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REPORTAJ

Atmosferă de sărbătoare, ieri, în târgul de la
Segarcea. Crescătorii de ovine şi caprine din judeţul Dolj şi-au dat întâlnire cu ocazia unei expoziţii care capătă consistenţă de la an la an. Evenimentul a avut simbolistica lui aparte: vocaţia de
buni crescători de animale şi pere nitatea unei
tradiţii. Curioşii care au trecut printre cele 20 de
standuri amenajate au putut admira exemplare
autentice din rasele autohtone, dar şi din cele de
import – aşa cum ar fi rasele Saanen, Alpină franceză sau Anglo-nubier. Cel mai scump a fost un
berbec cu o greutate de peste o sută de kilogra-
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Expoziţie cu vânzare dedicată
crescătorilor de oi şi capre

me, pentru care s-a cerut un preţ
de 2.500 de lei. Astfel de evenimente sunt frecvent organizate şi în
alte zone ale ţării, dar şi în state membre ale
Uniunii Europene, în care creşterea animalelor
are tradiţie. O precizare merită evidenţiată: fără
a exista o zonare a speciilor de animale în judeţul
Dolj, crescătorii manifestă, în ultimii ani, un interes sporit pentru ameliorarea efectivelor autohtone, prin infuzii de rase străine, graţie importului de material de prăsilă din alte ţări. Totul
pentru randamente sporite de lapte şi carne.

O nouă medalie de argint, la
Olimpiada de Informatică a Europei
Centrale, pentru Colegiul Naţional
Încă o performanţă pentru în“Fraţii Buzeşti”
văţământul preuniversitar craiovean. Absolventul Colegiului Naţional “Fraţii Buzeşti” Mihai Popa
a obţinut Medalia de Argint la
Olimpiada de Informatică a Europei Centrale, desfăşurată în intervalul 13-18 octombrie, în Croaţia (Primosten).
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ION şi SEBASTIAN
PRIOTEASA le mul ţumesc din adâncul sufletului tuturor celor care leau fost alături în aceste
clipe de grea încercare,
celor care le-au fost un
reazem preţios î n momente de profundă întristare şi celor care au
încercat, cu un gând bun
şi o vorbă de încurajare,
să le aline durerea pricinuită de pierderea prematură a celei care a fost
NATALIA PRIOTEASA,
soţie şi mamă iubitoare.
Dumnezeu s-o odihnească în linişte şi pace, alături de cei drepţi!
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 21 octombrie 2013-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,4514 ............. 44514
1 lirã sterlinã..........................5,2695.......................52695

Mihai Sturzu
este noul
preºedinte
al Tineretului
Social-Democrat
Deputatul Mihai Sturzu a
fost ales, sâmbãtã, la Braºov, preºedinte al Tineretului
Social-Democrat (TSD), el
fiind singurul candidat
pentru aceastã funcþie. Din
echipa de conducere a TSD
mai fac parte Ioana Pop,
aleasã preºedinte executiv,
Gabriel Petrea - secretar
general, Marius Dunca preºedinte al Consiliului
Naþional ºi Andrei Tinu vicepreºedinte. În cadrul
Congresului, tinerii socialdemocraþi au adoptat ºi
rezoluþii privind înfiinþarea
TSD Diaspora ºi TSD Republica Moldova. Mihai
Sturzu, fost component al
formaþiei Hi-Q, are 34 de
ani. În anul 2010, acesta a
devenit membru al PSD ºi
purtãtor de cuvânt al TSD.
Din iunie pânã în decembrie
2012 a fost consilierul
premierului Ponta pe probleme de tineret. Tot în 2012, a
fost ales deputat. La Congresul TSD de la Braºov,
organizat sub sloganul „Dãm
forþã generaþiei noastre”, au
participat aproximativ 2.000
de membri ai organizaþiei de
tineret din întreaga þarã, dar
ºi liderul PSD, Victor Ponta
ºi preºedintele executiv Liviu
Dragnea.
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Duºa a discutat cu omologul american despre Afganistan,
avioanele F16 ºi despre baza de la Deveselu
Ministrul Apãrãrii, Mircea Duºa,
s-a întâlnit, sâmbãtã, în cursul vizitei
oficiale în SUA, cu omologul american, Charles Timothy Hagel, cei doi
discutând despre cooperarea bilateralã, securitatea internaþionalã, achiziþia de avioane F16, instruirea piloþilor, precum ºi despre baza de la Deveselu. „Momentul principal al
vizitei ministruluiApãrãrii, Mircea Duºa, l-a constituit întâlnirea cu omologul american,
Charles Timothy Hagel. Întâlnirea celor doi oficiali a debutat cu ceremonia de primire cu
onoruri militare la Pentagon ºi
a continuat cu discuþii în plenul celor douã delegaþii. Cu
aceastã ocazie, ministrul român
a mulþumit SUA pentru sprijinul major acordat la nivelul cooperãrii bilaterale, relaþie pe care
o apreciazã ca fiind «una solidã, bazatã pe încredere ºi continuitate», aceleaºi aprecieri fiind formulate ºi de omologul

american”, a informat Ministerul român al Apãrãrii Naþionale (MApN)
într-un comunicat. Cei doi demnitari
au abordat „aspecte privind situaþia
de securitate internaþionalã, au avut
un schimb de idei consistent privind
modul de dezvoltare a capabilitãþilor
militare în cadrul NATO prin proiec-

te «Smart Defense», în condiþiile crizei economice mondiale ºi ale unor
alocãri bugetare insuficiente pentru
apãrare, precum ºi principalele aspecte ale parteneriatului strategic româno-american în domeniul apãrãrii”, se
mai spune în comunicat. „Au fost
dezvoltate teme legate de programul
de înzestrare al Armatei României cu avioane multirol F-16 ºi instruirea piloþilor, cooperarea în vederea retragerii trupelor ºi materialelor din Afganistan ºi a stadiului proiectului scutului antirachetã de la Deveselu. Referitor la ultimul
subiect, ministrul
Duºa a punctat faptul
cã România ºi-a îndeplinit toate obligaþiile
asumate la termenele
stabilite ºi va continua
sã ducã la bun sfârºit

toate celelalte sarcini, pentru ca proiectul sã fie definitivat. Afganistan a
fost un alt subiect important al agendei. În acest context, ministrul Apãrãrii a declarat faptul cã perioada post2014 va reprezenta o nouã etapã de
transformare, când România va rãmâne angajatã în menþinerea coeziunii ºi solidaritãþii Alianþei. Tratamentul medical acordat militarilor români
în spitalele americane, dar ºi sprijinul
oferit trupelor româneºti pentru desfãºurarea misiunilor au fost elemente
pe care delegaþia românã a dorit sã le
puncteze în cadrul întâlnirii”, informeazã MApN. La finalul discuþiilor,
„ministrul român al Apãrãrii a adresat
omologului american invitaþia de participare la evenimentele ce se vor desfãºura cu ocazia aniversãrii a 10 ani
de la aderarea la NATO ºi 20 de la
aderarea la Parteneriatul pentru Pace.
Secretarul american al Apãrãrii a rãspuns invitaþiei, declarându-se extrem
de mulþumit de evoluþia României în
cadrul NATO”.

Oprescu, întrebat dacã va candida la Preºedinþie: Ponta: La Câmpeni este un grup
În momentul de faþã nu-mi trece prin cap extremist care incitã la violenþã
Primarul general al Capitalei,
Sorin Oprescu, a fost întrebat în
emisiunea „Dupã 20 de ani”, difuzatã duminica de Pro Tv, dacã
va candida în 2014 la preºedinþie,
el rãspunzând: „Nu-mi trece prin
cap, în acest moment, am spus
foarte clar, nu îmi trece prin cap,
mã ocup de ale mele, stau în banca mea”. La întrebarea dacã „poporul PSD” este încântat sã susþinã un candidat liberal la preºedinþie, Oprescu a rãspuns cã „nu,
dar nu din cauza substanþei, ci din
cauza relaþiilor la nivel judeþean”.
Pe de altã parte, chestionat dacã
l-ar vota pe Crin Antonescu la pre-

ºedinþie, primarul general a rãspuns: „Da, sigur cã da, i-aº vota
pe toþi, dar nu în acelaºi timp”. El
a þinut sã sublinieze cã este prieten cu Crin Antonescu ºi cã acesta l-a sprijinit în cursa pentru Primãria Generalã a Capitalei. Întrebat apoi cum ar vota dacã va candida ºi Victor Ponta, Oprescu a
rãspuns: „E, atunci e mai greu, dar
din câte ºtiu Victor Ponta nu prea...
Nu vreau sã bag ºi eu dihonia”.
Referitor la atacurile dintre Crin
Antonescu ºi Victor Ponta, edilul
Capitalei a spus cã „se apropie alegerile, îi mai ºoptesc unii lui Crin
«Tu trebuie sã fii de dreapta»”.

Premierul: Am vrut sã fiu ºi eu audiat
în dosarul referendumului,
dar Papici a zis cã îl vrea doar pe Dragnea
Premierul Victor Ponta a declarat, sâmbãtã, la Braºov, rãspunzând unei întrebãri, cã a cerut, ca
premier ºi preºedinte al PSD, sã
fie ºi el audiat în dosarul privind
referendumul pentru demiterea
preºedintelui Traian Bãsescu, dar
procurorul de caz, Lucian Papici,
a spus cã îl „vrea” doar pe Liviu
Dragnea (preºedinte executiv al
PSD). „Domnul Dragnea trebuia
sã vã mai spunã un lucru, ºi anume cã s-a publicat pe surse, cum
se întâmplã în ultimul timp la
DNA, o convorbite telefonicã în
care Dragnea spune sã aducã oa-

meni la vot ºi pentru asta a fost
trimis în judecatã. Cel cu care
vorbea a primit neînceperea urmãririi penale. Totul este, evident, o
mascaradã. Eu, în calitate de premier ºi preºedinte al PSD, am cerut sã fiu audiat, eventual sã mã
inculpe ºi pe mine domnul procuror, dar nu, «Noi pe Dragnea îl
vrem». (...) O sã vã dau rãspunsul oficial de la domnul Papici: cã
eu nu am nici o legãturã cu asta,
de parcã nici nu eram în România
în 2012, nici nu eram premier ºi
cã nu-l intereseazã decât Liviu
Dragnea”, a spus Ponta.

Premierul Victor Ponta a declarat, sâmbãtã, la Braºov, la congresul
TSD, cã nu are nimic împotriva protestelor în general atâta timp cât acestea sunt paºnice, precizând cã ceea
ce nu va accepta este „momentul în
care disputa ajunge la violenþã” ºi
anunþând cã a decis, împreunã cu
ministrul de Interne, sã se intervinã
dacã protestele devin violente. „Nu
cred cã vreun om normal la cap poate
sã fie de acord sã ne rezolvãm problemele prin violenþã”, a spus premierul, adãugând cã încurajeazã dialogul ºi cã nu crede cã vreun om
normal ar fi de acord cu rezolvarea
problemelor prin violenþã. „Cred cã
într-o democraþie este foarte bine sã
existe pãreri diferite, sã existe dreptul absolut al celor care nu sunt de
acord sã îºi spunã punctul de vedere. Ceea ce nu voi accepta, cât sunt
prim-ministru, ºi ce nu trebuie sã accepte nici un om politic serios, responsabil, nu tot felul de aventurieri,

este momentul în care disputa normalã, dialogul, controversa ajunge la
violenþã, agresiune, încãlcarea legilor.
Acolo nu cred cã vreun om normal
la cap poate sã fie de acord sã ne rezolvãm problemele prin violenþã. În
rest, încurajez dialogul, respect pe toþi
cei care au o altã pãrere”, a spus premierul. El a declarat cã, împreunã cu
ministrul de Interne, Radu Stroe, ºi
cu ºefii Jandarmeriei, a luat decizia
sã se intervinã în cazul în care protestele devin violente. „Atâta timp cât
protestele sunt paºnice, cât nu încalcã drepturi fundamentale, nu blocheazã drumuri naþionale, nu intrã pe proprietãþi private, evident cã-mi doresc
foarte mult ca sã nu existe nici un
fel de reacþie exageratã a forþelor de
ordine ºi nici n-a fost. E o lunã de
când, în fiecare duminicã, sunt manifestãri ºi niciodatã nu s-a întâmplat nimic. Deci provocãri au fost.
În momentul în care foloseºti violenþa, agresezi forþele de ordine, când
blochezi un oraº sau o þarã,
atunci sigur vom interveni”, a
punctat Ponta. Referitor la Roºia Montanã, premierul a precizat cã ºtie cã lângã aceastã localitate, respectiv la Câmpeni, existã o grupare extremistã care incitã la violenþã. „Am vãzut cã
este un grup extremist care încearcã sã creeze o provocare violentã la Câmpeni, în apropierea
Roºiei Montane. Vom avea grijã
ca sã nu lãsãm manifestãrile extremiste ºi violente sã se extindã
ºi vom lua mãsuri”, a dat asigurãri premierul.
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BLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Angelus Novus şi capcanele istoriografiei

Pare o modă astăzi, apetisantă formal, dar
nelipsită de o bună doză de ipocrizie – şi de
cameleonism – printre intelectualii noştri de
a s e proclama, zgomotos şi tezist, de…
dreapta. O dreaptă confuz conceptualizată,
aidoma şi antagonistei sale, stânga, ambele
suferind de pe urma unei retorici îmbălsămate electoral, cu accente populiste egal distribuite între ele şi reciproc imputate de la
una la cealaltă.
Dreapta aceasta de mucava îşi subsumează, cu o vehemenţă culpabilă, şi un anticomunism, căruia, în haloul unui discurs demni de
nişte gardieni ai unei cauze în mare parte ficţionate, nu ezită să-i asocieze de-a valma, nu
doar un filon marxist, ci întreaga tradiţie a unei
gândiri centrate pe idealurile, în fapt perene,
ale justiţiei, egalităţii, fraternităţii, solidarităţii şi,
de ce nu, ale unei comuniuni creştine.
Lor, acestor „eretici” de conjunctură, dispreţuitori ai sărăciei şi avocaţi ai unei curse
capitaliste camuflând o stare de junglă, în
care stafia profitului cu orice preţ capătă o

formă doctrinară, ar trebui să li se amintească, din istoria nu prea îndepărtată, câteva lecţii ce-au dominat gândirea europeană
din preajma ultimului război mondial şi, mai
ales, în deceniile ce i-au succedat.
Nu voi mai evoca de data aceasta, aşa
cum am mai făcut-o, angajarea masivă a elitelor intelectuale europene pe frontul unei
stângi care, fără a eluda bazele de principiu
ale marxismului, le-au trecut prin filtrele unei
critici deseori acerbe ce-au zdruncinat din
temelii defectarea lui la nivelul structurilor
întrupate istoric în graniţele închistate ale
vechiului lagăr comunist.
Mă voi rezuma, sper la doar una dintre
celebrele „teze de filozofie a istoriei”, respectiv la cea, printre cele mai difuze şi operante în gândirea occidentală din ultimele
şapte decenii, în care, în marginea unui nu
mai puţin cunoscut tablou al lui Paul Klee,
Walter Benjamin, un iconoclast prin poziţiile
sale, însă deplin înscris într-o tradiţie marxistă, el pune în dubiu însuşi modelul secu-

lar al istoriografiei tradiţionale. Teza, cunoscută sub genericul de Angelus Novus, e o
descriere-interpretare a celebrei pânze, în
care autorul remarcă „un înger ce pare pe
punctul de se îndepărta de ceva asupra căruia îşi fixează privirea” şi îl descrie „cu ochii
holbaţi, cu gura deschisă, cu aripile întinse…” Înapoia sa, un lanţ de evenimente în
care vede doar o catastrofă, ce îngrămădeşte ruine peste ruine şi la aruncă la picioarele sale. Ar vrea să se sustragă, să învie
morţii, însă o furtună suflă din paradis care
îi încurcă aripile încât nu le poate închide.
Urmează enunţul cel mai semnificativ care
indică faptul că furtuna îl împinge irezistibil
în viitor, căruia însă îi întoarce spatele, în
vreme ce grămada de ruine se ridică înaintea sa spre cer.”
Progres ul, dec retează Benjamin, es te
chiar această furtună.
Cheia de natură etică sugerată în această
viziune intens simbolizată consistă în viziunea mesianică a istoriei, adică în acea aştep-

O nouă medalie de argint, la Olimpiada
de Informatică a Europei Centrale,
pentru Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti”

tare necontenită de către fiinţa umană a unei
mântuiri viitoare, în care omul e târât fără
voie de către timp şi de către progres, lăsând
îndărăt şirurile de tragedii şi de orori de care
omenirea a fost capabilă. Istoria nu se mântuieşte prin voinţă divină, de aceea îngerul
nou al lui Klee priveşte neliniştit trecutul, în
timp ce vântul, metaforă pentru timp) îl împinge mai departe, când el ar vrea să rămână
printre acele victime spre a conferi, printr-o
comuniune, un alt set de semnificaţii.
Cum spuneam, Benjamin e, alături de
Adorno şi de ceilalţi gânditori ai Şcolii de la
Frankfurt, un critic al oricărei forme de capitalism, suspectat de o goană sălbatică spre
un viitor în care nedreptatea e un clivaj asumat mai mult ori puţin ideologic şi în care
nici un grăunte de mântuire nu coboară peste
grămezile de ruine ale unui trecut născut instantaneu, întrucât un prezent structurat nici
nu există, decât, poate, în forma fulgurantă
a unei treceri pe sub aripile încurcate ale
acelui înger nou.

Stagiul de pregătire după facultate
ar putea deveni obligatoriu

Încă o performanţă pentru învăţământul
preunive rsitar craiovean. Abs olventul al
Colegiului Naţional “Fraţii Buzeşti” Mihai
Popa a obţinut Medalia de Argint la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale
(CEOI), desfăşurată în intervalul 13-18 octombrie, în Croaţia (Primosten).

