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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Eu, Popescule, niciodată
nu citesc cronicile criticilor
de artă. N-am dicţionar.

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

 GRÂU DE PANIFICAŢIE

Livrat la silozurile şi bazele sale din judeţul Dolj:

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

 CU PLATA PE LOC

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

Circ de zile mari în şedinţa CL Şimnicu de Sus.
Dacă până acum întâlnirile consilierilor erau lip-
site de evenimente şi se desfăşurau fără să răzba-
tă vreun sunet dincolo de uşile închise, ieri toată
atmosfera aceasta de pace s-a cam risipit. Aleşii
locali şi primarul Jana Fulga au ridicat tonul unii
la alţii, au bătut cu pumnii în masă şi mai-mai că nu şi-au dat
palme după ce două familii din localitate au venit să le ceară
socoteală. După o jumătate de oră de dezbateri, timp în care a
fost un haos total, oamenii s-au mai răcorit niţel, dar problemele
au rămas tot nerezolvate.
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Viaţa şi moartea
unui călău nazist

Cu câte va săptămâni în
urmă a murit, la Roma, fos-
tul căpitan SS Erich Prie bk e,
condamnat, în 1997,  după o o
odisee  judiciară care a durat
câţiva ani,  după ce , identif i-
cat de jurnaliş ti americani de
la ABS într-o localitate  argen-
tiniană de la poalele Anzilor
sub un nume  fals , a fost adus
în I talia pe ntru a răspunde
pe nt ru  or ibil a cri ma  din
”Gropile Ardeatine” de lângă
Roma, căreia i-au căzut vic-
timă 335 de  italieni, ca repre-
salii pe ntru 33 de  militari
ne mţi ucişi de  o explozie pe  o
stradă amplasată de un grup
de  partizani.

Cum plimbă aleşii din Şimnicu
de Sus un microbuz prin 11 sate!
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Ministrul Afacerilor Interne, Radu Stroe (foto),
a discutat, ieri, la sediul ministerului, cu ºefii Jandar-
meriei, pentru a stabili un plan de mãsuri legat de
manifestaþiile spontane din ultimele sãptãmâni. În
urma acestei ºedinþe s-a decis cã Jandarmeria va
înãspri mãsurile de ordine la protestele de stradã spon-
tane, în contextul valului de manifestaþii neautorizate
care au avut loc în Bucureºti ºi în þarã, autoritãþile
urmãrind sã nu mai fie blocate arterele principale,
dupã cum au declarat, pentru Mediafax, surse din
MAI. Potrivit acestor surse, în cadrul ºedinþei s-a
stabilit ca autoritãþile sã discute cu organizatorii pro-
testelor, pentru ca acestea sã fie autorizate. În cazul
în care manifestaþiile vor avea, în continuare, un ca-
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Directorul ANM: Iarna vine
dupã 20 noiembrie

Ministrul delegat pentru Învã-
þãmânt Superior, Cercetare ªtiin-
þificã ºi Dezvoltare Tehnologicã,
Mihnea Costoiu, a declarat pen-
tru Mediafax cã populaþia va fi
avertizatã în timp real, simultan cu
autoritãþile, cu privire la produce-
rea unui cutremur, printr-o apli-
caþie ce ar urma sã fie disponibilã
pe telefonul mobil ºi pe compu-
ter, prin Internet. Potrivit lui Cos-
toiu, în prezent, o echipã de spe-
cialiºti în software lucreazã pen-
tru realizarea aplicaþiei care va fi
oferitã populaþiei de cãtre Guvern
ºi, totodatã, se poartã negocieri cu
diferite companii, cum ar fi cele
de telefonie, în vederea implemen-
tãrii acesteia. „Ne dorim ca, pen-
tru populaþie, aplicaþia sã fie gra-
tuitã, iar mesajele de avertizare sã
fie transmise, simultan, ºi la TV
ºi la radio”, a mai spus ministrul
delegat. Practic, aplicaþia va oferi

