ita-
tea Craiova, aceasta făcând parte din echipa la care a obţinut
anul acesta bronzul la mondiale. COSMIN STAICU

Concurs internaţional
de scrimă în Bănie

MIRCEA CANŢĂR

Nici o revanşă nu a fost
pentru echipa feminină de
volei SCM Universitatea
Craiova în faţa „mediciniste-
lor” de la Târgu Mureş, care
au bătut a treia oară într-o
lună echipa lui Berthold
Văsuică. După cele două
succese din Cupa României,
echipa ardeleană s-a impus şi
în etapa a 2-a a Diviziei A1, în
Sala Sporturilor „Ion Constan-
tinescu”, scor 3-1, pe seturi
25-19, 21-25, 19-25, 16-25.
Pentru echipa craioveană au
jucat: Buz, Badea, Ilina,
Chirilov, Iordache, Matei,
Ghionea, Ariton, Postea,
Smultea, Duţă, Derveşteanu.
În etapa a treia, fetele lui
Berti Văsuică joacă în deplasa-
re, cu CSM Bucureşti, mâine,
de la ora 17. COSMIN STAICU

Voleibalistele craiovene
au picat trei examene cu Medicina