Mihai Popa, admis
la Imperial College din Londra

Acesta nu este singurul premiu obţinut de România. Lotul de informatică a reuşit să obţină o
medalie de aur ş i două medalii de bronz. Medalia
de aur a fost cucerită de Andrei Heidelbac her, elev
în c las a a XI-a la Colegiul Naţional „C. D. Loga”
din Timiş oara, în timp ce medaliile de bronz au
intrat în pos esia lui Daniel Pos dărăs cu (c lasa a
XI-a la Lic eul Internaţional de Informatic ă din
Bucureşti), respec tiv Silviu-Emil Popes cu (c lasa
a XII-a Colegiul Naţional „Grigore Mois il” din
Bucureş ti).

Trei din cei patru elevi ai lotului deplasat în Croaţia au reuşit, în 2013, şi alte performanţe remarcabile pe plan internaţional: Andrei Heidelbacher –
medalie de argint la Olimpiada Internaţională de
Informatică, Mihai Popa – medalii de bronz la
Olimpiada Internaţională şi Olimpiada Balcanică de Informatică şi Silviu-Emil Popescu – medalie de argint la
Olimpiada Balcanică de Informatică. La ediţia a XX-a a
acestui concurs au participat 45 de concurenţi din 12
ţări. Conform regulamentului, fiecare stat poate înscrie
în concurs o echipă formată din maximum 4 elevi a
căror vârstă nu depăşeşte 19 ani la data concursului.
Absolvent al Colegiului Naţional “Fraţii Buzeşti”
din Craiova, Mihai Popa, a fost admis la Imperial
College din Londra.

Restricţii de circulaţie
pe bulevardul „Nicolae Titulescu”
De astăzi şi până miercuri, la ora 15.00, sunt instituite restricţii de circulaţie pe bulevardul „Nicolae
Titulescu”. Municipalitatea
craioveană a menţionat că,
din cauza lucrărilor de reabilitare care se fac la calea
de rulare a tramvaiului, nu
se va putea circula în intersecţia bulevardului „Nicolae Titulescu” cu strada
„Iancu J ianu”. Cât timp
durează aceste restricţii, vehiculele care ajung în intersecţia amintită nu
vor putea efectua traversarea liniilor de tramvai, circulaţia urmând a se
desfăşura numai de-a lungul bulevardului „Nicolae Titulescu”. Ca variante alternative, totuşi, şoferii pot să folosească intersecţiile celelalte, respectiv intersecţiile bulevardului „Nicolae Titulescu” cu străzile „Paşcani”
şi „Amaradia”.

LAURA MOŢÎRLICHE

ALINA DRĂGHICI

E vorba de o perioadă de şase luni pe care absolvenţii de studii superioare trebuie să o petreacă într-o companie. Aceştia îşi vor aprofunda
cunoştinţele teoretice şi vor învăţa, practic, ce înseamnă meseria respectivă. Şi angajatorul va avea de câştigat. Acesta va primi 250 de lei pentru
fiecare tânăr şcolit în firmă. Dacă absolventul va fi dat afară înainte de
termenul de şase luni, patronul va fi obligat să restituie banii. Statistica
arată că din cei peste 400.000 de şomeri înregistraţi, la ora actuală, la
nivel naţional, aproximativ 3.500 sunt cu studii superioare. În acest moment, stagiatura este legalizată doar pentru medici, avocaţi şi notari.

ALINA DRĂGHICI

Craiova se inspiră din experienţa Marsiliei
Primăria Craiova organizează, pe 26 şi 27 octombrie, când aveau loc fostele Zile ale municipiului, Festivalul „Iancu Jiancu”. Ca şi Festivalul „Mihai Viteazul”, şi acest spectacol se va desfăşura pe hipodromul din Parcul „Nicolae Romanescu”, de la ora 19.00.
A doua zi, duminică, pe 27 octombrie, cu începere de
la ora 20.00, în Piaţa „Mihai Viteazul” va concerta
trupa „Phoenix”.
Festivalul „Iancu Jianu” este al treilea spectacol de
stradă, pe temă istorică, pe care municipalitatea craioveană îl organizează în acest an, şi acesta înscriindu-se în programul acţiunilor derulate pentru obţinerea titlului de Capitală Culturală Europeană, în 2021.
Săptămâna trecută, o delegaţie condusă de primarul Lia Olguţa Vasilescu, din care au făcut parte Vlad
Drăgulescu – preşedintele Asociaţiei „Craiova – Capitală Culturală Europeană 2021”, şi vicepreşedinţii acesteia, Antoniu Zamfir, Lucian Dindirică, Ionuţ Pîrvulescu, ca şi regizorul Rareş Zaharia, s-a aflat la Marsilia, pentru a discuta cu autorităţile locale despre fes-

tivităţile pe care le-au
desfăşurat în anii trecuţi, c unosc ut fiind
faptul că Mars ilia ş i
oraşul Kosice din Slavac ia deţin, chiar în
acest an, titlul de Capitală Culturală Europeană.
Întâlnirea a fost fac ilitată de Cons ulul
României la Marsilia,
Gabriel Stănesc u, şi
directorul economic al
Cons ulatului, Gigel
Bratiloveanu. În cadrul
vizitei s-au purtat discuţii cu primarul Marsiliei, JeanClaude Gaudin, cu viceprimarii oraşului, dar şi cu oameni de afaceri dispuşi să investească în Craiova.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Poliþistul local ºi militarul acuzaþi de ºantaj,
condamnaþi la închisoare cu suspendare
Poliþistul local Adrian Maryus Bãlãºoiu
ºi caporalul Cristian Ionel Dionisie, angajat al unei unitãþi militare din Craiova, ambii în vârstã de 37 de ani, au
fost gãsiþi vinovaþi de comiterea infracþiunii de ºantaj, fiind condamnaþi la un
an ºi 6 luni, respectiv un an ºi 8 luni de
închisoare cu suspendare. Cei doi au
fost judecaþi pentru cã l-au ameninþat
pe administratorul unei societãþi comerciale din Craiova cã-l omoarã în
Magistraþii Judecãtoriei Craiova au finalizat, la sfârºitul sãptãmânii trecute, procesul în care
Adrian Maryus Bãlãºoiu, angajat
al Poliþiei Locale Craiova ºi caporalul Cristian Irinel Dionisie, militar angajat la una din unitãþile din
municipiu, ambii în vârstã de 37
de ani, au fost judecaþi pentru ºantaj. În sentinþa pronunþatã joi, 17
octombrie a.c., judecãtorii i-au
gãsit vinovaþi pe cei doi bãrbaþi ºi
i-au condamnat la pedepse cu suspendare, hotãrârea fiind pronunþatã cu aplicarea prevederilor vizând reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsã, ceea ce înseamnã cã inculpaþii au recunoscut comiterea faptelor.
Astfel, Adrian Marius Bãlãºoiu
a primit 1 an ºi 6 luni de închisoare cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 3 ani ºi 6

bãtaie dacã nu le dã suma de 5.000 de
lei, care ar fi trebuit sã ajungã la o
cunoºtinþã a celor doi, în contul unor
lucrãri efectuate pentru partea vãtãmatã. Administratorul i-a denunþat la
Parchetul de pe lângã Judecãtoria Craiova, cei doi au fost prinºi în flagrant,
în incinta hipermaket-ului „Real”, în
timp ce primeau 1.500 de lei. Sentinþa
poate fi atacatã cu recurs atât de inculpaþi, cât ºi de procurori.

luni, iar Dionisie a primit o pedeapsã de 1 an ºi 8 luni de închisoare
cu suspendare pe durata unui termen de încercare de 3 ani ºi 8 luni.
Instanþa le-a scãzut perioada reþinerii ºi arestãrii preventive din pedepse ºi i-a obligat la plata cheltuielilor judiciare în sumã de 1.100
lei pe Bãlãºoiu ºi 2.000 de lei pe
Dionisie. Hotãrârea Judecãtoriei
Craiova nu este definitivã, putând
fi atacatã cu recurs.

Prinºi în flagrant
în parcare la Real

Reamintim cã Adrian Maryus
Bãlãºoiu, angajat al Poliþiei Locale
Craiova, ºi caporalul Cristian Irinel Dionisie, militar angajat la una
din unitãþile din municipiu, au fost
prinºi în urma unui flagrant organizat de procurorii Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Craiova, în

urmã cu un an, pe 15 octombrie
2012, în parcarea hipermarketului „Real” din Craiova, în timp
ce primeau 1.500 de lei, reprezentând prima tranºã dintr-un total de
5.000 de lei la un bãrbat care depusese plângere cã este ºantajat
de cei doi.
Anchetatorii reþineau în sarcina
lor faptul cã, de la sfârºitul lunii
septembrie ºi pânã la mijlocul lui
octombrie 2012 „au ameninþat cu
vãtãmarea integritãþii corporale
partea vãtãmatã P. M., administrator al unei societãþi comerciale din
Craiova, pentru a o constrâge sã
le dea o sumã de bani”, dupã cum
au precizat reprezentanþii Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova, care au instrumentat cauza.
Mai exact, Marius Pavelescu, administrator al SC Gimar Conrep
SRL, firmã ce se ocupã cu termo-

izolaþii, s-a prezentat la Parchet ºi
le-a declarat procurorilor cã Bãlãºoiu ºi Dionisie l-au ameninþat în
repetate rânduri cã îl taie sau îl bagã
în spital dacã nu le dã 5.000 de lei,
reprezentând o datorie pe care Pavelescu ar fi avut-o cãtre un prieten de-al lor, care efectuase o lucrare pentru firma sa ºi nu îºi primise banii.
Se pare cã lucrarea fusese fãcutã conform înþelegerii, Pavelescu ar fi încasat contravaloarea,
aproximativ 7.000 de lei, din care
trebuia sã opreascã TVA-ul ºi un
comision, însã nu i-a mai dat cunoºtinþei lui Bãlãºoiu ºi Dionisie cei
aproximativ 5.000 de lei, aºa cum
bãtuserã palma iniþial. Pavelescu

i-a înregistrat pe cei doi bãrbaþi în
timp ce-l ameninþau ºi i-a reclamat la Parchet, declarând în faþa
oamenilor legii cã nu avea nici o
cale legalã de a scoate din încasãri suma cu pricina pentru a o
remite celor doi.
Dupã realizarea flagrantului,
Adrian Maryus Bãlãºoiu ºi Cristian
Irinel Dionisie au fost duºi la sediul Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova, au fost audiaþi,
procurorul de caz dispunând reþinerea lor pentru 24 de ore, iar o zi
mai târziu au fost arestaþi preventiv pentru comiterea infracþiunii de
ºantaj, însã n-au stat dupã gratii
decât pânã pe 14 noiembrie 2012,
când au fost eliberaþi.

I-au gãsit un pistol în casã
Amenzi de aproape 50.000 lei
aplicate unor unitãþi de panificaþie
Poliþiºtii craioveni au fãcut, la acest
sfârºit de sãptãmânã, mai multe
controale la unitãþi de morãrit ºi
panificaþie din Craiova ºi din judeþ,
La acest sfârºit de sãptãmânã,
poliþiºtii din cadrul Serviciului de
Investigarea Fraudelor de la Inspectoratul de Poliþie al Judeþului
Dolj au continuat seria acþiunilor
pe linia prevenirii ºi combaterii faptelor de evaziune fiscalã ºi activitãþilor ilicite de comerþ din dome-

pentru neregulile constatate fiind
aplicate amenzi în valoare de 49.000
de lei. În plus, au fost confiscate
8.000 kg de grâu ºi 530 de pâini.

niul „morãrit – panificaþie”. Oamenii legii au fãcut controale la 10
societãþi comerciale ºi în 6 mijloace de transport a pâinii, în urma
încãlcãrilor legislaþiei pe care le-au
constatat fiind aplicate 8 sancþiuni
contravenþionale, valoarea amenzilor fiind de 49.000 de lei. Toto-

datã, au fost ridicate în vederea
confiscãrii 8.000 kg grâu ºi 530
pâini, pentru care nu existau documente de provenienþã, în valoare de 4.320 de lei.
Una dintre cele mai consistente
amenzi i-a fost aplicatã lui Mircea
Vulcãnescu, administratorul unei
societãþi comerciale de profil din Craiova, unde poliþiºtii
au constatat cã se produce ºi
comercializeazã fãinã, tãrâþe
ºi pâine, fãrã a justifica cu
documente legale produsele
rezultate ºi materia primã.
„Administratorul societãþii
comerciale a fost sancþionatã contravenþional cu suma
de 20.000 de lei conform art.
1 lit. a) din Legea 12/1990
rep., dispunându-se, totodatã, confiscarea sumei de
2.500 de lei reprezentând
contravaloarea a 5.000 kg
grâu fãrã documente de provenienþã”, ne-a declarat
agent principal Amelia Cãprãrin, din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Un craiovean de 23 de ani
s-a ales cu dosar penal, dupã
ce, în urma unei percheziþii
efectuate la locuinþa sa,
poliþiºtii au descoperit un
pistol pe care îl deþinea ilegal.

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în baza informaþiilor deþinute, poliþiºti din cadrul Biroului Arme,
Explozivi ºi Substanþe Periculoase
din cadrul IPJ Dolj au fãcut, vineri, o percheziþie la locuinþa lui
Ionuþ Gurlea, de 23 de ani, din
Craiova. În urma descinderii, oamenii legii au descoperit un pistol
de tir cu aer comprimat, fãrã mu-

niþie, marca Uscombat.
„Poliþiºtii au stabilit cã tânãrul
nu este deþinãtor legal al acestui
pistol, fapt pentru care arma a fost
ridicatã în vederea confiscãrii. În
cauzã se continuã cercetãrile sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de
deþinere de armã neletalã din categoria celor supuse autorizãrii, fãrã
drept”, a declarat agent principal
Amelia Cãprãrin, din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.
Craioveanul le-a declarat poliþiºtilor, când l-au întrebat de provenienþa pistolului, cã l-a achiziþionat
în urmã cu aproximativ o sãptãmânã, din Craiova, de la o persoanã necunoscutã.
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Expoziţie cu vânzare dedicată
crescătorilor de oi şi capre
Atmos feră de sărbătoare, ieri, în târgul
de la Se garcea. Crescătorii de ovine ş i caprine din judeţul Dolj ş i-au dat întâlnire cu
ocazia unei expoziţii care capătă consiste nţă de la an la an. Evenimentul a avut s imbolistica lui aparte : vocaţia de buni crescători
de animale şi perenitate a unei tradiţii. Curioşii care au tre cut printre cele 20 de standuri amenajate au putut admira exemplare
autentice din ras ele autohtone, dar ş i din
ce le de import – aşa cum ar fi ras ele Saane n, Alpină france ză sau Anglo-nubier. Cel
mai s cump a fos t un be rbe c cu o greutate de

pe ste o sută de kilograme, pentru care s -a
ce rut un pre ţ de 2.500 de lei. Astfel de evenimente s unt frecvent organizate ş i în alte
zone ale ţării, dar şi în state me mbre ale
Uniunii Europene, în care creş tere a animalelor are tradiţie. O precizare merită evidenţiată: fără a exista o zonare a s peciilor de
animale în judeţul Dolj, cre scătorii manife stă, în ultimii ani, un intere s sporit pentru
ameliorarea efe ctivelor autohtone, prin infuzii de rase străine, graţie importului de
material de prăsilă din alte ţări. Totul pe ntru randame nte sporite de lapte ş i carne.
este o pasiune. Avem capre din rasele Saanen şi Anglo-nubier. Am
fost la Oradea şi am cumpărat
două exemplare care ne-au costat
550 de euro fiecare. Dar, zic eu, că
merită. Sunt mult mai mari. Cele
din rasa Saanen sunt un fel de
Holstein a vacilor: dau patru litri
de lapte, iar un mascul poate ajunge să cântărească şi 90 de kilograme. În ceea ce priveşte rasa Anglo-nubier, laptele este de două ori
mai gras. Este adevărat însă că sunt
şi mai greu de întreţinut. Problema
noastră este însă că nu avem piaţă

„Ziua oierilor”, cum a fost botecontat talia, autenticitatea rasei, dar
zat evenimentul de ieri, a fost orgaşi numărul de animale pe care pronizată pentru cel de-al treilea an
prietarul le deţine. „Preţurile sunt
consecutiv de Asociaţia Crescătomai mici decât anul trecut şi valorilor de Ovine şi Caprine din judeţul rificarea s-a făcut pe exponat, nu
Dolj, cu sprijinul administraţiei lope kilogramul de carne vie. Cel mai
cale a oraşului Segarcea. Evenimenscump exemplar din expoziţie a fost
tul a avut priză la public, mai ales
un berbec pe care s-a cerut un preţ
printre crescători, care au venit săde 2.500 de lei, cam la 100 de kişi expună exemplarele de referinţă.
lograme. Nu a mai fost ca la prima
Au fost prezentate ovine din rasa
ediţie să-i chemăm noi pe crescăŢurcană şi, cum spuneam, capre
tori la expoziţie. De data aceasta
din rasele Saanen, Anglo-nubier,
au cerut ei să vină cu animalele.
Alpină franceză, Boier sau CarpatiSe vor face şi premieri. Vom acorna. „Este cea de-a treia ediţie pe
da diplome şi cupe. În funcţie de
care o organizăm. Avem cam 20 de
talie, dar contează şi numărul de
standuri cu crescători de oi şi caanimale pe care crescătorul le are
pre din tot judeţul. Anul acest nu
în proprietate”, a explicat preşedinavem decât din Dolj, dar sperăm
tele Asociaţiei Crescătorilor de Ovica în anii următori să colaborăm şi cu crescători din alte juDan
deţe. E o ocazie bună să schimConstantin
be între ei animale, să amelioreze rasele şi să tindă spre unele
mai bune. Mai ales că în ultimul timp apar tot felul de rase
care pot să dea un randament
mai bun. La capre, spre exemplu, Saanen-ul poate să ajungă
şi la patru litri, mult mai bine
decât rasele româneşti. Sunt însă
mai greu adaptabile. Crescători
sunt, iar în opinia mea cea mai
bună zonă din judeţ în ceea ce
priveşte creşterea oilor şi a caprelor este Galicea, dar de calitate sunt şi aici, la noi, la Segarne şi Caprine din judeţul Dolj.
cea”, a declarat Sorin Jianu, preşeLa Segarcea au fost prezenţi, în
dinte al Asociaţiei Crescătorilor de
exclusivitate, crescători consacraţi
Ovine şi Caprine din judeţul Dolj.
în această îndeletnicire pentru care
foarte importantă este dobândirea
Diplome şi cupe
de notorietate. În aceste condiţii,
pentru crescători
nici nu mai e de mirare că unii dintre aceştia nu au ezitat să cheltuiasExpoziţia de ieri a fost una cu
că şi câteva sute de euro pentru a
vânzare, iar cele mai bune exemachiziţionarea exemplarelor dorite.
plare prezentate au fost premiate de
„Pentru mine creşterea animalelor
organizatori cu diplome şi cupe. Au

locală, trebuie să le rezolve. Au tăiat din subvenţie 10 lei şi au adăugat la impozit încă atât. Automat
noi am pierdut 20 de lei din cât luam.
Mai bine nu ne mai dau subvenţia,
că oricum mai mare bătaia de cap.
Trebuie să completăm o mulţime de
acte în loc să ne ocupăm de oierit.
Vă spun un exemplu de cum s-a înrăutăţit situaţia. Anul trecut am vândut un tir cu miei, anul acesta la
acelaşi tir am pierdut 30.000 de lei.