Costoiu: Populaþia va fi  avertizatã
în t imp real privind producerea unui

cutremur,  pr intr-o apl icaþie Vicepremierul Liviu Dragnea
nu e mulþumit de toþi colegii sãi
din guvern, arãtând cã existã trei
miniºtri pe care i-ar remania, însã
nu i-a nominalizat, nedorind sã
spunã nici dacã sunt de la PSD
sau PNL. Întrebat, la Digi24, în
cine are cea mai mare încredere,
Liviu Dragnea ºi-a nominalizat
soþia, iar referitor la Victor Ponta
a afirmat cã este foarte mulþumit,
însã a admis cã premierul „este
mult prea bun cu cine nu trebu-
ie”. Cât priveºte partenerul de
guvernare, PNL, vicepremierul
susþine cã „ar trebui sã fie mai
stabil în relaþia cu noi, mai
consecvenþi, în principal în
judeþe”. Acesta admite cã altele
erau aºteptãrile PSD în ceea ce-i
priveºte pe liberali: „Colegii noºtri
de la PSD s-au aºteptat la o
relaþie mult mai strânsã cu PNL,
poate cã au greºit cã au sperat”.
Dragnea a admis cã în interiorul
PSD „existã o dorinþã fireascã

Dragnea: PNL „ar trebui  sã f ie mai
stabil  în relaþia cu noi”

populaþiei informaþii privind imi-
nenþa producerii unui cutremur
care sunt destinate, în prezent,
doar autoritãþilor, prin Centrul de
alarmare de la Institutul Naþional
pentru Fizica Pãmântului de la
Mãgurele. Potrivit specialiºtilor,
din momentul primirii unei astfel
de alerte, beneficiarul are la dis-
poziþie un interval de câteva zeci
de secunde pentru a reacþiona.
Mesajele ce vor ajunge inclusiv la
populaþie vor anunþa seisme de
magnitudine importantã, respec-
tiv de minimum 5-6 grade pe sca-
ra Richter. În acest context, Cos-
toiu a subliniat importanþa educã-
rii populaþiei în privinþa modului
de reacþie la cutremur. „Degeaba
avem aplicaþia, dacã nu ºtim cum
sã folosim informaþiile. Toatã lu-
mea trebuie sã ºtie, de pildã, cã
nu e bine sã fugi pe scãri în cazul
unui seism”, a explicat ministrul.

(...), care este prezentã din 2005,
dupã ce Adrian Nãstase a pierdut
alegerile nedrept, ca PSD sã
propunã un candidat care sã
câºtige alegerile prezidenþiale. Este
o dorinþã care existã în sufletul
fiecãrui pesedist, dar faptul cã am
adoptat o hotãrâre în Congres, sã
susþinem un candidat PNL, este o
decizie pe care PSD o respectã.
Dar fiecare pesedist poartã în
suflet dorinþa ca preºedintele sã
fie candidat al PSD”.

Premierul Victor Ponta a avut ieri,
la Washington, în cadrul primei zile a
vizitei oficiale pe care o efectueazã în
SUA, întrevederi cu reprezentanþii
companiilor Motorola, HP, ExxonMo-
bil, Chevron, IBM, precum ºi cu se-
cretarul american pentru Energie,
Ernest Moniz, a anunþat Biroul de presã
al Guvernului. Primul-ministru s-a
întâlnit în prima parte a zilei cu repre-
zentanþi ai Motorola ºi HP. În conti-
nuarea programului, Ponta a partici-
pat la o masã rotundã cu executivul
AMRO ºi al altor companii, urmatã

de o conferinþã AMRO ºi US Cham-
ber of Commerce&Business Roun-
dTable. Dupã alte douã întâlniri, cu
reprezentanþii ExxonMobil ºi Chevron,
a urmat întrevederea cu secretarul
SUA pentru Energie ºi o vizitã la se-
diul IBM. Premierul ºi-a încheiat pri-
ma zi a vizitei în SUA cu o întâlnire
cu baschetbalistul român Ghiþã Mu-
reºan. Victor Ponta a început ieri o
vizitã oficialã de trei zile în SUA, unde
urmeazã sã aibã întrevederi cu pre-
ºedintele Bãncii Mondiale, Jim Yong
Kim, cu vicepreºedintele american

Joe Biden, la Casa Albã, cu congres-
meni ºi cu reprezentanþi ai mai mul-
tor companii americane. „Obiective-
le noastre sunt reafirmarea partene-
riatului strategic politic ºi militar ºi per-
spectivele de colaborare în perioada
urmãtoare, dar ºi parteneriatul eco-
nomic, pentru cã vizita are ºi o im-
portantã componentã economicã, res-
pectiv întâlniri cu reprezentanþii ma-
rilor companii care au investit deja în
România sau eventual au planuri de
investiþii, vorbesc de trei domenii im-
portante: energie, IT ºi industria de

utilaje ºi tehnologii moderne. De ase-
menea, vom avea întâlniri în cadrul
Congresului, cu acei reprezentanþi
care au drept sarcinã directã modifi-
carea legislaþiei ce va permite pe vii-
tor includerea României în programul
Viza Waiver”, declara, la sfârºitul sãp-
tãmânii trecute, premierul. El a preci-
zat totodatã cã o componentã impor-
tantã a vizitei o reprezintã schimburi-
le culturale ºi educaþionale, amintind
cã, în acest sens, Guvernul a aprobat
un memorandum privind continua-
rea programelor de burse Fulbright.

Premierul s-a întâlnit ieri, la Washington, cu reprezentanþii
Motorola, HP, ExxonMobil, Chevron ºi IBM

racter „spontan”, jandarmii vor începe, într-o primã
etapã, sã aplice amenzi contravenþionale ºi sã nu mai
permitã protestatarilor sã blocheze circulaþia pe bu-
levardele principale, au spus sursele citate. În plus,
manifestanþii vor fi monitorizaþi inclusiv din maºini
ale Jandarmeriei. Ministrul Afacerilor Interne, Radu
Stroe, declarase anterior, în cursul zilei de ieri, cã
trebuie diminuatã imaginea negativã în legãturã cu
faptul cã legea nu a fost „aplicatã pânã la capãt” în
cazul mintingurilor din ultima perioadã, împotriva
proiectului de la Roºia Montanã ºi a explorãrii gaze-
lor de ºist, în judeþul Vaslui, precizând cã se va în-
cerca sã nu se ajungã la conflicte. De dimineaþã,
Stroe le-a spus prefecþilor ºi reprezentanþilor Jan-

darmieriei, în cadrul unei videoconferinþe, cã vor
trebui monitorizate mitinguri. „Mã refer la cele
autorizate ºi traseele parcurse în astfel de situaþii,
astfel încât sã diminuãm imaginea, pe bunã drep-
tate negativã, în legãturã cu faptul cã nu am apli-
cat legea pânã la capãt. Rãmân totuºi ferm pe
ideea pe care ºi primul ministru a expimat-o, ºi
anume aceea cã vom încerca sã nu se ajungã la
conflicte între cetãþeni ºi reprezentanþii instituþiilor
statului”, a spus ministrul. Acesta a subliniat însã
cã ºi „organizatorii mitingurilor vor trebui sã înþe-
leagã faptul cã trebuie sã respecte legea. De voie
ºi, dacã va fi cazul, de nevoie”. La rândul sãu,
ºeful Poliþiei Române, Petre Tobã, a declarat cã

pânã acum manifestaþiile din Bucureºti au avut un
caracter preponderent paºnic, dar cã în cazul în care
vor degenera, IGPR va soluþiona cu celeritate even-
tualele dosare penale ce vor fi formate. „(...) Consi-
der cã pânã acum manifestaþiile au avut un prepon-
derent caracter paºnic, iar când au degenerat, vã
asigur cã Poliþia Românã va soluþiona cu celeritate
toate dosarele penale”, a arãtat Tobã.