În absenţa unui program clar privind ameliorarea pajiştilor, sub aspectul îmbunătăţirii compoziţiei
floristice, prin fonduri europene
sau de la bugetul statului, revigorarea acestui domeniu de activitate rămâne iluzorie. Practic, de aşa
ceva nu se discută în nicio împrejurare: nici la nivelul localităţilor
care deţin efective mari de animale, nici la nivelul judeţului. Ca să
nu mai vorbim de absenţa totală a
fabricilor de procesare de a laptelui. Lăsaţi să s e descurce „cum
pot”, în absenţa oricărei strategii,
crescătorii de animale mai mult se
chinuiesc, nu puţini fiind tentaţi să
abandoneze o îndeletnicire de tradiţie, cu rostul ei, dar mai ales importanţa ei în aprovizionarea populaţiei, şi, de ce nu, în crearea
unor disponibilităţi pentru export.
Mai nou, se prefigurează o altă
ameninţare legată de suprimarea
pajiştilor, prin prevederile Legii nr.
165/ 2013 de retrocedare a terenurilor agricole.

O concluzie
de desfacere”, a mărturisit Marius
Ghidiceanu, din satul Covei, comuna Afumaţi.

„Marea noastră problemă
este lipsa păşunilor”
Unul dintre crescătorii autentici de ovine este Dan Constantin, de la Cetate. Acesta deţine un
efectiv de oi de invidiat: nu mai
puţin de 1.800 de capete. Pe cât
de multe animale, însă, tot pe atâtea şi problemele. „Am un efectiv
de 1.800 de oi din rasa ţurcană.
Rasa românească este mai adaptată la clima zonei, e mai puţin
pretenţioasă la schimbările bruşte de temperatură dintre anotimpuri. Marea noastră problemă
este însă lipsa păşunilor. Nu se
dă o lege clară care să stabilească exact cum stau lucrurile. Ar fi
logic ca în funcţie de câte animale
ai, atâta suprafaţă de păşune să primeşti. Nu e normal ca eu cu 1.800
de oi să am tot atâta suprafaţă ca
unul cu 500 de animale”, a afirmat
Dan Constantin, care nu a întârziat
să puncteze şi alte dificultăţi pe care
crescătorii de ovine trebuie să le depăşească:
„Sunt multe problemele pe care
statul român, implicit administraţia

Trebuie să plătesc şi ciobanii pe care
îi am angajaţi. Am zece oieri pe
care îi plătesc. Cu tot cu mâncare,
ajung la 2.200 de lei pentru fiecare într-o lună. Mai intervin şi pierderile de efectiv, din diferite motive”. La aceste cheltuieli directe mai
trebuie adăugat cos tul furajelor
concentrate, indispensabile în sezonul de iarnă pentru buna întreţinere a animalelor.

Lăsaţi să se descurce
„cum pot”
Ceea ce afirmă Dan Constantin
susţin şi alţi crescători de animale.

Evenimentul în sine, aşa cum
menţionam, es te unul lăudabil. El
evidenţiază o stare de fapt. Anumite tendinţe timide care există în
judeţul Dolj privind evoluţia efectivelor de caprine şi ovine. Chiar
dacă paşii sunt timizi, ei însă există. Cu un plus de interes „decizional”, fireşte, starea de luc ruri
s-ar putea îmbunătăţi. Şi spunând
asta ne gândim în primul rând la
creşterea ponderii efectivelor de
rasă, în detrimentul celor autohtone – adaptate condiţiilor de mediu, dar cu randamente (lapte,
carne) mult mai mici.
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„Cuvântul Libertãþii”
Libertãþii” susþine
susþine
„Cuvântul
Moldova
Moldova pe
pe calea
calea europeanã
europeanã
Este evenimentul care poate schimba cursul
istoriei pentru Moldova, este cel mai aºteptat
moment al anului, este SUMMITUL DE LA
VILNIUS, care va avea loc pe 28 ºi 29 noiembrie. Începând de astãzi, cotidianul regional
„Cuvântul Libertãþii” va încerca sã explice cititorilor ce înseamnã aderarea Republicii
Moldova la Uniunea Europeanã, cât de mult
îºi doresc fraþii din Basarabia sã se reîntâlneascã cu noi, dar de data asta, la Bruxelles. Care
sunt avantajele integrãrii Moldovei în UE ºi

Summitul
de la Vilnius,
moment istoric (I)
Aºadar, vom deschide calea
cãtre UE, vorbind astãzi, în
detaliu, despre ce înseamnã
Summitul de la Vilnius sau
Summitul Parteneriatului Estic

ce efecte au documentele care se vor parafa la
Vilnius. Aºa cã, dragã cititorului, nu rata articolele, interviurile ºi materialele speciale publicate pânã la momentul istoric de la Vilnius,
despre calea europeanã a Moldovei. Descoperã care regiune a Republicii Moldova este
mai pregãtitã pentru aderare, care sunt domeniile în care poate obþine bani europeni ºi ce
poate sã ofere Moldova Uniunii Europene ºi
cum sprijinim, noi, românii, intrarea Republicii
Moldova în marea familie europeanã.

care este considerat a fi un
punct de cotitura în Politica de
Vecinãtate Esticã a Uniunii Europene. Acest Summit este
efectiv un moment istoric in
care deciziile luate vor defini
regiunea din punct de vedere
geostrategic si geoeconomic.
Summitul de la Vilnius de luna
viitoare are o mizã crucialã

pentru stabilitatea ºi securitatea regiunii. De aceste decizii,
care se vor lua peste aproximativ o lunã în Lituania, depinde arondarea Ucrainei Estului sau Vestului, clarificarea
unei poziþii în ceea ce priveºte
Georgia ºi, bineînþeles, vom
vedea dacã Republica Moldova va primi gestul de încurajare în demersul pro-european,
acela al semnãrii Acordului de
Asociere – care reprezintã garanþia statelor de a se înscrie
pe un parcurs european, de a
îmbrãþiºa valorile europene,
statul de drept, practicile democratice, de a realiza reforme de modernizare ºi, cel mai
important, de a intra într-un
spaþiu de liber schimb. Mai
mult este confirmarea cã aceste state intrã sub umbrela europeanã ºi nu sub cea eurasiaticã susþinutã ºi promovatã de
Federaþia Rusã. Pentru aceste
state etapa Vilnius ºi parafarea
Acordurilor de Asociere semnificã începerea unui drum ire-

versibil, o decizie geostrategicã în egalã mãsurã ºi pentru
Uniunea Europeana ºi capacitatea acesteia de a se erija ca
o putere regionalã ºi un actor
mondial activ în politica internaþionalã.

UE, voce puternicã
în arena
internaþionalã
Miza este mare, atât din
punctul de vedere al echilibrului geopolitic ºi geostrategic în regiune, cât ºi din perspectiva colaborãrii economice. Acordurile de Asociere
creeazã un cadru de colaborare, dar în acelaºi timp ºi o
zonã de comerþ liber cu oportunitãþi, cu o concurenþã mai
mare, cu pieþe noi de desfacere pentru IMM-urile europene. Pentru statele ce vor
achiesa la zona europeanã de

liber schimb impactul va fi
major, acestea urmeazã sã îºi
schimbe modul de percepþie
ºi o nouã abordare a politicilor economice. În urma poziþiilor declarate ºi asumate de
statele membre al Uniunii Europene, dar ºi de cãtre Federaþia Rusã, ºansele sunt mai
mari pentru Republica Moldova decât pentru Ucraina. În
mod cert, dupã ratificare, exportul valorilor europene cãtre Ucraina se va putea face
mult mai facil. Bascularea ei
spre Federaþia Rusã va face
însã imposibilã asumarea de
cãtre Ucraina a valorilor europene. UE ar trebui sã înceapã sã gândeascã ºi sã acþioneze în termeni corecþi geopolitici si geostrategici. În
acest mod UE se va putea
constitui în mod firesc ca fiind o voce puternicã în arena
internaþionalã.

PDL Craiova ºi-a ales conducerea
La finele sãptãmânii
trecute, la Teatrul Liric
„Elena Teodorini” din Craiova
a avut loc ºedinþa Consiliului
de Coordonare Local al
organizaþiei municipiului
Craiova a Partidului Democrat Liberal, ºedinþã ce a avut
ca scop alegerea noului Birou
Permanent Local. Din prezidiu au fãcut parte primvicepreºedintele PDL Cãtãlin
Predoiu, preºedintele PDL
Craiova, senatorul Mãrinicã
Dincã, prim-vicepreºedintele
PDL Dolj, deputatul Constantin Dascãlu, prim-vicepreºedintele PDL Dolj, deputatul
ªtefan Stoica, preºedintele
PDL Olt, Siminicã Mirea,
preºedintele PDL Mehedinþi,
Mircea Grosu, preºedintele
PDL Gorj, Dan Vâlceanu,
preºedintele PDL Vâlcea,
Romeo Rãdulescu, preºedinta
organizaþiei municipale de
femei, Ana Gheorghe, preºedintele organizaþiei municipale
de tineret, Adrian Vintilã ºi nu

în ultimul rând, preºedintele
organizaþiei municipale de
pensionari, Nicolae Hotãranu.

Predoiu: „România
are nevoie mai
mult decât oricând
de construcþie”
Invitatul de onoare, primvicepreºedintele PDL Cãtãlin
Predoiu, a declarat cã-l
susþine pe Mãrinicã Dincã îi
împreunã sperã sã creascã
imaginea partidului: „Când
eram mai mic ºi jucam fotbal
îl aveam ca idol pe Ilie Balaci,
la Facultate îl citeam pe
Titulescu, mai târziu am
început sã am ºi prieteni în
Craiova, unul dintre aceºtia
este ºi Mãrinicã Dincã pe
care-l susþin în aceste alegeri.
Azi dumneavoastrã deveniþi o
parte dintre prietenii mei.
România are nevoie mai mult
decât oricând de construcþie,
ceea ce facem noi azi este nu
numai construcþia partidului,

ci construcþia României de
mâine. Trebuie sã fim încrezãtori în drumul nostru, sã
intensificãm relaþiile dintre
organizaþii. Eu vã propun sã
nu ne dãm bãtuþi, sã nu ne
oprim la un scor de 19% cât
are partidul nostru în acest
moment în sondaje, putem sã
ajungem pânã la cel puþin
25% cu multã, multã muncã.
PDL va gãsi forþa pentru a
câºtiga viitoarele alegeri
europarlamentare, care sunt
cruciale în lupta noastrã.”, a
precizat Cãtãlin Predoiu.

400 de delegaþi
prezenþi în salã
Preºedintele PDL Craiova,
Mãrinicã Dincã, a prezentat
celor aproape 400 de delegaþi
prezenþi în salã, raportul de
activitate al mandatului sãu:
“am reuºit sã obþinem douã
locuri în Parlament ºi trei
mandate de Consilieri Locali.
Împreunã cu noua conducere
trebuie sã obþinem mai mult

la urmãtoarele alegeri, cele
europarlamentare ºi cele
prezidenþiale. ªi sunt convins
cã vom reuºi deoarece în faþa
dumneavoastrã la aceste
alegeri se prezintã o echipã
tânãrã, dinamicã ºi cu putere
de muncã”, a subliniat
senatorul Dincã. Din noul
Birou Permanent Local al
PDL Craiova rezultat în urma

alegerilor mai face parte
prim-vicepreºedinþii: Florescu
Marinel ºi Giugea Nicolae;
secretar general, Sirop
Flavius Adrian; secretarii
adjuncþi: Apostol Bogdan
Marinel, Radu Mihai Daniel;
trezorier: Popa Dina ºi opt
vicepreºedinþi, printre care ºi
consilierul local, Dan Daºoveanu.
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„Prinţul Broască ” al Teatrului „Colibri”,
premiat la Festivalul „Puck” de la Cluj-Napoca!
După ce a „hoinărit” pe la nu mai puţin de patru festivaluri din ţară, „Prinţul Broască” al Teatrului pentru Copii
şi Tineret „Colibri” s-a întors acasă. Dar nu cu mâna goală, ci cu două premii! La cea de-a XII-a ediţie a Festivalului
Internaţional al teatrelor de păpuşi şi marionete „Puck”, organizat de Teatrul de Păpuşi „Puck” din Cluj-Napoca, în
perioada 14-18 octombrie, spectacolul a obţinut Premiul
pentru cea mai bună interpretare – acordat actriţei Adriana Ioncu şi Premiul pentru cea mai bună scenografie, care
a revenit artistei Stefanka Kiuvlieva. „Prinţul Broască” a
urcat pe scenă alături de spectacole din Italia Ungaria, Republica Moldova şi, desigur, România – de unde au participat teatre din nu mai puţin de 17 oraşe.
„P rinţul Broască” – a
cărui premieră a avut loc
în februarie 2013 – îi are
în distribuţie pe ac torii
Oana Stanc u, Alis Ianoş,
Adriana Ioncu şi Cos min Dolea. Scenariul îi
aparţine lui Veselin Boidev, după povestea Fraţilor Grimm, iar regia este semnată de Todor
Valov, cel care a făcut şi selecţia muzicală
din opera lui Mozart, amândoi din Bulgaria,
ca, de altfel, ş i sc enografa Stefka Kiuvlieva.
Tripleta de realizatori bulgari es te c ompletată
de alta, de c onstructori de păpuşi: Peter Cekunov, Ganka Kirilova, Aurelia Sadovska.
„O poves te despre importanţa, res pons abilitatea şi consecinţele promisiunilor pers onale, un s pectacol amuzant, vivace, comic,
în stilul operei bufe, totul ac ompaniat de
muzica clasic ă şi vitală a lui W. A. Mozart”,

sublinia, la premieră, regizorul Todor Valov,
care a mai pus în sc enă, la Craiova, s pectacolele „R ăţuşca cea urâtă” şi „F ata babei şi
fata moşneagului”.
Turneul naţional al „P rinţului Broască” a
mai inclus Festivalul de vară „Teatru, stradă
şi copil” – ediţia a II-a, organizat de Teatrul
„Ţ ăndărică” din Buc ureşti (14-15 septembrie), reprezentaţii pe sc ena Teatrului pentru
Copii şi Tineret „Merlin” din T imiş oara (2123 septembrie), Festivalul Internaţional „Poveşti” – ediţia a VIII-a, organizat de Teatrul
„Prichindel” din Alba Iulia (2-6 oc tombrie).
Pe scena celei de-a XII-a ediţie a Festiva-

Reapariţia unui vultur sur, în zona comunei
Cârna, a stârnit interesul ornitologilor craioveni
În ultimele luni, România a avut parte de nişte oaspeţi mai puţin obiş nuiţi. Este vorba de spre
câte va specii foarte rare de păsări, care au dispărut de ze ci de ani din ţara noastră – vulturul
sur, vulturul hoitar, ielcovanul şi acvila de câmp.
Prezenţa lor a fost semnalată mai întâi la Târgovişte, apoi, în această vară, la Cernavodă şi
Tulcea, iar zilele trecute – în comuna doljeană
Cârna. Un vultur sur, staţionar într-un plop din
incinta fos tei pescării a localităţii, a atras atenţia sătenilor, care au s emnalat preze nţa lui reLa mijlocul săptămânii
trecute, reprezentanţii
Muzeului Olteniei din
Craiova au primit o informaţie inedită din partea
unui localnic din comuna doljeană Cârna, situată în Lunca Dunării: Florea Moraru a semnalat
prezenţa unui vultur sur
marcat pe aripi cu codul
K6X. Pas ărea – care a
dispărut din România în
urmă cu peste 60 de ani
– era staţionară într-un
plop din inc inta fos tei
pescării a localităţii amintite. Prezenţa vulturului sur la Cârna a fost confirmată şi de Marius
Bâsceanu, profesor de Is torie la
Şcoala Gimnazială din localitate,
care, în discuţiile cu elevii de la clasă, a aflat că pasărea a fost văzută
şi de câţiva copii, la mijlocul săptămânii trecute, în zona unei cabane de lemn părăsite.
Cum era şi firesc, ştirea a stârnit interesul specialiştilor în ornitologie: dr. Mirela Ridiche, muzeograf în cadrul Secţiei de Ştiinţele
Naturii, a făcut imediat cercetări
pentru a afla originea şi povestea
acestei incredibile apariţii. Lămu-

prezentanţilor Muze ului Olteniei din Craiova.
Pasărea provine cel mai probabil din Bulgaria,
ţară în care un ONG des făşoară, între altele,
programe de reintroducere a ace stei s pecii, este
de părere dr. Mire la Ridiche, ornitolog în cadrul
Secţiei de Ştiinţe le Naturii a instituţiei. Vulturul sur a dispărut din România ca pasăre clocitoare încă din anii 1950. De atunci, exemplare
solitare au mai fost văzute foarte rar – sporadic
în Dobrogea şi Maramureş, ca vizitatori accidentali veniţi din Croaţia, Grecia sau Bulgaria.

lului Internaţional al teatrelor de păpuşi şi
marionete „Puck” de la Cluj-Napoca, „Prinţul Broască” a urc at alături de s pec tacole din
Italia Ungaria, Republica Moldova şi, des igur, România (Teatrul de Animaţie „Ţăndărică” Bucureşti, Teatrul „Luceafărul” Iaş i, Teatrul pentru Copii ş i T ineret „Ariel” Tg.
Mureş, Teatrul de Păpuş i „Gulliver” Galaţi,
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Gong” Sibiu,
Teatrul pentru Copii „Arlec hino” Braşov, Teatrul de Păpuşi „Pric hindel” Alba Iulia, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vas ilac he” Botoşani, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Merlin”
Timişoara ş.a. ).