Aproximativ 5.000 de persoane care se opun pro-
iectului minier de la Roºia Montanã, dar ºi explorãrii
ºi exploatãrii gazelor de ºist, au participat duminicã
la un marº pe traseul Piaþa Universitãþii, Piaþa Unirii,
Piaþa Constituþiei, Calea 13 Septembrie, Izvor, de
unde au revenit la Universitate. Premierul Victor Ponta
a spus, sâmbãtã, cã nu are nimic împotriva protes-
telor, atâta timp cât acestea sunt paºnice, precizând
cã ceea ce nu va accepta este „momentul în care
disputa ajunge la violenþã”. „E o lunã de când în
fiecare duminicã sunt manifestãri ºi niciodatã nu s-a
întâmplat nimic. Deci provocãri au fost. În momen-
tul în care foloseºti violenþa, agresezi forþele de ordi-
ne, când blochezi un oraº sau o þarã, atunci sigur
vom interveni”, a avertizat Ponta. Acesta a adãugat
cã ºtie cã „este un grup extremist care încearcã sã
creeze o provocare violentã la Câmpeni, în apropie-
rea Roºiei Montane. Vom avea grijã ca sã nu lãsãm
manifestãrile extremiste ºi violente sã se extindã ºi
vom lua mãsuri”.

Iarna se va instala dupã 20
noiembrie, când este posibil ca
temperaturile sã fie uºor pozitive
ziua ºi negative noaptea, a
anunþat ieri directorul Adminis-
traþiei Naþionale de Meteorolo-
gie, Ion Sandu. „Dupã 20
noiembrie, precipitaþiile vor fi
sub formã de lapoviþã ºi ninsoa-
re, însã e posibil ca dupã 1
noiembrie sã fie un episod de
ninsoare la munte. Pânã în 1
noiembrie, temperaturile maxime
se vor situa în jurul valorii de 20
grade ºi vor fi valori pozitive
noaptea”, a precizat Sandu.
Referitor la prognoza pe urmã-
toarele trei luni, acesta a spus cã
în decembrie valorile de tempe-
raturã vor fi mai scãzute decât în
medie, iar în ianuarie ºi februa-
rie vor fi normale pentru acea
perioadã. „Nu este exclus însã sã
avem ºi temperaturi de minus 15
sau minus 20 de grade Celsius.
Nu ne aºteptãm la o iarnã ieºitã
din comun”, a adãugat directo-
rul ANM. În cadrul ºedinþei cu
reprezentanþii Guvernului în
teritoriu, ministrul de Interne,
Radu Stroe, le-a transmis
acestora sã pregãteascã un
program de distribuire a materia-
lelor antiderapante la nivel
local, chiar dacã vremea este
acum frumoasã.
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La Primãria ªimnicu de Sus,
ºedinþa de consiliu se poartã, o
datã pe lunã, într-o salã de la etaj.
Pentru cei 12 consilieri, primar,
viceprimar ºi secretar, camera este
, de obicei, una destul de încãpã-
toare. Ieri, însã, a fost altceva. Nici
nu s-au aºezat bine în jurul mesei,
cã aleºilor locali le-a sãrit muºta-
rul. Douã familii cu probleme din
localitate au intrat în salã pentru a-
i convinge pe consilieri ºi, în spe-
þã, pe primar sã le dea drepturile
pe care considerã cã le meritã. Nu
a mai fost decât un pas pânã la
ceartã, dar o ceartã pe viaþã ºi pe
moarte, în care nimeni nu mai as-
culta pe nimeni ºi toatã lumea acuza
pe toatã lumea.

Mama unui copil
cu handicap
ºi-a cerut drepturile

„Costele, cheamã televiziunile ..
Eu nu plec de aici pânã nu vin sã
filmeze toatã situaþia copilului. Eu
nu am venit cu el de acasã degea-
ba”, s-a auzit, în tot vacarmul,
vocea unui femei care s-a adresat
soþului sãu. Pentru cã purta în bra-
þe un copil cu dizabilitãþi severe,
un consilier se ridicase ºi îi cedase
scaunul, dar nu reuºea sã-ºi facã
acum loc sã mai ºi vorbeascã. Pro-
blema ei era cunoscutã ºi fiecare
consilier avea o opinie legatã de
aceastã situaþie. Mai exact femeia
are în grijã propriul copil în vârstã
de 14 ani care, având handicap
sever, trebuie sã fie îngrijit în per-
manenþã. Bãiatul primeºte indem-
nizaþie de handicap, însã mama ar
vrea sã beneficieze ºi ea, la fel ca
în alþi ani, de o indemnizaþie ca în-
soþitor, motivând faptul cã ea nu
poate sã se angajeze aºa încât sã

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Circ de zile mari în ºedinþa CL
ªimnicu de Sus. Dacã pânã acum
întâlnirile consilierilor erau lipsi-
te de evenimente ºi se desfãºurau
fãrã sã rãzbatã vreun sunet din-
colo de uºile închise, ieri toatã at-
mosfera aceasta de pace s-a cam
risipit. Aleºii locali ºi primarul
Jana Fulga au ridicat tonul unii

la alþii, au bãtut cu pumnii în masã
ºi mai-mai cã nu ºi-au dat palme
dupã ce douã familii din localita-
te au venit sã le cearã socotealã.
Dupã o jumãtate de orã de dezba-
teri, timp în care a fost un haos
total, oamenii s-au mai rãcorit ni-
þel, dar problemele au rãmas tot
nerezolvate.

îºi permitã sã plãteascã un alt în-
soþitor. Primarul Jana Fulga i-a re-
plicat cã mai sunt alte 18 cazuri
dosare ºi cã respectivele persoane
nu vin sã facã scandal la primãrie.

„Nu mã bag
în bugetul
lui socru-meu”

„Ia-l dumneata atunci sã ai grijã
de el...”, i-a spus mama nervoasã
primarului care încerca sã-i de-
monstreze, pe cifre, cã nu se poa-
te ce vrea ea. „Nu l-am fãcut eu,
îmi pare rãu ...”, a sunat replica
Janei Fulga. Vizibil afectatã, mama
copilului i-a rãspuns cu o voce
gâtuitã de emoþie: „Ce am greºit
eu cã a ieºit aºa, am eu vreo
vinã?..”. În sprijinul primãriþei a
sãrit ºi un consilier care i-a strigat
femeii cã poate sã facã bani din
muncile agricole cu tractoarele pe
care le are. „Nu am eu, domne,
nici un tractor, are socru-meu
tractor ºi toate alea ... De ce nu

înþelegi cã eu nu pot sã mã bag în
bugetul lui socru-meu. Nici casa
în care stau nu e a mea, poate sã
mã dea ºi afarã”.

„Nu îmi las copilul
sã rãmânã un
analfabet!”

Toatã isteria din salã a fost datã
pe vitezã maximã când cealaltã fa-
milie a început sã îºi expunã, pe
un ton ridicat, problema cu care
se confruntã. Pãrinþii, însoþiþi de
trei copii minori pe care îi purtau
în braþe, le-au strigat consilierilor
cã îi duc cu vorba de o sãptãmâ-
nã, iar ei nu reuºesc sã îºi înscrie
copilul la ºcoala din satul
Dudoviceºti. ”De ce nu
îmi aprobã transferul di-
rectoarea de acolo. Aþi
mâncat cu ea prãjituri
aici sãptãmâna trecutã ºi
aþi sunat-o sã îi spuneþi
problema mea a zis cã nu
îºi schimbã ea programul
pentru copilul meu, cã ea
e plãtitã sã stea opt ore.
ªi ce vreþi sã spuneþi cã
eu o sã îmi las copilul sã
rãmânã un analfabet?
Niciodatã nu o sã se în-
tâmple aºa. O sã merg ºi
la Bucureºti ºi o sã spun
ce faceþi voi aici”, s-a rãs-
tit la consilieri Valentina
Constantinescu, mama
celor trei copii.