Teatrul Naţional din Craiova
premiază cele mai bune scenarii
Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova împreună cu
Asociaţia „Tinerii luptă împotriva vic iilor mileniului III”
anunţă organizarea ediţiei 2013
a concursului de scenarii, cu
tema „Lupta împotriva viciilor”. Competiţia este deschisă
cetăţenilor români, autori de
scenarii de scurt şi lungmetraj
de ficţiune, cu prioritate. Înscrierile se fac în perioada 10
octombrie – 10 decembrie a.c.,
urmând ca până la data de 20 decembrie a.c. să fie anunţaţi cei trei
finalişti. Câştigătorii vor fi aleşi de un juriu format din specialişti independenţi, a cărui componenţă va fi stabilită de organizatori şi care va
acorda celor mai bune scenarii Premiul I (în valoare de 1.000 de lei),
Premiul al II-lea (800 de lei) şi Premiul al III-lea (600 de lei). Scenariile
câştigătoare vor fi montate în colaborare cu Naţionalul craiovean, pe
scena instituţiei. Textele vor fi trimise pe e-mail tnc_marinsorescu@yahoo.com sau în format print, pe adresa teatrului, strada „Al. I. Cuza” nr.
11, Craiova, cu menţiunea „Pentru concursul de scenarii”. Condiţiile de
participare se regăsesc în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a
concursului, disponibil în mod gratuit pe pagina de web a organizatorilor: www.tineriilupta.ro şi www.tncms.ro.

Despre „Izgonirea poeziei şi
întoarcerea ei pe furiş”, cu poetul
Liviu Ioan Stoiciu
ririle au venit de la dr. Kiss Botond,
renumit cercetător de la Institutul
de Cercetare-Dezvoltare „Delta
Dunării” din Tulcea şi colaborator
apropiat al Muzeului Olteniei. «S-a
aflat, astfel, că este vorba de un
exemplar tânăr de Gyps fulv us(vultur sur) care a fost crescut în
captivitate, în cadrul programului
„Green Balcan”, şi a fost lansat în
libertate în c ursul lunii august
dintr-o crescătorie de lângă muntele Vraca, Bulgaria de Nord, la
74,48 km de locul regăsirii, respectiv de localitatea Cârna», a precizat dr. Mirela Ridiche
Ornitologul spune că această

specie de vultur se hrăneşte aproape exclusiv c u hoituri de animale
şi parcurge zeci sau sute de kilometri distanţă în căutarea hranei.
„Vulturul sur cuibăreşte pe stânci
din zone muntoase, dar şi pe copaci înalţi, bătrâni, în cuiburi de
acvile sau de vulturi-codalbi situate în locuri izolate. Revenirea
aces tui sanitar al mediului în avifauna cuibăritoare a ţării noastre
es te de dorit, deoarec e creşte,
astfel, valoarea şi stabilitatea ecosistemelor. Însă supravieţuirea sa
depinde în bună parte de atitudinea pozitivă a oamenilor”, a adăugat Mirela Ridiche.

Poetul Liviu Ioan Stoiciu este primul invitat al toamnei 2013 în cadrul proiectului
cultural „Scriitori la Tradem”. Acesta va
citi din poezia sa mâine, 22 octombrie, de la
ora 17.00, şi va susţine conferinţa cu titlul
„Izgonirea poeziei şi întoarcerea ei pe
furiş”. Liviu Ioan Stoiciu va citi poeme inclusiv din cea mai recentă carte a sa, „Substane interzise” (Editura „Tracus Arte”,
2012). Manifestarea va avea loc la sediul
Casei de Cultură „Traian Demetrescu” (strada „Traian Demetrescu” nr. 31), iar intrarea va fi liberă. În cadrul întâlnirilor „Scriitori la Tradem”, desfăşurate începând cu
anul 2010, au mai fost invitaţi până în prezent Gheorghe Grigurcu, Nichita Danilov, Radu Aldulescu, Marian Drăghici,
Mircea Bârsilă, Claudiu Komartin, Sorin Vidan, Vasile Baghiu ş.a.
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La APIA se pot depune cererile pentru ajutorul
acordat în agricultura ecologicã
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (A.P.I.A.) informeazã cã cererile de solicitare a ajutorului specific acordat pentru îmbunãtãþirea calitãþii produselor agricole în
sectorul de agriculturã ecologicã se
Potrivit HG nr. 759/2010 cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ajutorul specific se acordã pentru exploataþiile din producþia vegetalã ºi animalierã, care
sunt înregistrate în sistemul de
agriculturã ecologicã ºi care se
aflã în perioada de trecere de la
agricultura convenþionalã la agricultura ecologicã, numitã conversie. Beneficiarii ajutorului specific sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/2008
sau persoane juridice, care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele
condiþii: sunt înregistraþi în fiecare an pentru care solicitã ajutorul specific, în sistemul de agriculturã ecologicã, la Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
(M.A.D.R.) prin Direcþiile Agricole de Dezvoltare Ruralã judeþe-

pot depune pânã la 29 noiembrie
2013, inclusiv. Pentru acest tip de ajutor specific, România beneficiazã de
fonduri europene de 4.098.000 euro
din Fondul European de Garantare
Agricolã (FEGA).

ne; deþin un contract încheiat cu
un organism de inspecþie ºi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene /aprobat de cãtre
MADR; deþin un document justificativ/certificat de conformitate/
master certificat de confirmare a
conversiei, în care se menþioneazã statutul exploataþiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura,
suprafaþa, numãrul de animale,
numãrul de familii de albine, emis
de organismul de inspecþie ºi certificare cu care a încheiat contractul; se menþin în sistemul de
agriculturã ecologicã pe o perioadã de 5 ani; în cazul beneficiarilor din producþia vegetalã, suprafaþa agricolã în folosinþã trebuie
sã fie de cel puþin 0,30 ha, ocupatã cu culturi anuale, culturi perene sau pãºuni ºi fâneþe permanente; sã respecte normele de ecocondiþionalitate care cuprind bu-

nele condiþii agricole ºi de mediu
– GAEC ºi cerinþele legale în materie de gestionare - SMR stabilite prin Ordinul M.A.D.R, M.M.P
ºi al A.N.S.V.S.A. nr. 187/2.155/
42/06.09.2011 pentru aprobarea
cerinþelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul ºi
identificarea ºi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor ºi
mãsurilor de sprijin pentru agricultori în România), dacã solicitã
ºi sprijin pentru suprafaþã.

Beneficiarii
pot depune
o singurã cerere
Ajutorul specific nu se acordã
în cazul repetãrii anului de conversie/prelungirii perioadei de conversie. Beneficiarii ajutorului specific pot depune o singurã cerere
de solicitare a ajutorului specific,
fie pentru o exploataþie din pro-

ducþia vegetalã, fie numai pentru
una din speciile din producþia animalierã sau numai pentru o exploataþie din apiculturã. În cazul
în care beneficiarul exploateazã
mai multe terenuri aflate pe raza
mai multor judeþe, cererea va fi
depusã la centrul judeþean A.P.I.A. pe raza cãruia se aflã suprafaþa mai mare pentru exploataþiile
din domeniul vegetal; iar pentru
exploataþiile din domeniul creºterii animalelor, beneficiarul va depune cererea la centrul judeþean
A.P.I.A. pe raza cãruia se aflã în-

registrat sediul social pentru persoane juridice/PFA/ÎÎ/ÎF, respectiv domiciliul pentru persoane fizice. Controlul la faþa locului se
efectueazã pentru minimum 5%
din beneficiarii care au depus cererea pentru ajutor specific, începând cu data de 6 ianuarie 2014.
Nerespectarea condiþiilor de eligibilitate prevãzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, dupã caz, reducerea/excluderea de la platã, respectiv penalitãþi/sancþiuni multianuale.
ALINA DRÃGHICI

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

„Plãþile pentru agricultori sunt vitale!”
Parlamentul European, Consiliul de Miniºtri ai Uniunii Europene ºi Comisia Europeanã au reuºit sã ajungã de curând la
un acord în vederea finalizãrii reformei Politicii Agricole Comune (PAC) pentru perioada dupã 2013. Europarlamentarul
Marian Jean Marinescu a precizat cã repartizarea anvelopei Politicii Agricole Comune, ce absoarbe circa 38% din bugetul
european va asigura ca niciun stat sã nu
primeascã mai puþin de 75% din media
comunitarã pânã în 2019", se
aratã într-un comunicat al
Comisiei Europene. “Va fi încurajatã puternic implicarea tinerilor, urmând sã le fie alocatã o subvenþie suplimentarã de 25% în primii cinci ani”,
mai afirmã comunicatul. În
plus, statele membre vor putea acorda subvenþii mai mari
zonelor defavorizate”, a spus
Marinescu.

S-a pãstrat
sistemul cu plãþi
directe
Vicepreºedintele EPP a mai
consemnat ºi faptul cã în pri-

vinþa noutãþilor pe care le aduce pentru România acest proiect, sunt câteva elemente care preiau ºi nevoile
agriculturii româneºti. „În primul rând
s-a pãstrat sistemul cu plãþi directe
pentru susþinerea financiarã a agricultorilor, cu precizarea cã, pânã în 2019,
pentru România aceste plãþi vor creºte de
la un an la altul, în timp ce pentru celelalte
þãri o sã scadã. Ca ºi element de noutate
legat de acordarea acestor subvenþii, se
va introduce o schemã simplificatã de platã pentru fermele mici, prin reducerea birocraþiei, atât pentru producãtori, cât ºi
pentru administraþia publicã. De asemenea, va exista o mãsurã specificã pentru
tinerii fermieri care vor primi prin plãþi directe o subvenþie complementarã în pri-

mii cinci ani dupã implicarea în agriculturã”, a mai spus Marian Jean
Marinescu.

Acordul la care
s-a ajuns confirmã
liniile generale
ale noii PAC
Grupul PPE considerã cã este
esenþial ca aceastã reforma agricolã sã reprezinte un pas înainte în promovarea unor politici agricole puternice, durabile, competitive ºi
echitabile, care sã ajute agricultorii
ºi consumatorii europeni sã promoveze dezvoltarea ruralã ºi, de asemenea, sã protejeze, mediul înconjurãtor. Marinescu aratã cã
“acordul la care s-a ajuns confirmã
liniile generale ale noii Politici Agricole Comune, convenite în varã. El
permite adoptarea oficialã a reformei
de catre Uniunea Europeanã pânã la
sfârºitul anului, conform calendarului stabilit anterior”.

Se va asigura
securitatea alimentarã
Marian Jean Marinescu subliniazã cã “trebuie menþinut rolul multifuncþional al agriculturii. De aceea
sunt convins cã o politicã agricolã
comunã puternicã, susþinutã de un
buget bine structurat, reprezintã so-

luþia optimã în acest sens”. Vicepreºedintele EPP mai spune cã este vital sã se
menþinã plãþile directe în scopul de a garanta viabilitatea pe termen lung a activitãþii agricole în întreaga Uniune Europeanã ºi pentru a asigura securitatea alimentarã, conservarea resurselor naturale ºi,
bineînþeles, stimularea creºterii economice ºi ocuparea forþei de muncã în zonele
rurale mai puþin favorizate. „Este necesarã reducerea poverii administrative prin
simplificarea Politicii Agricole Comune.
Vom permite astfel agricultorilor sã facã
ceea ce ºtiu cel mai bine - agriculturã”, a
mai spus vicepreºedintele grupului PPE,
Marian Jean Marinescu.
MARGA BULUGEAN
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Germania: Weekend agitat
pentru SPD ºi Verzi

Stânga germanã a trãit un weekend agitat:
Partidul Social Democrat ºi-a convocat, ieri,
circa 200 de reprezentanþi de seamã pentru a
aproba principiile negocierilor cu CSU/CDU,
în vederea formãrii unui guvern de coaliþie.
Pânã ieri, conservatorii ºi social-democraþii
avuseserã trei reuniuni de consultare, mai
exact de „explorare”. Joia trecutã, delegaþiile
celor trei partide mari conveniserã asupra deschiderii negocierilor oficiale, care ar putea debuta miercuri, 23 octombrie a.c. Dar totul
depinde de decizia conducerii SPD. Având în
vedere cã opt negociatori, între care Hannelore Kraft, influentul ministru-preºedinte al

Rhenaniei de Nord –Westphalia, s-au
pronunþat în favoarea declanºãrii negocierilor, se anticipeazã cã va fi greu
de votat „împotrivã” ºi a se provoca
o crizã care ar putea provoca demisia
unor lideri SPD. Stânga partidului urmeazã sã impunã cu siguranþã anumite teme imperative, precum instituirea salariului minim de 8,50 euro
pe orã. În cadrul negocierilor, conducerea SPD va consulta circa
470.000 de militanþi, potrivit unei
metode care rãmâne neclarã. Acesta
ar fi momentul adevãrului pentru conducerea partidului ºi,
bineînþeles, „semnalul” pentru
Angela Merkel. Ecologiºtii (Verzii) s-au
reunit ºi ei în congres în acest weekend.
Traverseazã un moment nefast. Nu
doar scorul alegerilor legislative din 22
septembrie (8,7 %) a fost rãu, dar partidul a anunþat, în noaptea de marþi spre
miercuri, cã renunþã la antamarea negocierilor cu CDU. Care oferise premise pentru concesii. Numai cã Verzii
au fost prinºi pe picior greºit. De altfel, ei n-au participat la nici o coaliþie
guvernamentalã alãturi de CDU/CSU,
decât la nivelul landurilor. ªi acolo cu
rezultate îndoielnice. Întrebarea care

stãruie în comentariile multor analiºti politici
este urmãroarea: ce se întâmplã dacã negocierile între CDU ºi SPD eºueazã? Stânga
Partidului Social-Democrat nu este deloc încântatã de eventuala participare la „marea
coaliþie”. Moderaþii, conduºi de Wilfried Kretschmann, ministru-preºedinte al landului Baden-Wurtemberg, sunt însã favorabili. Fondul dezbaterilor la nivelul SPD este de fapt o
confruntare între moderaþi ºi stânga partidului, aceºtia din urmã invocând „pierderile” de
simpatizanþi înregistrate dupã precedenta
„mare coaliþie”.

Un chirurg britanic care a lucrat timp de cinci sãptãmâni
într-un spital din nordul Siriei a
declarat sâmbãtã, pentru „Times” ºi BBC, cã a îngrijit mai
multe femei însãrcinate care au
fost vizate în mod deliberat de
luneºti. „Este evident cã lunetiºtii jucau un fel de joc”, a declarat pentru BBC David Nott,
chirurg vascular în douã spitale londoneze, care s-a întors
sãptãmâna trecutã în Siria.

Pompierii australieni ºi-au sporit efectivele ieri, pentru a face faþã
incendiilor mari survenite în regiunea Sydney, confruntatã cu seceta ºi cu temperaturile anormal de
ridicate, relateazã AFP. Peste 200
de case au fost deja distruse ºi alte
120 afectate de incendiile izbucnite de mai multe zile în statul
New South Wales (sud-estul Australiei) ºi rãspândite de vânt. Cele
mai devastatoare incendii au izbucnit în regiunea Blue Mountains,
situatã la o sutã de kilometri vest
de Sydney, degajând un nor de
cenuºã ºi fum, care a cuprins cel
mai mare oraº din þarã. Pânã în
prezent, autoritãþile au identificat
o singurã victimã a incendiului, un
bãrbat de 63 de ani, care a murit

Circa 254 de imigranþi sirieni ºi
egipteni, între care 94 de minori,
aflaþi la bordul unui vas supraîncãrcat, au fost salvaþi ieri dimineaþã, în
largul Siciliei, dupã o chinuitoare
cãlãtorie începutã în Egipt. Imigranþii au fost salvaþi la circa 150 de mile
sud-est de Sicilia, ei fiind transferaþi
pe trei vase ale Gãrzii de coastã
ancorate în portul Syracusa, indicã
mass-media italianã, citând Garda
de coastã. Italia a întãrit în ultima
sãptãmânã dispozitivul sãu militar în
Marea Mediteranã, pentru evitarea
de noi drame dupã cele douã
naufragii care au fãcut peste 400 de
morþi în primele douã sãptãmâni ale
lunii octombrie, la sud de Lampedusa ºi în apropierea Maltei. Între
timp, fluxul de imigranþi clandestini
este în creºtere, Italia ºi Malta
vãzându-se confruntate cu sosirea a
peste 32.000 de imigranþi în apele
lor teritoriale. Roma a cerut asistenþã Uniunii Europene ºi sperã ca
aceastã problemã sã fie discutatã la
summitul de la Bruxelles, din
aceastã sãptãmânã.

Siria: Cel puþin
30 de morþi în urma
exploziei de la Hama

Incendii în Australia:
Un chirurg britanic susþine
cã lunetiºtii din Siria îºi alegeau autoritãþile invocã o situaþie
„fãrã precedent”
ca þinte femei însãrcinate
„Într-o zi, aveam
pacienþi care erau cu
toþii rãniþi în zona inghinalã. Într-o altã
zi, erau doar rãniþi în
piept sau abdomen.
ªi apoi au fost femei
însãrcinate, în ultimul trimestru, care
au venit dupã ce fuseserã rãnite”, a povestit el pentru postul
de televiziune. „În
funcþie de primul pacient pe care îl primeam dimineaþa,
aproape cã puteam
sã spunem ce vom
vedea tot restul zilei”, a explicat el pentru „Times”. „Era un
joc. Am auzit cã lunetiºtii câºtigau pachete de þigãri
când atingeau un numãr considerabil de þinte”, a adãugat el
pentru cotidian. Medicul a explicat cã a acordat îngrijiri întro zi unui numãr de peste ºase
femei însãrcinate rãnite de lunetiºti. Într-o altã zi, douã femei în ultimul trimestru de sarcinã au fost spitalizate succesiv. Cele douã au supravieþuit,
dar copiii lor erau morþi când
au ajuns la spital.

Italia: 254 de imigranþi
sirieni ºi egipteni salvaþi
în largul Siciliei

în urma unui atac de cord în timp
ce încerca sã îºi protejeze casa
împotriva flãcãrilor, la nord de
Sydney, unde localnicii au invocat un foc „apocaliptic”. Pompierii
au beneficiat de un rãgaz vineri ºi
sâmbãtã, graþie unei scãderi a temperaturilor ºi unei slãbiri a intensitãþii vântului, însã condiþiile meteo s-au deteriorat din nou ieri,
temperaturile urmând din nou sã
creascã, iar vântul sã batã cu peste 100 de kilometri pe orã. „Ne
confruntãm cu o situaþie fãrã precedent în ceea ce priveºte riscul
de expunere pentru regiunile Blue
Mountains ºi Hawkesbury”, a
avertizat directorul pompierilor
din statul New South Wales, Shane Fitzsimmons.

Cel puþin 30 de persoane ºi-au
pierdut viaþa ieri ºi alte câteva zeci
au suferit rãni în urma exploziei
unei maºini-capcanã la periferia
oraºului Hama, în centrul Siriei, a
informat agenþia de presã Sana,
potrivit cãreia este vorba de un
„atac terorist sinucigaº”, transmite
EFE. O sursã oficialã citatã de
Sana nu a exclus posibilitatea ca
numãrul morþilor sã creascã, din
cauza stãrii grave în care se aflã
unii rãniþi. Explozia a afectat, de
asemenea, peste 20 de maºini,
precum ºi clãdiri ºi magazine din
zonã, unde se aflã o fabricã de
utilaje agricole.

State arabe îndeamnã
Arabia Sauditã
sã intre în Consiliul
de Securitate al ONU
State arabe au îndemnat,
sâmbãtã, Arabia Sauditã, sã
accepte intrarea în Consiliul de
Securitate al ONU, începând cu 1
ianuarie 2014. Ambasadorii statelor
arabe la ONU au lansat acest apel
într-un comunicat, din care reiese
cã liderii din Arabia Sauditã ar
trebui sã „accepte sã intre în
Consiliul de Securitate ºi sã
continue misiunea lor curajoasã,
de apãrare a intereselor noastre”.
Totodatã, ambasadorii ºi-au
exprimat „respectul ºi înþelegerea”
faþã de poziþia Arabiei Saudite. Ei
au adãugat cã reprezentarea lumii
arabe ºi musulmane la Consiliulul
de Securitate al ONU este crucialã
pentru Riyad, „în aceastã perioadã
istoricã ºi importantã, în special
pentru regiunea Orientului Mijlociu”. Arabia Sauditã a refuzat,
vineri, sã intre în Consiliul de
Securitate al ONU, pentru a
protesta faþã de „neputinþa” acestei
instanþe ºi eºecul sãu de a rezolva
conflictele din Orientul Mijlociu, în
special criza sirianã.
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Consiliul de Administraþie al Societatii INVEST TRUST S.A. cu sediul în Craiova, Str.
Paltinis, nr.13A, Jud. Dolj, înregistratã la
O.R.C. Dolj sub nr. J16/1432/18.10.1995,
cod unic de înregistrare 7888542, convoacã Adunarea Generalã Extraordinara a Acþionarilor societãþii pentru data de 28.11.2013,
ora 12.00, la sediul Societãþii, situat în Craiova, Str. Paltinis, nr. 13A, Jud. Dolj pentru
acþionarii înregistraþi în Registrul Acþionarilor la data de 21.11.2013. In caz de neintrunire a cvorumului la data convocarii, se reconvoaca AGA Extraordinara in aceleasi
conditii cu aceeasi ordine de zi, pentru data
de 29.11.2013, ora 12.00, la sediul Societatii. 1. Transfomarea Societatii INVEST
TRUST din societate pe actiuni in societate
cu raspundere limitata. 2. Se desfiinteaza
Consiliul de Administratie. 3. Se desfiinteza
organul de control – auditorul. 4. Actiunile
se transforma in parti sociale, nominative
si indivizibile. 5. Modificarea actului constitutiv al societatii, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, modificata si completata, dupa cum urmeaza: 5.1.
Art. 9 al Cap. IV CONDUCEREA SOCIETATII din Contractul de societate se modifica
si va avea urmatorul cuprins: Art. 9 Conducerea societatii se exercita de Adunarea Generala a Asociatilor care va functiona conform Legii nr. 31/1990, republicata si a Statutului societatii. Adunarea Generala a Asociatilor decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a capitalului social, inclusiv in ceea ce priveste modificarea actului
constitutiv al societatii. Fiecare parte sociala
da dreptul la un vot. 5.2. Art. 10 al Cap. IV
CONDUCEREA SOCIETATII din Contractul
de societate se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 10 Administrarea societatii
se va face de catre domnul STANESCU
CONSTANTIN-DORU, cetatean roman, nascut la data de 05.03.1956, in Calarasi, jud.
Calarasi, domiciliat in Craiova, Ale. 1 Paltinis, nr. 6, jud. Dolj, posesor CI seria DX nr.
820623, eliberata de SPCLEP Craiova la
data de 16.12.2011, CNP 1560305163263,
avand drepturi depline in angajarea si reprezentarea societatii in relatiile cu tertii. 5.3.
Art. 11 al Cap. IV CONDUCEREA SOCIETATII din Contractul de societate se abroga.
5.4. Art. 9 al CAP. III. CAPITALUL SOCIAL.
PARTICIPARE LA BENEFICII SI PIERDERI
din Statutul societatii se modifica si va avea
urmatorul cuprins: Art. 9. Reducerea capitalului social poate fi fãcutã motivat, pânã
la limita impusã de legiuitor, dar nu mai devreme de douã luni din ziua în care hotãrârea adunãrii generale a asociaþilor, de reducere a acestuia a fost publicatã în Monitorul Oficial. Majorarea sau reducerea capitalului social se poate face pe baza hotãrârii adunãrii generale a asociaþilor, potrivit
cu interesele societãþii ºi în concordanþã cu

prevederile legale. Majorarea capitalului
social poate fi fãcutã din beneficiile societãþii sau din alte aporturi, care pot fi, total
sau parþial, în numerar sau/ºi în naturã. 5.5.
Art. 10 al CAP. III. CAPITALUL SOCIAL. PARTICIPARE LA BENEFICII SI PIERDERI din
Statutul societatii se modifica si va avea
urmatorul cuprins: Art. 10. Dacã mãrirea capitalului social se va face prin aport în naturã, adunarea generalã extraordinarã va
numi unul sau mai mulþi experþi care îºi vor
da avizul asupra evaluãrii acestuia, mãrirea
capitalului hotãrindu-se numai dupã depunerea raportului de expertizã, cu care ocazie se vor stabili ºi pãrþile sociale ce se vor
emite în schimb pe numele asociatului sau
asociaþilor ce l-au depus. Bunurile în naturã aduse în societate ca aport, intrã în proprietatea acesteia. Aportul la capitalul social nu este purtãtor de dobânzi. 5.6. Art.11
al CAP. III. CAPITALUL SOCIAL. PARTICIPARE LA BENEFICII SI PIERDERI din Statutul societatii se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 11 Transferul sau cesiunea de pãrþi sociale între pãrþi sau cãtre
terþi, sunt permise numai cu acordul unanim al asociaþilor. 5.7. Art.12 al CAP. III. CAPITALUL SOCIAL. PARTICIPARE LA BENEFICII SI PIERDERI din Statutul societatii se
modifica si va avea urmatorul cuprins: Art.
12 Modificãrile de repartiþie a capitalului social între pãrþi sau cãtre terþi implicã înscrierea lor în Registrul Comerþului potrivit prevederilor din legea nr. 31/1990 modificatã.
5.8. Art. 13 al CAP. IV CONDUCEREA SOCIETATII din Statutul societatii se modifica
si va avea urmatorul cuprins: Art. 13 Conducerea societãþii se exercitã de Adunarea
Generalã a Asociaþilor care va functiona conform Legii nr. 31/1990 si statutului societatii. Adunarea Generalã a Asociaþilor decide
prin votul reprezentând majoritatea absolutã a pãrþilor sociale ºi a asociaþilor, inclusiv
in ceea ce priveste modificarea actului constitutiv al societãþii. Fiecare parte socialã dã
dreptul la un vot. 5.9. Art. 14 al CAP. IV
CONDUCEREA SOCIETATII din Statutul societatii se modifica si va avea urmatorul
cuprins: Art. 14 Adunarea Generalã a Asociaþilor are urmãtoarele prerogative principale: - a) aprobã bilanþul ºi repartizeazã
beneficiul net; - b) desemneazã eventualii
administratori ºi cenzori, îi revocã ºi îi descarcã de activitate; - c) decide urmãrirea
eventualilor administratori ºi cenzori pentru daune pricinuite societãþii, desemnînd
persoana însãrcinatã sã o exercite; - d)
aprobã structura organizatoricã, numãrul
de posturi ºi nivelul salariilor, coordonarea personalului; - e) decide cu privire la
modificarea, fuziunea, dizolvarea ºi lichidarea societãþii; - f) modificã statutul; Adunarea Generalã extraordinarã a asociaþilor
are atribuþiile prevãzute de lege. 5.10 Art.

15 al CAP. IV CONDUCEREA SOCIETATII
din Statutul societatii se modifica si va avea
urmatorul cuprins: Art. 15 Administratorul
este obligat sã convoace adunarea generalã a societãþii la sediul social cel puþin
odatã pe an, sau ori de cîte ori este necesar. 5.11. Art. 16 si Art. 17 din CAP. IV
CONDUCEREA SOCIETATII din Statutul
societatii se abroga. 5.12 Articolele de la
18 la Art. 23 din CAP. IV ADMINISTRAREA
SOCIETATII din Statutul societatii se renumeroteaza, se modifica si vor avea urmatorul cuprins: Art. 17 Administrarea societatii se va face de catre domnul STANESCU CONSTANTIN-DORU, cetatean roman,
nascut la data de 05.03.1956, in Calarasi,
jud. Calarasi, domiciliat in Craiova, Ale. 1
Paltinis, nr. 6, jud. Dolj, posesor CI seria
DX nr. 820623, eliberata de SPCLEP Craiova la data de 16.12.2011, CNP
1560305163263, avand drepturi depline in
angajarea si reprezentarea societatii in relatiile cu tertii. Art. 18 Administratorul poate face toate operaþiunile cerute pentru ducerea la îndeplinire a obiectului societãþii,
fiind obligat a lua parte la toate adunãrile
societãþii, la consiliile de asociaþie, nu au
dreptul de a-ºi substitui alte persoane, în
caz cã totuºi o face, rãspunde solidar cu
acestea pentru eventualele daune produse societãþii. Art.19. Obligaþiile ºi rãspunderile administratorului sunt reglementate
de dispoziþiile referitoare la mandat ºi de
cele speciale prevãzute de Legea nr.31/
1990 modificatã. Art. 20. Administratorul
este rãspunzãtor faþã de societate pentru:
- a) realitatea vãrsãmintelor efectuate de
asociaþi; - b) existenþa realã a dividentelor
plãtite; - c) existenþa registrelor cerute de
lege ºi corecta lor þinere; - d) stricta îndeplinire a hotãrârilor adunãrii generale, a îndatoririlor pe care legea, contractul de societate ºi prezentul statut le impun. Art. 21.
Adunarea generalã a asociaþilor stabileºte
în raport de activitate salariile administratorilor ºi celorlalþi angajaþi ai societãþii.
Art.22. Atât administratorul cât ºi angajaþii
societãþii vor beneficia de vechime în muncã cu condiþia achitãrii de cãtre societate
a contribuþiei pentru asigurãri sociale ºi
ajutorului de ºomaj, conform prevederilor
legale. 5.13. Art. 28 al CAP. VII CONTROLUL SOCIETATII din Statutul societatii se
abroga. 5.14. Celelate prevederi ale actului constitutiv se vor adapta prevederilor
Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificari
si completari. Acþionarii pot participa la
AGA personal sau pot fi reprezentaþi de
alþi acþionari pe bazã de procura speciala.
Procurile speciale se pot depune la registratura societatii pânã la data întrunirii adunãrii generale extraordinare a acþionarilor,
respectiv 28.11.2013, ora 11.00. PREªEDINTE C.A. Constantin Doru STANESCU
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Societatea Românã de Radiodifuziune organizeazã la sediul sãu din strada General Berthelot nr. 60-64, sector 1 Bucureºti, concursul pentru ocuparea postului vacant de: MANAGER la Studioul Regional Craiova. Concursul se desfãºoarã dupã cum urmeazã:
Etapa I- selecþia dosarelor: 11.11.201313.11.2013. Etapa a-II-a- analiza, evaluarea
ºi notarea proiectelor de concurs: 14.11.201320.11.2013. Etapa a-III-a- susþinerea interviului: 25.11.2013-29.11.2013. Inscrierile candidaþilor, respectiv depunerea proiectelor de
concurs ºi a dosarului de concurs, se fac la
sediul societãþii, la Serviciul Resurse Umane- secretariatul comisiilor de concurs, în perioada 16.10.2013- 8.11.2013, în zilele lucrãtoare, astfel: de luni pânã joi, între orele 8.3017.00; vineri între, orele 8.30-14.30. Condiþiile de participare la concurs sunt afiºate pe
site-ul www.radioromania.ro, secþiunea Cariere, subsecþiunea ,,Anunþuri de angajare,,
la avizierul societãþii din str. Temiºana ºi la
avizierul Studioului Regional Craiova.
Consiliul de Administraþie al Societatii INVEST TRUST S.A. cu sediul în Craiova, Str.
Paltinis, nr. 13A, Jud.Dolj, înregistratã la
O.R.C. Dolj sub nr. J16/1432/18.10.1995, cod
unic de înregistrare 7888542, convoacã Adunarea Generalã Ordinara a Acþionarilor societãþii pentru data de 28.11.2013, ora 11.00,
la sediul Societãþii, situat în Craiova, Str. Paltinis, nr.13A, Jud. Dolj pentru acþionarii înregistraþi în Registrul Acþionarilor la data de
21.11.2013. In caz de neintrunire a cvorumului la data convocarii, se reconvoaca AGA in
aceleasi conditii cu aceeasi ordine de zi pentru data de 29.11.2013 ora 11.00, la sediul
Societatii. 1. Revocarea din calitatea de Vicepresedinte in Consiliul de Administratie al
Societatii INVEST TRUST SA a domului Tirziu Viorel. 2. Revocarea din calitatea de Vicepresedinte in Consiliul de Administratie al
Societatii INVEST TRUST SA a domnului Ciobanu George. 3. Revocarea din calitatea de
Conducator - Director Adjunct al Societatii
INVEST TRUST SA a doamnei Stanculescu
Constantina Camelia. 4. Revocarea din calitatea de audior al Societatii INVEST TRUST
SA a doamnei Mihai Magdalena. 5. Desemnarea domnului Constantin Doru Stanescu, cetatean roman, nascut la data de
5.03.1956, in Calarasi, jud. Calarasi, domiciliat in Craiova, Ale. 1 Paltinis, nr. 6, jud.
Dolj, posesor CI seria DX nr. 820623, eliberata de SPCLEP Craiova la data de
16.12.2011, in calitate de Administrator al
Societatii INVEST TRUST SA. Acþionarii pot
participa la AGA personal sau pot fi reprezentaþi de alþi acþionari pe bazã de procura
speciala. Procurile speciale se pot depune
la registratura societatii pânã la data întrunirii adunãrii generale ordinare a acþionarilor, respectiv 28.11.2013, ora 10.00. Preºedinte C:A: Constantin Doru Stãnescu.

DIRECÞIA GENERALÃ REGIONALA A FINANÞELOR PUBLICE CRAIOVA-ADMINISTRAÞIA FINANÞELOR PUBLICE DOLJ SERVICIUL FISCAL ORASENESC CALAFAT, organizeazã licitatie publicã la sediul
din GHEORGHE DOJA, NR 3 în data de
31.10.2013, ora 10, pentru bunrile mobile
apartinind lui SC APOLODOR T.M. S.R.L.,
POIANA MARE, CF 23836707. Bunurile
mobile licitate: autoturim, marca Daewoo,
tip Cielo(DJ20PTR) pretul de pornire la licitatie 2200 lei; autoturism, marca Dacia,
tip1310CL Break(DJ07RME) pretul de pornire la licitatie 710 lei. Invitãm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri,
sã înºtiinþeze despre aceasta S.F.O CALAFAT, inainte de data stabilitã pentru vînzare, menþionatã mai sus. Pentru participarea la licitaþie, ofertanþii trebuie sã depunã
cu cel puþin o zi înainte de data licitatiei,
urmãtoarele documente: a)oferta de cumpãrare, b) dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanþiei sub forma scrisorii de garanþie bancarã, reprezentînd 10% din preþul de pornire al licitaþiei
in contul RO32TREZ2915067XXX005065 la
Trezoreria Craiova, c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant,d) pentru persoanele juridice de naþionalitate românã, copie de pe certificatul unic de inregistrare, eliberat de Oficiul Registrului
Comerþului; e) pentru persoanele juridice
strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate, g)
pentru persoanele fizice strãine, copie de
pe paºaport, dovada emisã de organele
fiscale, cã nu are obligaþii fiscale restante
faþã de acestea; i) invitãm pe toþi cei care
pretind un drept asupra bunurilor, sã înºtiinþeze despre aceasta organul de executare înainte de data stabilitã pentru vânzare, j) invitãm pe cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sã se prezinte la termenul
de vãnzare la locul fixat în acest scop ºi
pânã la acest termen sã prezinte oferte de
cumpãrare; k) publicaþia de vânzare se va
afiºa la 21.10.2013. Licitaþia începe de la
cel mai mare preþ din ofertele de cumpãrare scrise, dacã acesta este superior preþului de pornire la licitaþie, iar în caz contrar incepe de la acest din urmã preþ. Adjudecarea se face în favoarea participantului care a oferit cel mai mare preþ, dar nu
mai puþin decît preþul de pornire. Taxa de
participare nu se restituie ofertanþilor care
nu s-au prezentat la licitatie, celui care a
refuzat incheierea procesului verbal de adjudecare, precum si adjudecatarului care
nu a plãtit preþul. Pentru relaþii suplimentare vã puteþi adresa la sediul SERVICIULUI FISCAL ORASENESC CALAFAT, str.
GH. DOJA, nr. 3 sau la telefon: 0251/
231611.