Doi kilometri
pânã la întâlnirea
cu microbuzul ºcolii

Reproºurile nu s-au oprit  însã
aici. Pe lângã situaþia transferului

de la o ºcoalã din Craiova la cea
din Dudoviceºti, cea mai mare
problemã pare sã fie cea a trans-
portului ºcolar. Pãrinþii spun cã,
pânã anul acesta, microbuzul ºco-

lii ajungea ºi pe uliþele mai înde-
pãrtate, cum ar fi cele din satul
Jieni, acolo unde locuiesc ei, dar
acum nu mai are acelaºi traseu.
„Ca sã ajungem la microbuz tre-
buie sã mergem vreo doi kilometri
pe jos ...Vã daþi seama cã nu pu-
tem sã îi ducem pe cel mare la
ºcoalã ºi pe cel mijlociu la grãdi-
niþã pe picioare, mai ales cã acum
o sã vinã iarna ºi o sã fie multã
zãpadã. Vrem ºi noi sã avem ac-
ces la acest microbuz ca toþi cei-
lalþi pentru cã nu vrem sã ne þi-
nem copii acasã”, a spus tatãl co-
pilului, care le-a aruncat consilie-
rilor pe masã situaþia ºcolarã a fiu-
lui sãu pentru a demonstra cã are
calificative foarte bune.

ªoferul conduce
contra-cronometru

Deºi este o situaþie ridicolã, la
ªimnicu de Sus chiar aºa se în-
tâmplã. Existã un singur micro-
buz ºcolar care trebuie sã trans-
porte contra-cronometru, pânã la
ora 8.00 când încep cursurile,

peste o sutã de elevi. Copiii aceº-
tia sunt rãspândiþi în toate cele 11
sate ale comunei ºi sunt obligaþi
sã coboare la strada principalã
pentru a se economisi timp. Dar

ºi carburant, spune
primarul. „Nu avem
bani ca sã o luãm
prin toate uliþele cu
microbuzul. În
plus, nici nu e timp
fizic pentru aºa
ceva fiindcã toate
ºcolile îºi încep
cursurile la ora
8.00. Spune-þi-mi
d u m n e a v o a s t r ã
cum sã procedez”,
a ridicat din umeri
primarul Jana Ful-
ga, spre disperarea
pãrinþilor care îºi
doresc cu orice
preþ ca bãiatul lor

sã meargã la ºcoalã.

Mai aproape
de service-ul auto
decât de elevi

Nimeni nu s-a gândit însã ºi la
o soluþie alternativã, ca acest unic
microbuz sã fie dublat de un altul
care ar putea sã îi strângã pe elevi.
Ca ºi cum nu ar fi o variantã foar-
te grea aceasta, consilierii nici nu
au luat-o în calcul. „Pãi, eu ºtiu
de ce nu ne-am gândit ºi la lucru
acesta. Am putea sã facem ºi aºa..
eu ºtiu”, a admis, mirându-se,
unul dintre aleºii locali care s-a ex-
tras din sala în care temperatura
discuþiilor ajunsese la punctul de
fierbere. Cireaºa de pe tort a ofe-
rit-o chiar primarul Jana Fulga. În
toiul scandalului, când deja nimeni
nu se mai înþelegea cu nimeni,
aceasta a anunþat cã oricum ºi
acest microbuz al ºcolii dã semne
cã va cãdea la datorie, motiv pen-
tru care va intra în reparaþii peste
douã sãptãmâni. Noroc cã atunci
e ºi vacanþã.
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Vineri, 18 octombrie a.c.,
magistraþii Curþii de Apel Cra-
iova au emis mandat de aresta-
re preventivã pe o perioadã de
30 de zile pe numele avocatei
lui Dinel Staicu, Alina Ileana
Rãducan. Decizia a fost luatã
într-un dosar din anul 2008,
care se rejudecã acum la in-
stanþa craioveanã. „Dispune
arestarea preventivã a inculpa-
tei RÃDUCAN ILEANA ALI-
NA, pe o duratã de 30 de zile,
de la data reþinerii si încarce-
rãrii. Dispune emiterea manda-
tului de arestare corespunzãtor.
În baza art. 161 Cod proc. pe-
nalã sesizeazã Autoritatea Tu-
telarã cu privire la necesitatea