=

Consiliul de Administraþie,
Cadrele Didactice ºi Studenþii Universitãþii din
Craiova sunt alãturi de
domnul Ion Prioteasa, în
momentele de grea cumpãnã pricinuite de pierderea soþiei sale, NATALIA
PRIOTEASA. Sincere
condoleanþe!

=

OFERTE SERVICIU

VÂNZÃRI

ANGAJÃM MAªINISTE
APARTAMENTE
MAROCHINÃRIE. Telefon: 0722/943.220; 0755/ 2 CAMERE
Particular vând (închiriez)
139.772.
locuinþã bloc nefamiliºti (2
MEDITAÞII
camere) parchet, izolaþie,
PROFESOARÃ Istorie me- geam termopan, zona Liditez pentru orice nivel: tes- ceul de Chimie. Telefon:
tare naþionalã, bacalaureat, 0743/120.446.
facultate. Pregãtesc la domi- Particular vând apartament 2
ciliu elevi de clasele I–IV. Te- camere, etj 2/4, zona Lãpuº,
lefon: 0720/536.468.
în spatele Hotelului Helin.
Licenþiatã, douã specializãri Preþ 46.000 E negociabil. Teofer meditaþii complete cla- lefon: 0720/556.607.
sele I-IV. Telefon: 0751/ Vând apartament 2 camere
6/10 Brazdã, lângã Big Fa239.088.
Meditez matematicã pentru mily. Preþ negociabil. TeleEvaluare Naþionalã, bacalau- fon: 0752/963.770.
reat, alte concursuri ºcolare Vând apartament 2 camere
ºi examene. Telefon: 0724/ transformat în 3, ultramodern cu centralã, mobilier ºi
088.745; 0351/416.101.
Pregãtesc contabilitate – garaj, (în spate la Billa). Preþ
studenþi, ºomeri etc. Tele- 65.000 Euro negociabil. Tefon: 0722/943.220; 0755/ lefon: 0755/943.426.
Vând apartament 2 came139.772.
Profesoarã meditez matema- re decomandate, Calea
ticã. Telefon. 0761/329.958. Bucureºti, zona Institut. Telefon: 0770/334.956.
PRESTÃRI SERVICII Vând apartament 2 cameCONSULTANÞÃ GRATUI- re. Telefon: 0351/175.746.
TÃ DECORAÞIUNI INTERI- Vând apartament 2 caOARE. TELEFON: 0727/ mere central. Telefon:
804.400.
0770/682.554.
Evidenþã contabilã. Tele- 3 - 4 CAMERE
fon: 0758/063.773; 0744/ Vând apartament 3 camere,
390.775.
Calea Bucureºti. Telefon:
Fac menaj sau bonã. Tele- 0784/122.199.
fon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 camere
Finisaje interioare ºi exterioa- decomandate, superb, preþ
re. Telefon: 0736/003.526. negociabil, zona Ciupercã.
Repar frigidere ºi lãzi frigori- Telefon: 0742/872.319,
fice la domiciliul clientului. 0748/195.954.
Telefon: 0740/895.691; Particular, apartament 3 ca0785/103.411.
mere, îmbunãtãþiri, 70 mp,
Þin evidenþã contabilã. Tele- 1 Mai (langa Poligrafie).
fon: 0722/943.220; 0771/ 45.000 Euro negociabil. Te215.774.
lefon: 0721/218.871.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
0771/289.009
CASE
Vând/schimb casã la Goeºti cu garsonierã. Telefon: 0251/417.276.
Vând casã, sat Panaghia,
comuna Calopãr, 20 km –
Craiova, centrul localitãþii,
drum asfaltat, 4 camere, 101
m.p. Telefon: 0723/650.827,
0251/352.257.
Vând vilã la roºu Gherceºti
posibilitate preluare credit
Prima Casã. Telefon: 0752/
142.493.
Vând casã cu teren Lãdeºti
– Vâlcea. Telefon: 0767/
153.551.
Vând casã la 15 km de Craiova, mobilã, aragaz. Telefon: 0752/ 410.378.
Vând casã în Bãileºti ºi curte 2000 mp zona I, sau
schimb cu garsonierã Craiova, + diferenþa. Telefon:
0742/097.486.
Vând casã comuna Urzicuþa 4 camere + 3500 mp.
Telefon: 0722/651.544.
Vând casã locuit cu 3 spaþii
comerciale. Telefon: 0744/
391.195.
Casã, 3 camere, anexe,
pomi fructiferi, vie, fântânã,
localitatea Ciutura, preþ negociabil. Telefon: 0763/305.850.
Vând gospodãrie formatã din
2 case, anexe ºi 38 ari curte
în sat Þugureºti, comuna Valea Stanciului. Telefon: 0251/
352.239. 0721/502.003.
Vând casã + teren aferent în
comuna Malu Mare cu ieºire la ºoseaua Craiova – Bechet. Telefon: 0734/159.594.

Casã Craiova 5 camere, 2
bãi, bucãtãrie, încãlzire centralã, anvelopatã termic,
eventual schimb 2 apartamente, 2 camere sau variante. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâneascã de
locuit + 2400 mp teren intravilan în satul Predeºti, judeþul Dolj, la 16 km de Craiova. Telefon: 0251/454.016.
Vând casã în Calafat, str. Jiului, stare bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. 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.
VÂND Teren 7000 mp,
zona Catargiu-Mofleni, dimensiuni 20x350. Telefon:
0729/826.217.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând teren 1850 m.p. Bariera Vâlcii, str. Corneºului.
Telefon: 0761/431.806.
Vând teren intravilan 4000
mp, cadastru, cu o casã
bãtrâneascã, pomi, vie la 11
km de Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând pãdure comuna Borãscu - Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravilan Brãdeºti, deschidere la Drum
European 54 m, toate utilitãþile. Relaþii la telefon: 0749/
230.636.

publicitate
Vând parcele Cârcea, la
asfalt, alãturat cu Hanul cu
ponei, 450 mp ºi 650 mp.
Telefon: 0767/263.391.
Vând intravilan vis-a-vis de
târgul Leu, 1174 mp, 2 deschideri 17 m ºi reþele apã,
electricitate, cadastru, carte
funciarã. Telefon: 0724/
572.434; 0351/179.436.
Vând 800 mp, comuna Predeºti ideal pentru casã, zonã
pitoreascã. Telefon: 0762/
109.595.
Vând 345 mp zona Daewoo
între case, variante. Telefon:
0761/ 665.763.
Vând teren intravilan ºi extravilan. Telefon: 0766/582.831.
Vând 2600 m.p. pe ºoseaua ªimnicu de Sus, la 600
metri de lacul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând loc de casã, ªimnicu
de Jos, str. Grãdinari, nr. 34.
Preþ negociabil, 600 mp. Telefon: 0727/792.578.
Vând urgent teren intravilan
în Iºalniþa, 2500 mp, cu posibilitate de construire lângã
reþea gaze, cu dublã ieºire,
dechidere 34 m, paralel cu
drumul european. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp teren intravilan, satul Predeºti la 16 km
de Craiova. Telefon: 0251/
454.016.
Vând 1500 mp Bãile Govora, Belvedere, împrejmuit,
curent, apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 1750 mp, neparcelabil,str.Dobrogei,nr.40,Craiova. Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
VÂND TEREN ZONA PASARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.
Vând teren central 330 mp
deschidere 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de 1500 mp,
750 mp ºi 1900 mp în Vârvoru de Sus. Terenurile fiind
la stradã betonatã având toate facilitãþile preþ convenabil.
Telefon. 0746/467.922;
0744/220.492.

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

AUTO
ROMÂNEªTI
Vând Dacia Supernova, an
2002, ITP 2014, 3.500 lei.
Telefon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând Renault Laguna 2, an
2003, culoare gri metalic, 6
trepte, turbo-diesel, motor
1.9, 262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro negociabil. Telefon: 0753/
948.440.
Vând Chevrolet Kalos,
2005, 2000 Euro. Telefon:
0768/104.581.
Vând Peugeot 806, benzinã, an 1995 neînmatriculatã. Bariera Vâlcii nr. 63. Craiova. Telefon: 0766/466.171.
Vând Volvo Break, fabricaþie 1995, full, înscrisã Bulgaria, preþ 1500 euro, negociabil. Telefon: 0729/977.036.

UTILAJE

Vând semãnãtoare grâu
Matei Titi, Bucovãþ, sat Palilula, stare foarte bunã. Telefon: 0251/361.093, 0767/
249.701

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze, stare foarte
bunã, 450 lei. Telefon: 0755/
010.296.
VÂND butaºi trandafiri olandezi. Telefon: 0744/642.570.
Vând cadru metalic handicap, masã sufragerie 6 persoane, chiuvetã picior (ciupercã), butoi pentru varzã.
Preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând vioarã nouã, un sfert
arcuº, cutie. Telefon: 0727/
804.400.
Convenabil, canapea, fotolii, bibliotecã. Telefon: 0756/
819.472.
PRESÃ ULEI, originalã fabricã, preþ 5000 RON. Telefon: 0764/834.799.
Vând cauciucuri 155/13 cu
jantã noi, aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
(flex) D125/850W nou, caSCHIMBURI nistrã 20 litri aluminiu nouã.
Schimb teren intravilan 4000 Telefon: 0251/427.583.
mp cu apartament 2 came- Vând ieftin un injector penre + diferenþa. Telefon. 0727/ tru cazan pentru încãlzire.
Telefon: 0729/092.211.
884.205.
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Staþiunea de Cercetare – 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.
Vând loc de veci cimitirul
Roboaica. Telefon: 0736/
655.212.
Vând pãlãrie fetru nr. 55,
nouã, 50 lei, maºini de spãlat rufe, pompã defectã. Telefon: 0770/303.445.
Vând PICK-UP, marcã ruseascã ºi discuri Electrecord
de muzicã popularã ºi uºoarã. Telefon: 0765/789.181.
Vând nicovalã fierãrie maºini de cusut nemþeºti, româneºti, cãruþã. Telefon: 0761/
155.549.
Vând cârlige jgheaburi acoperiº, arzãtoare Ø 600 gaze
sobã, polizor (flex) D 125/
850W, cauciucuri 155/13 cu
jantã, aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, ceasAtlantic. Telefon: 0771/385.734.
Vând 345 mp – 18,60, tarlaua 80 preþ negociabil,
zona Daewoo cãpºunãrie.
Telefon: 0763/616.711;
0351/425.744.
Vând 2 gropi, Cimitirul Romaneºti, cu lucrare fãcutã.
Telefon: 0771/758.019.
Vând canapea extensibilã
tapiþerie pluº, preþ 160 lei,
stare bunã negociabil. Telefon: 0351/440.594.
Vând puieþi de nuc, frasin,
salcâm ºi diverºi 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,
eliminã pesticidele din legume ºi fructe, precum ºi hormonii ºi antibioticele din carne. Telefon: 0729/033.903.

Vând þeavã neagrã 40 ml,
robineþi, ventile fontã noi diverse mãrimi. Telefon. 0731/
989.215.
Vând dozator de bere, tub
CO2, aparat fax, aspirator,
balanþã Berkel, cuier panou,
maºinã de cusut Singer.
Telefon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit, lentile pentru opticã, diverse scule, motor rezervã, furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/542.885.
Vând uºi cu toc, de interior,
cu geam, date cu lac, tuburi
CO2, dozator bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electronic 30 kg,
250 lei, casã de marcat Activa Magic, 250 lei negociabil.
Telefon: 0766/355.375.
Vând set motor tip BORGO
pentru Dacia 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. Telefon:
0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.
Vând set vase inox nemþeºti
cucincifunduri,pentrugãtitetajat patru feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit!Telefon: 0251/
415.863; 0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fontã folosit, un calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin folosit. Telefon: 0251/534.303.
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Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20 lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând pat dublu 2 m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat –
fermoar – nasturi - tineret,
excepþional. Telefon: 0725/
533.042.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,
la cele mai bune preþuri!!!
Te aºteptãm
în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand,
CUMPÃRÃRI
sã începi propria afacere. Colecþionar
cumpãr tablouri,
Nu mai sta pe gânduri!
sculpturã, acuarelã, graficã,
monede, bancnote, timbre,
Fii un om hotãrât
ceasuri, icoane, alte antichitãþi. Telefon: 0723/926.322.
ºi sunã la numãrul
DIVERSE
de telefon: 025
1/438.440.
0251/438.440.
Vând frigider 320 litri, combinã muzicalã stereo, piei de
bovinã tratate, piese Dacia
noi, calculator instruire copii,
flex mare, aparat sudurã.
Telefon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz, masã
televizor, covor, aragaz voiaj cu butelie, maºinã de cusut, plãci muzicã popularã ºi
uºoarã (0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon: 0720/
929.024.
Vând frigider – index, aragaz
+ butelie, aer condiþionat,
mobilã bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Telefon:
0752/142.493.
Vând mobilã dormitor, sufragerie, bucãtãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de cusut, lustrã, canapea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând/închiriez construcþie cu
spaþii separate 500 mp cu
teren intravilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard beton.
Telefon: 0721/152.832.
Vând adãpãtoare ºi hrãnitoare mari din plastic ºi tablã
groasã pentru pui, curcani ºi
animale mici. Telefon: 0721/
152.832.
Vând cazan þuicã din aramã, capacitate mare ºi centrifugã miere. Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimitirul Ungureni. Telefon: 0351/437.906.
Vând 4 locuri de veci, douã
pe o parte suprapuse ºi
douã pe o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4 ani
(50 Ron), televizor bucãtãrie, 2 radio casetofoane (30
Ron/buc). Telefon: 0729/
977.036.

cuvântul libertãþii / 13

publicitate
Domn serios, fãrã obligaþii
50 ani, doresc cunoºtiinþã cu
doamnã vârstã apropiatã.
Telefon: 0740/895.691;
0785/103.411.

DIVERSE

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 1
9.00,
19.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
6.00,
16.00,
Duminică 9.00 - 1
4.00.
14.00.

Cedez 4500 m.p. teren extravilan pentru reparaþii casã +
anexe sau cedez 4000 m.p.
teren intravilan pentru un apartament cu 2 camere + diferenþa. Telefon. 0727/884.205.
Caut persoanã autorizatã ptr.
cadastru în Craiova. Telefon:
0770/333.559: 0351/401.251.
Confecþionez ºi montez curea
canelatã pentru maºinã de Membrii Asociaþiei Pensi- Cetãþenii care participã la
cusut. Telefon: 0251/531.294. onarilor Civili „MihaiVi- ºedinþele Consiliului JudeCumpãr maºinã de tricotat Caut sã fac menaj sau îngriji- teazul” din Craiova sunt þean Dolj transmit sincere ºi
profunde regrete pentru
fineþea 6-7 ºi ace fineþea 8. re copil sau bãtrân. Telefon: alãturi de Preºedintele
0764/568.897; 0751/ 911.417. Consiliului Judeþean Dolj decesul prematur al soþiei
Vând aparat sudurã autogen Telefon: 0745/589.825.
ºi matriþã. Telefon: 0761/
Ion Prioteasa, în aceste domnului Preºedinte Ion
ÎNCHIRIERI CONDOLEANÞE momente grele pricinuite Prioteasa ºi sunt alãturi de
366.090.
Colectivul Teatrului Naþi- de trecerea în nefiinþã a familia îndoliatã. Dumnezeu
Vând mobilã, calculator,
OFERTE
onal „Marin Sorescu”, soþiei ºi transmit profun- sã o odihneascã în pace!
combinã frigorificã, loc de
Închiriez spatiu comercial în managerul general, Mir- de ºi sincere condolean- Familiile Roºu, Rogobete,
veci (Craiova Nord), robot
Miertescu ºi Bazãverde.
municipiul Craiova, str. Lip- cea Corniºteanu, regretã
de bucãtãrie, diverse. Teleþe familiei îndoliate. Dumscani, 300 mp, dispus pe trei dispariþia prematurã a
Sincere condoleanþe domfon: 0762/559.132.
niveluri.Telefon:0745/130.705. doamnei Natalia Prioteasa, nezeu sã o odihneascã în nului Ion Prioteasa,la marea
liniºte ºi pace! Fie-i þãrâVÂND MAªINÃ DE CUdurere pricinuitã de deceBucureºti - zona Vitan gar- soþia iubitã a domnului na uºoarã!
SUT “SINGER”. TELEFON:
sul soþiei sale NATALIA.
sonierã 40 mp mobilatã, rog Ion Prioteasa, preºedin0351/425.977; 0725/
Conducerea
InspectoraDumnezeu sã o odihneascã
seriozitate. Exclus interme- te al Consiliului Jude533.042.
diere agenþii. Telefon: 0722/ þean Dolj. Actorii, pre- tului de Jandarmi Jude- înpace!CorinaºiJeanMarin.
VÂND MOTOR PENTRU 714.578.
cum ºi personalul teh- þean Dolj este alãturi de Familia dr. Diaconu ªtefan
ARO DIESEL, ABRIC, BIÎnchiriez garsonierã complet nic al TNC, prezintã Preºedintele Consiliului transmite sincere condoTUM ASFALT, MOZAIC DE
mobilatã zona Lãpuº, ºcoa- condoleanþe domnului Judeþean Dolj domnul Ion leanþe lui Ion ºi Sebastian
MARMURÃ. TELEFON:
la M. Eminescu. Telefon: preºedinte Ion Priotea- Prioteasa, la greaua pier- Prioteasa la dispariþia ce0731/989.215; 0251/
sa ºi îi sunt alãturi în dere suferitã în urma de- lei ce a fost soþie ºi mamã
0762/ 299.913.
425.651.
momentele grele prin cesului distinsei sale so- deosebitã, NATALIA PRIOÎnchiriez
la
bloc
Calea
Vând drujbã electricã bunã,
care trece. Dumnezeu þii. Sincere condoleanþe TEASA. Dumnezeu s-o
lanþ rezervã noi, burtierã Bucureºti, exclus familii. s-o aibã în pazã!
familiei îndoliate!
odihneascã în pace!
Telefon.
0762/047.095.
fãrã picior nouã 25 lei. TeleÎnchiriez teren pe termen lung
fon: 0770/303.445.
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
Vând mobilã (diverse), co- pentru amplasare de magazine
sau
piaþã
Lãpuº.
Vad
z
TREBUIE
PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
vor persan 2/3 ºi lãzi de
foarte
bun.
Telefon:
0763/
z VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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LIGUE 1 – ETAPA A 10-A
Nice – Marseille 1-0 (Cvitanich 40), Reims – Toulouse
1-2 (Oniangue 59 / Trejo 42, Braithwaite 88 pen.; La
oaspeþi, Mihai Roman nu s-a aflat în lot, fiind în continuare indisponibil), Paris SG – Bastia 4-0 (Ibrahimovici
10, 13, Cavani 62, 89 pen.; La vizitatori, Claudiu Keºeru
a evoluat începând cu minutul 56), Ajaccio – Nantes 0-1
(Bedoya 87; Dacã Adrian Mutu a fost trimis în teren în
minutul 35, ªtefan Popescu a bifat toate minutele la gazde. De cealaltã parte, Bãnel Nicoliþã a fost de asemenea
integralist), Evian TG – Guingamp 1-2 (Benezet 25 / Giresse 74, Douniama 78; La învinºi, Dan Nistor a fost
aruncat în luptã în minutul 73), Montpellier – Lille 0-1
(Souare 4), Rennes – Valenciennes 2-2 (Kadir 7, 50 / Le
Tallec 65, Da Silva 73);
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Sochaux – Monaco, St.
Etienne – Lorient, Lyon – Bordeaux.
1. Paris SG
24
11. Montpellier
12
2. Monaco*
21
12. Reims
12
3. Lille
20
13. Bastia
12
4. Nantes
19
14. Lyon*
11
5. Marseille
17
15. Bordeaux*
10
6. Nice
17
16. Evian
9
7. Toulouse
15
17. Ajaccio
7
8. Guingamp
14
18. Lorient*
7
9. St. Etienne*
13
19. Valencien.
5
10. Rennes
13
20. Sochaux*
5
BUNDESLIGA – ETAPA A 9-A
Hoffenheim – Leverkusen 1-2 (Schipplock 88 / Sam
26, Kiessling 70), Dortmund – Hannover 1-0 (Reus 4
pen.), Bayern – Mainz 4-1 (Robben 50, Muller 52, 82
pen., Mandzukici 69), Werder – Freiburg 0-0, Braunschweig – Schalke 2-3 (Ademi 20, Bellarabi 59 / Meyer
29, Goretzka 65, Neustadter 90+1), Frankfurt – Nurnberg 1-1 (V. Kadlec 50 / Drmic 86), Hertha – M’gladbach
1-0 (Ramos 36);
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Hamburg – Stuttgart, Augsburg – Wolfsburg.
1. Bayern
23
10. Hoffenheim
10
2. Dortmund
22
11. Frankfurt
10
3. Leverkusen
22
12. Augsburg*
10
4. Hertha
15
13. Mainz
10
5. Schalke
14
14. Wolfsburg*
9
6. M’gladbach
13
15. Hamburg*
8
7. Hannover
13
16. Nurnberg
6
8. Werder
12
17. Freiburg
5
9. Stuttgart*
11
18. Braunsch.
4
SERIE A – ETAPA A 8-A
AS Roma – Napoli 2-0 (Pjanici 45+4, 71 pen; Bogdan
Lobonþ a fost rezervã la gazde), Cagliari – Catania 2-1
(Ibarbo 26, Pinilla 84 / Bergessio 5), Milan – Udinese 1-0
(Birsa 22), Atalanta – Lazio 2-1 (Cigarini 41, Denis 84 /
Perea 53; Constantin Nica a fost rezervã la gazde, în timp
ce ªtefan Radu nu s-a aflat în lotul capitolinilor, fiind în
continuare nerefãcut dupã o accidentare)
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Fiorentina – Juventus, Genoa – Chievo, Verona – Parma, Livorno – Sampdoria,
Sassuolo – Bologna, Torino – Inter.
1. Roma
24
11. Cagliari
10
2. Napoli
19
12. Torino*
9
3. Juventus*
19
13. Parma*
9
4. Inter*
14
14. Livorno*
8
5. Verona*
13
15. Genoa*
5
6. Fiorentina*
12
16. Catania
5
7. Atalanta
12
17. Chievo*
4
8. Milan
11
18. Sampdoria*
3
9. Lazio
11
19. Bologna*
3
10. Udinese
10
20. Sassuolo*
2
PREMIER LEAGUE – ETAPA A 8-A
Sâmbãtã: Newcastle – Liverpool 2-2 (Cabaye 23, Dummett 57 / Gerrard 42 pen., Sturridge 72), Arsenal – Norwich 4-1 (Wilshere 18, Ozil 58, 88, Ramsey 83 / Howson
70), Chelsea – Cardiff 4-1 (Hazard 33, 82, Eto’o 66,
Oscar 78 / Mutch 10), Everton – Hull 2-1 (Mirallas 8,
Pienaar 57 / Sagbo 30), Man. United – Southampton 11 (Van Persie 26 / Lovren 89), Stoke – West Brom 0-0,
Swansea – Sunderland 4-0 (Bardsley 57 aut., De Guzman
58, Bony 64 pen., Fletcher 80 aut.), West Ham – Man.
City 1-3 (Vaz Te 58 / Aguero 16, 51, D. Silva 80; La
gazde, Rãzvan Raþ a fost integralist, în timp ce la oaspeþi,
Costel Pantilimon a luat loc, ca de obicei, pe banca de
rezerve);
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Aston V. – Tottenham;
Astãzi: Crystal P. – Fulham (22:00).
1. Arsenal
19
11. Swansea
10
2. Chelsea
17
12. Aston V.*
10
3. Liverpool
17
13. West Brom
10
4. Man. City
16
14. West Ham
8
5. Southampton
15
15. Stoke
8
6. Everton
15
16. Cardiff
8
7. Tottenham*
13
17. Fulham*
7
8. Man. United
11
18. Norwich
7
9. Hull
11
19. Crystal P.*
3
10. Newcastle
11
20. Sunderland
1
PRIMERA DIVISION – ETAPA A 9-A
Real M. – Malaga 2-0 (Di Maria 46, Ronaldo 90+1
pen.), Valencia – Sociedad 1-2 (Pabon 90+3 / Griezmann
41, Pardo 59), Osasuna – Barcelona 0-0, Espanyol –
Atletico 1-0 (Courtois 53 aut.; Gabriel Torje nu s-a aflat
în lotul formaþiei gazdã), Granada – Getafe 0-2 (Murillo
47 aut., P. Leon 55; La oaspeþi, Ciprian Marca a jucat pe
toatã durata reprizei secunde).
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Almeria – Rayo, Betis –
Elche, Valladolid – Sevilla;
Astãzi: Celta – Levante (21:00), Bilbao – Villarreal
(23:00).
1. Barcelona
25
11. Malaga
9
2. Atletico
24
12. Sevilla*
9
3. Real
22
13. Elche*
9
4. Villarreal*
17
14. Betis*
8
5. Getafe
16
15. Granada
8
6. Espanyol
14
16. Osasuna
7
7. Bilbao*
13
17. Celta*
6
8. Valencia
13
18. Valladolid*
6
9. Sociedad
10
19. Rayo*
6
10. Levante*
10
20. Almeria*
3
* - un meci mai puþin.
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Al cincilea titlu în acest sezon, din tot atâtea finale disputate!

Simona Halep s-a încoronat ºi la Moscova

Simona Halep (22 de ani) ºi-a continuat
traseul incredibil din 2013, trecându-ºi în

cont, ieri, la Moscova, al cincilea titlu (n.r.
tot atâtea are cucerite ºi în carierã), dupã
o finalã în care a învins-o pe australianca
Samantha Stosur (cap de serie numãul 7).
Fãrã sincopã când a jucat cu torfeul pe
masã în acest an, constãnþenca (favoritã
5) a trecut de sportiva de la Antipozi în
minimum de seturi (7-6, 6-2), la capãtul
unei ore ºi 41 de minute de joc.
Halep a dat senzaþia pe toatã durata
partidei cã se aflã în control, deºi primul
act a fost adjudecat abia dupã un tiebreak. Pe parcursul manºei inaugurale,
Simona a avut 12 mingi de break, dar a
reuºit sã fructifice una singurã. În tiebreak însã, Halep nu i-a mai dat nici o
ºansã lui Stosur ºi a câºtigat primul set,
dupã ce australianca a reuºit doar un

punct. În actul secund, Halep ºi-a
dominat adversara ºi mai clar ºi s-a impus
cu 6-2, reuºind 3 break-uri din 6 oportunitãþi.
Pânã la Kremlin Cup, constãnþenca se
impusese la Nürnberg (Germania), s’
Hertogenbosch (Olanda), Budapesta
(Ungaria) ºi New Haven (SUA).
Pentru câºtigarea turneului de la
Moscova, Halep a primit un cec în
valoare de 132.470 de dolari ºi 470 de
puncte WTA.
Adversarele româncei în drumul spre
finalã s-au numit Magdalena Rybarikova
(Slovacia), scor 6-2 (abandon), Alisa
Kleibanova (Rusia), scor 6-1, 6-1, ºi, o altã
reprezentantã a gazdelor, Anastasia
Pavlyuchenkova, scor 6-2, 6-1.

România îºi aflã azi adversara
din barajul pentru CM 2014
Naþionala condusã de Victor Piþurcã (foto) va primi astãzi rãspunsul la întrebarea cu cine se va bate pentru un loc la Cupa
Mondialã din Brazilia.
Aflatã în urna out-siderilor, alãturi de Suedia, Franþa ºi Islanda,
România are ca posibile oponente una dintre urmãtoarele reprezentative: Portugalia, Croaþia, Grecia ºi Ucraina. Totul se va decide la capãtul unei “duble”, programate în 15, respectiv 19 noiembrie.
Tragerea la sorþi, programatã la sediul FIFA de la Zurich (Elveþie), va începe la ora 15:00 ºi va fi transmisã în direct pe TVR 1,
Sport.ro ºi Eurosport.
Pânã acum se cunosc 21 dintre cele 32 de echipe ce vor lua
startul la competiþia din vara anului viitor. Este vorba despre Brazilia (þara gazdã), Olanda, Italia, Belgia, Germania, Elveþia, Rusia,
Bosnia, Anglia, Spania (Europa), Japonia, Iran, Australia, Coreea
de Sud (Asia), Argentina, Columbia, Chile, Ecuador (America de
Sud), SUA, Costa Rica, Honduras (CONCACAF).
În afara câºtigãtoarelor celor patru meciuri de baraj europene,
lista se va completa cu cele cinci reprezentante ale Africii, Burkina
Faso sau Algeria (în tur 3-2), Coasta de Fildeº sau Senegal (3-1),

Etiopia sau Nigeria (1-2), Tunisia sau Camerun (0-0), Ghana sau
Egipt (6-1), plus triumfãtoarele din barajele intercontinentale, Uruguay – Iordania, respectiv Mexic – Noua Zeelandã.

HANDBAL (F)

Revenire de vis dupã pauzã

Baia Mare, prima victorie în grupele Ligii Campionilor
Debutantã în Liga Campionilor ºi fãrã punct
la finele primelor douã runde, HCM Baia Mare a
bifat, sâmbãtã, un succes istoric în cea mai tare
competiþie continentalã intercluburi, trecând, la
limitã, pe teren propriu, într-un meci din cadrul
grupei A, de Hypo Viena, scor 24-23.
Mai mult decât timidã dat fiind numele oponentei, triumfãtoare de opt ori în Ligã ºi deþinãtoarea en-titre a Cupei Cupelor, trupa pregãtitã
de Costicã Buceschi a fãcut o primã reprizã modestã, iar campioana Austriei a intrat la cabine
cu un avantaj de patru goluri, 12-8. Dupã reluare, conºtientizând cã Hypo nu mai este nici pe
departe echipa de altãdatã, HCM-ul a dat de-o
parte tracul, obþinând, într-un final incendiar,
douã puncte imense în tentativa de a merge mai
departe în faza grupelor principale.
Eroina maramureºencelor a fost portarul Paula
Ungureanu, care a avut nu mai puþin de 21 de
intervenþii reuºite, printre care ºi o boltã de la

ºapte metri, în minutul 58. La Hypo s-au aflat în
lot ºi jucãtoarele de origine românã Gabriela
Rotiº-Nagy ºi Simona Spiridon.
Golurile celor de la HCM au fost marcate de
Nechita (6), Tãtar (5), Geiger (4), Ghionea (3),
Oltean ºi Pîrvuþ (câte douã), Marin ºi Rudics
(câte 1). De partea cealaltã au punctat Acimovici, Do Nascimento ºi Da Silva (toate cu câte 6),
Rodrigues (4) ºi Fachinello (1).
“Am inceput meciul slab, am jucat prost în
prima repriza, dar le-am destabilizat dupã pauzã.
Ne-a ajutat poarta ºi am reuºit sã surprindem pe
contraatac ºi la poziþional. Mergem sã câºtigam
fiecare meci, pe noi nu ne intereseazã golaverajul, vrem puncte, pentru a putea merge mai departe”, a spus la finele meciului antrenorul Costica Buceschi.
În primul meci din grupa A, HCM Baia Mare
a cedat, în deplasare, în faþa campioanei Germaniei, Thuringer HC, cu scorul de 29-36 (15-18),

iar în cel de-al doilea a pierdut, pe teren propriu,
cu deþinãtoarea trofeului, Gyor ETO, cu 21-33
(10-16).
În completarea rundei a treia, Thuringer ºi Gyor
s-au întâlnit asearã, pe terenul celei dintâi.
Clasament: 1. Gyor 4p (74-43), 2. Thuringer
2p (59-58), 3. Hypo 2p (74-88), 4. HCM 2p (74-92).
Primele douã clasate se vor califica în faza
urmãtoare, iar locul trei va continua în Cupa
Cupelor.
Pentru HCM Baia Mare urmeazã confruntarea
cu aceeaºi Hypo Viena, în deplasare, în 2 noiembrie, meciul de pe teren propriu, cu Thuringer HC
din 9 noiembrie, ºi ultima partidã din grupã, în 16
noiembrie, pe terenul celor de la Gyor.
Tot sâmbãtã, într-un meci din grupa C, Leipzig
(Ger) – Savehof (Sue) 28-34 ºi, într-un joc din grupa D, Vardar (Mac) – Podravka (Cro) 39-26.
Rezultatele complete ºi clasamentele, în numãrul de mâine al cotidianului nostru.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Digi Sport 1
19:00, 21:30 – FOTBAL – Liga I: Concordia – FC Braºov, „U” Cluj –
ACS Poli Timiºoara.
Digi Sport 2
18:00 – BASCHET (F) – Liga Naþionalã: CSU Alba Iulia – ICIM Arad
/ 19:45 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: Steaua CSM – BCM U Piteºti
/ 23:00 – FOTBAL – Campionatul Spaniei: Bilbao – Villarreal.
Digi Sport 3
19:30 – HOCHEI – Liga MOL: Ujpesti – ASC Corona Braºov.

Eurosport
15:45, 18:45 – FOTBAL – Cupa Mondialã Under 17 din Emiratele
Arabe Unite: meciuri din faza grupelor / 21:00 – HALTERE – Campionatul Mondial: masculin 56 kg.
Eurosport 2
16:00 – FOTBAL – Cupa Mondialã Under 17 din Emiratele Arabe
Unite: faza grupelor / 18:00 – HALTERE – Campionatul Mondial: feminin 53 kg / 19:00 – FOTBAL – Campionatul Poloniei: Ruch Chorzow –
Pogon Szczecin / 21:15 – FOTBAL – Liga secundã germanã: FC Koln –
1860 Munchen.
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Primul eºec în campionat
pentru echipa lui Mititelu
Rãmasã în inferioritate din minutul 34, FC U Craiova a cedat la Piteºti în faþa Mioveniului
Echipa lui Adrian Mititelu a suferit al doilea eºec stagional, dupã cel
cu Petrolul, din Cupã, ºi primul în
seria a doua a ligii secunde, fiind învinsã pe arena „Nicolae Dobrin” din
Piteºti de CS Mioveni, cu 2-1. Bãlan
a deschis scorul devreme, dar australianul Baird a comis douã faulturi
care i-au adus eliminarea încã din
minutul 34. Gazdele au revenit pe final ºi, dupã egalarea lui Fl. Stan, au
marcat în prelungiri golul victoriei.

Mititelu:
„Dacã jucãtorii vor
sã plece, sã o facã”
Dupã prima înfrângere a echipei
sale, Adrian Mititelu s-a arãtat extrem
de iritat de zvonurile conform cãrora
mai mulþi jucãtori vor sã-ºi depunã
memorii pentru a deveni liberi, fiind
neplãtiþi. Patronul FC U Craiova a
declarat cã orice jucãtor poate sã plece dacã nu e mulþumit, fiindcã oricum doar Sãceanu ºi Ciucã reprezintã ceva, restul fiind doar „numere pe
tricouri, care pot fi schimbate”, iar
din iarnã este posibilã o remaniere

totalã a lotului. „Niciunul dintre jucãtori nu e în situaþia de a depune
memoriu. Chiar dacã ar pleca, avem
capacitatea sã facem o echipã de la
zero. Putem lua alþi 30 de jucãtori, la
fel de buni sau chiar mai buni. Brandul este mai important decât orice jucãtor. Deja negociem cu anumiþi fotbaliºti, de 28-30 de ani, pe care vrem
sã-i aducem. Oamenii mã cunosc, ºtiu

CS Mioveni – FC U Craiova 2-1
Au marcat: Fl. Stan 75, Olteanu 90 / Bãlan 10.
CS Mioveni: Croitoru - Cotiga,
Olteanu, Stoica, Stan - Mazilu (68 Fl.
Stan), Negoiþã, Rãuþã, Popa (46 Biceanu) - Ayza, Nãstãsie (79 Boboc).
Antrenor: Ion Moldovan.

FC U: Hotoboc - Mitic, Acka, Ciucã, Buºu (72 Bãlaºa) - Vasile Gheorghe
(57 Cruceru), Mârzeanu, Goge, Sãceanu (86 Frãsineanu) - Bãlan, Baird.
Antrenor: Nicolo Napoli

Arbitri: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe) - Daniel Ciocãnea (Sibiu)
ºi Andrei Simonis (Bucureºti).
Eliminare: Baird (34)

cã sunt serios ºi le dau banii, chiar
dacã mai târziu. Dacã sunt unii care
vor sã plece, atunci sã se ducã unde
vor, inclusiv la acea echipã din Craiova. În afarã de Ciucã, Sãceanu ºi
alþi câþiva, ceilalþi sunt niºte numere
pe tricou, care pot fi înlocuite” a declarat Adrian Mititelu pentru Digi 24.
Mititelu a recunoscut cã victoria Mioveniului a fost meritatã. „Aºa cum
am câºtigat în ultimul minut la Motru, aºa am ºi pierdut cu Mioveni. Nu
sunt supãrat pe bãieþi, ci pe rezultat.
A venit neglijenþa lui Baird, care a
fãcut ca echipa sã rãmânã în 10 oameni. Cu toate astea, am sperat întrun rezultat pozitiv, dar cei de la Mioveni au meritat victoria. A fost cea
mai slabã reprizã secundã de la revenire, am avut ºi 2-3 jucãtori care nu
au fost în apele lor. Trebuia sã vinã
ºi prima înfrângere, mã aºteptam. Trebuie sã ne obiºnuim, cã mai vine câte
una, dupã 6-7 meciuri”.

Liga a III-a, etapa a 9-a

Podariul a luat punctul de onoare al Doljului
În runda a noua a Ligii a
III-a, seria a treia, echipele
doljene au obþinut un singur
punct, acesta fiind adus de
CS Podari, din satul Roºu,
comuna Chiajna. Echipa antrenatã de Bogdan Vrãjitoarea a remizat cu satelitul
Concordiei Chiajna, scor 11 (foto). Gazdele au deschis
scorul prin Da Costa (42), iar
Sergiu Popescu a egalat în
minutul 54. Pentru CS Podari
au jucat: Turieanu – Orban,
Preduþ, Istudor, Slavu – Mirescu, Crângoiu, S. Popescu,
Neacºa – Preda, Stãncuþa. Au mai
intrat: Þenovici, Geacã, Afrem ºi R.
Bãlan. Într-un al meci, Inter Clin-

ceni a învins Viitorul Municipal Craiova, fosta CS Apã, cu 2-0, goluri
marcate de Budeanu 71, din penal-

ty, ºi Cheþan 83. Celelalte rezultate din seria a
III-a: Viºina Nouã – CS
Baloteºti 1-1, Viitorul
Domneºti – FC Balº 22, Dinamo II – CS Tunari 3-0, Juventus Bucureºti – Metaloglobus
1-0. Lider este Juventus
cu 22 de puncte, Municipal Craiova este pe
locul 4, cu 14 puncte, iar
CS Podari pe ultima poziþie, cu 5 puncte. În
runda viitoare, echipa de
la Iºalniþa joacã acasã
cu CS Baloteºti, iar CS Podari întâlneºte tot pe teren pe Viitorul
Domneºti.

LIGA A IV-A – ETAPA A 10-A
Victoria Celaru – Prometeu Craiova 3-5,
Unirea Leamna – Vânãtorul Desa 5-1, S.F.
Gicã Popescu – CS Iºalniþa 1-2, CSO Filiaºi
– Viitorul Cârcea 3-0, Danubius Bechet –
Amaradia Melineºti 0-0, Dunãrea Bistreþ –
Progresul Segarcea 3-1, Dunãrea Calafat –
Recolta Ostroveni 2-3. CS „U” II Craiova a
stat, deoarece Avocaþii Craiova s-a retras
din campionat.

1. Dunãrea Calafat
2. Dunãrea Bistreþ
3. Prometeu
4. CSO Filiaºi 20
5. Rec. Ostroveni
6. Prog. Segarcea
7. Viit. Cârcea 15
8. Am. Melineºti

27
22
20
12.
18
17
15.
14

9. Danubius Bechet
10. CS Iºalniþa
11. Vânãtorul Desa
SF Gicã Popescu
13. CS „U” II Craiova
14. Unirea Leamna
Victoria Celaru

13
13
7
5
3
3
3
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Liga I – etapa a 11-a
Steaua – Viitorul
4-0
Au marcat: Stanciu 9, Puþanu 11, 65 – autogoluri, Tatu 85.
Corona – FC Vaslui
2-1
Au marcat: S. Buº 17, Brata 23 / Antal 45
Oþelul – Gaz Metan
1-1
Au marcat: Marquinhos 49 / Markovic 89.
Petrolul – Sãgeata
3-0
Au marcat: Teixeira 25, Boudjemaa 85, Romario 90.
Meciurile Pandurii – FC Botoºani, Ceahlãul – CFR Cluj ºi Astra – Dinamo
s-au jucat asearã.
Concordia – FC Braºov – astãzi, ora 19 (Digi 1)
„U” Cluj – ACS Poli – astãzi, ora 21.30 (Digi 1)
Clasament
1. Steaua
9
8
1
0
24-5
25
2. Petrolul
11
6
4
1
16-8
22
3. Astra
9
6
1
2
24-9
19
4. Botoºani 10
5
4
1
11-7
19
5. Pandurii 10
5
2
3
20-12
17
6. Ceahlãul 10
4
5
1
14-7
17
7. Mediaº
11
4
4
3
13-12
16
8. Dinamo
10
3
4
3
15-10
13
9. CFR Cluj 10
3
4
3
15-16
13
10. ACS Poli 10
3
3
4
9-11
12
11. Sãgeata 11
3
3
5
9-19
12
12. Oþelul
11
3
2
6
11-22
11
13. Chiajna 7
3
1
3
10-12
10
14. Braºov 10
2
4
4
11-13
10
15. Viitorul 10
1
4
5
4-17
7
16. Corona 11
1
2
8
7-18
5
17. „U” Cluj 10
0
4
6
6-20
4
18. FC Vaslui 10
3
2
5
9-10
3
FC Vaslui a fost penalizatã cu 8 puncte.

Liga a II-a, etapa a 7-a
Minerul Motru – CS Universitatea Craiova
0-1
A marcat: Ljubinkovic 72.
CS Mioveni – FC U Craiova
2-1
Au marcat: Fl. Stan 75, Olteanu 90 / Bãlan 10.
CSM Rm. Vâlcea – Metalul Reºiþa
3-1
Au marcat: Cataramã 44, Iancu 46, Negruþ 53 / Szabo 87
FC Bihor – ASA Tg. Mureº
1-0
A marcat: Lukacs 21.
FC Olt – Olimpia Satu Mare
0-0
UTAArad – Gloria Bistriþa
1-0
A marcat: Sãlãjan 21.
Clasament
1. Gloria Bistriþa
7
4
2
1
10-5
14
2. CSM Rm. Vâlcea
7
3
3
1
10-6
12
3. FC U Craiova
7
3
3
1
7-4
12
4. CS Universitatea
7
3
3
1
7-5
12
5. Metalul Reºiþa
7
3
1
3
11-10
10
6. Olimpia Satu Mare 7
2
4
1
6-5
10
7. ASA Tg. Mureº
6
2
2
2
4-4
8
8. FC Olt Slatina
6
2
2
2
4-5
8
9. FC Bihor Oradea
7
2
2
3
7-8
8
10. CS Mioveni
7
2
2
3
6-9
8
11. Minerul Motru
7
1
1
5
4-7
4
12. FC UTA Arad
7
1
1
5
4-12
4
Etapa viitoare (sâmbãtã, 26 octombrie): CS Universitatea – FC Olt, FC U
Craiova – Gloria Bistriþa, Metalul Reºiþa – CS Mioveni, ASA Tg. Mureº –
CSM Rm. Vâlcea, Olimpia Satu Mare – FC Bihor, Minerul Motru – UTA Arad.
Seria I, etapa 9-a: Unirea Tãrlungeni – Gloria Buzãu 0-0, SC Bacãu – ACS
Berceni 1-2, CF Brãila – Dunãrea Galaþi 2-1, FC Clinceni – Rapid CFR Suceava
2-2, Unirea Slobozia – Rapid Bucureºti 1-0. Clasament: 1. Rapid 17p, 2. FC
Clinceni 14p, 3. CSMS Iaºi 12p.

Kortyan ºi Brânzã s-au impus
la „Alfredo Bachelli Trophy”
Sâmbãtã, în sala Sporturilor ”Ion Constantinescu” s-a desfãºurat a treia
ediþie a concursului internaþional de scrimã „Alfredo Bachelli Trophy”, italianul care a pus bazele scrimei craiovene. Au participat sportivi din România,
Bulgaria, Serbia, Macedonia, Croaþia, Italia, Polonia, Grecia ºi Olanda, fiind
prezente ºi componentele echipei feminine de spadã a României medaliate cu
argint la Europenele de la Zagreb. La masculin a câºtigat Cosmin Kortyan de
la Farul Constanþa, care a a dispus în finalã de craioveanul Lucian Ciovicã,
legitimat acum la CSM Oradea, cu scorul de 15-12. La feminin s-a impus Ana
Maria Brânzã, care a trecut în finalã de Maria Udrea cu 15-9.

Baschetbalistele craiovene n-au marcat
în primul sfert la Târgoviºte
Echipa femininã de baschet SCM CSS Craiova a pierdut sâmbãtã, în deplasare, meciul contra campioanei CS Municipal Târgoviºte, din etapa a treia a
Ligii Naþionale, cu scorul de 115 – 37 (30-0, 27-19, 36-8, 22-10). Incredibil, dar
formaþia lui Daniel Vasile nu a reuºit sã treacã mingea prin coº decât din
sfertul al doilea, în primele zece minute necontând practic pe parchet. Pentru
Craiova au marcat: Moþãþeanu 18p, Ninu 9p, Minculeasa 4p, Smarandache
3p, Tincã 2 p ºi Olteanu 1p. Dupã 3 runde, tinerele jucãtoare craiovene sunt
pe locul 10, cu 4 puncte.
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Craiova, victorie smulsă
din nămolul de la Motru
Minerul Motru –
CS Universitatea Craiova 0-1
Stadion: „Minerul”, spectatori: 1.000.
A marcat: Ljubinkovic ’72.
Minerul Motru: D. Popescu 7 – Traşcă 5, Dicu – cpt. 6, David 6,
Neacşu 5 (66 Stoenac) 5 – Stanciu 5, Şoo 6, Hanu 6 (74 Ştefan) 5,
Speroni 6 - Unguru 5 (81 C. Laurenţiu), Răduca 6. Antrenor: Ştefan
Stoenac.
CS Universitatea Craiova: Brac 7 – Ljubinkovic 8, Scarlat 7, Pătraşcu (10 Vişan Creţu) 6, I. Stancu 6 – Ad. Ionescu 8, Pleşan – cpt. 7
(79 Precup) – Dragu 5 (53 Gorovei) 6, Dragalina 6, Ganea 7 – Curelea
7. Antrenor: Ovidiu Stângă.
Arbitri: Dorin Voina (Reşiţa) 4 – Alexandru Vodă (Alba Iulia) 7 şi
Răzvan Constantin Nistoran (Reşiţa) 7.

Alb-albaştrii au obţinut al treilea
succes consecutiv de la venirea lui
Ovidiu Stângă
versitatea ajunge la a treia victorie
consecutivă, din tot atâtea meciuri
cu Ovidiu Stângă, şi îşi egalează la
puncte rivala locală.
Primul meci jucat la matineu de
CS Universitatea, la „ora etapei”,
nu se prefigura drept unul de succes. Vedeta Ferfelea declarase forfait din cauza unei răceli puternice, terenul de la Motru arăta ca o
mlaştină, gazdele au ratat ocazia
meciului în minutul 5, Stângă a fost
forţat la prima schimbare după 10
minute, iar la faultul clar în careu
asupra lui Pleşan, arbitrul n-a avut
reacţie. Toate problemele s-au rezolvat însă pe parcurs pentru albalbaştri. Brac a avut reflex la şutul

inaugural al lui Răduca, portarul
sârb fiind la al treilea meci consecutiv în care nu primeşte gol şi îşi
salvează echipa. Pătraşc u a fost
făcut KO de un „miner” şi fiindcă
nu mai vedea cu un ochi l-a lăsat
pe Ljubinkovic stoper, Vişan „Bănel” Creţu intrând pe dreapta. Ambii ochi i-a închis şi centralul Voina, atunci când Pleşan a fost doborât evident în careul motrenilor,
inclusiv aceştia oprindu-se, resemnaţi cu penalitatea care trebuia
acordată. În prima parte, Craiova

a fost periculoasă prin incursiunile
lui Ganea şi mingile protejate de
Curelea, din care au ieşit doar două
ocazii, nu şi goluri. În partea secundă, terenul s-a fleoşcăit de tot,
iar la unele faze jucătorii păreau din
momentele „watts”. Craiova a forţat o oarecare construcţie, dar era
evident că golul putea veni doar
din fază fixă. L-a dat Ljubinkovic,
cu capul, la centrarea lui Dragalina, dintr-un corner executat iniţial
scurt. Până la final s-a patinat spectaculos între careuri, iar CS Uni-

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

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

Banu Mărăcine:
Leu:
Moţăţei:
Băileşti:
Segarcea:
Portaresti:
Bistreţ:
Gângiova:
Brabova:
Predeşti:
Mischii:
Murgaşi:
Dăbuleni:
Rast:

0251.547.393;
0251.373.607;
0251.326.006;
0251.311.038;
0251.210.735;
0251.358.219;
0372.752.922
0372.752.921
0251.447.305
0722.527.280
0722.544.239
0251.447.562
0755.570.192
0728.286.059

0372.731.499
0372.731.500
0372.731.494
0372.731.493
0372.731.492
0725.161.822

CU PLATA PE LOC

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

Stângă, recidivă la Motru
după 8 ani
La final, toţi alb-albaştrii s-au
declarat nemulţumiţi de starea terenului, care solicita efort maxim
şi a provocat crampe musculare.
Doar Ovidiu Stângă a consimţit că
natura şi bugetele modeste ale unor
echipe nu permit condiţii mai bune.
„Asta este trebuie să ne adaptăm
la orice teren şi la orice adversar.
Sincer, după terenul prost şi modul cum am început, nu mă aşteptam să câştigăm, dar pe parcurs
am căpătat încredere şi am avut şi
puţin noroc” a spus tehnicianul
CSU. În urmă cu 8 ani, tot în Liga
a II-a, pe ac elaşi teren nămolos,
FC Universitatea, c u Stângă antrenor-juc ător, c âş tiga c u 2-1,
goluri Bornesc u, din penalty şi
Andrei Ionesc u. Şi apropo de
„Micul Balaci”, tizul aces tuia,
Adrian, a fos t printre remarc aţii
partidei, datorită efortului şi aportului în ambele faze, acolo unde
terenul era mai greu.

Pleşan, căpitan şi şef de galerie
Terenul dificil l-a răpus pe Mihăiţă Pleşan înainte de final, cu zece
minute fiind înloc uit din cauza
c rampelor mus culare, ultimele
două „alunecări” prin nămol fiindu-i „fatale”. Pleşan, care a purtat
şi banderola la Motru, fiind „uns”
căpitan de echipă, avea oricum
restanţe la capitolul condiţie fizică
de când a venit în Bănie, lucrând
mult pentru a recupera. Pleşan a
cedat banderola şi a primit fularul,
fiindcă starea fizică nu l-a împedicat să meargă după schimbare în
mijlocul galeriei, scandând alături
de cei 100 de fani alb-albaştri,
restul coechipierilor urmându-l la
finalul jocului. „A fos t un teren
foarte greu, dar este bine că neam îndeplinit obiectivul. Ne acomodăm din mers cu terenurile din
liga a doua. Nu mă interesează celelalte rezultate, atât timp cât Craiova câştigă mereu, pot să fac ă şi
celelalte ce vor. Ne aşteptam la un
meci mai uşor, dar având în vedere cum a fost terenul pe noi nea dezavantajat, pentru că nu am
putut să ne facem jocul de pase,
a trebuit să jucăm mult pe vârf“ a
spus Pleş an.
Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova organizează zilnic înscrieri la fotbal, pentru grupele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Cantonament Universitatea CraiovaLuncă.
Relaţii la telefon:
0743167634 - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)
0752190536 - antrenor Ciocan Ion (2003)
0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)
0723622961 – antrenor Ustabacieff Dandu (2005)
0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