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Avocata lui Dinel Staicu, Alina
Ileana Rãducan, a ajuns, în noap-
tea de vineri spre sâmbãtã în ares-
tul IPJ Dolj. Asta dupã ce, vineri,
18 octombrie a.c., Curtea de Apel
Craiova a emis mandat de arestare
preventivã pe numele ei pentru în-
cãlcarea obligaþiilor care i-au fost
impuse la eliberare, mai precis
pentru cã nu s-a prezentat la pro-
cesul aflat pe rolul Curþii de Apel

Craiova vizând constituire sau ade-
rare la un grup infracþional organi-
zat, înºelãciune cu consecinþe deo-
sebit de grave, fals ºi uz de fals. Este
vorba despre dosarul fraudãrii BCR
Craiova cu 5 miliarde de lei, dosar
care se rejudecã la instanþa craiovea-
nã, întrucât, iniþial, avocata a fost
achitatã, deºi procurorii DIICOT
Craiova, care au trimis-o în judeca-
tã, o considerau capul grupãrii.

luãrii de mãsuri de ocrotire faþã
de minorii aflaþi în întreþine-
rea inculpatei  RÃDUCAN
ILEANA ALINA. Cu recurs în
24 ore. Pronunþatã în ºedinþa
publicã din 18.10.2013”, se
aratã în încheierea de ºedinþã
a Curþii de Apel Craiova. Po-
trivit reprezentanþilor  Curþii de
Apel Craiova, mãsura a fost
luatã pentru cã inculpata a în-
cãlcat obligaþia de a se prezen-
ta la proces atunci când este
chematã. În baza mandatului,
poliþiºtiid e investigaþii crimi-
nale din cadrul IPJ Dolj au gã-
sit-o ºi au introdus-o în arest
pe avocatã, în noaptea de vi-
neri spre sâmbãtã.

Dosarul în care a fost acum
arestatã avocata a devenit ce-
lebru dupã ce s-a aflat cã fe-
meia ºi-a pus silicoane cu ba-
nii fãcuþi prin coordonarea unei
reþele care se ocupa de obþine-
rea unor credite cu acte false
de la BCR Craiova. Poliþiºtii ºi
procurorii de crimã organizatã
craioveni au stabilit atunci cã
membrii grupãrii se ocupau cu
racolarea persoanelor, care
proveneau în majoritatea cazu-
rilor din mediul rural ºi nu
aveau venituri. De la acestea
obþineau cartea de identitate ºi
diferite facturi, se falsificau
toate documentele necesare,
apoi erau predate avocatei Ali-
na Ileana Rãducan. Aceasta ra-
colase o funcþionarã care în-
tocmea dosarul fãrã sã mai
facã verificãrile impuse de uni-
tatea bancarã. Ulterior, cei pe
numele cãrora fuseserã întoc-
mite actele se prezentau la ghi-
ºeu ºi ridicau banii.  Împrumu-
turile variau între 3.500 ºi
17.000 de euro, iar sumele erau
împãrþite între membrii grupu-
lui, care îºi opreau uneori pânã
la 75% din valoarea creditului,
frauda fiind de aproximativ 5
miliarde de lei.

În anul 2008 procurorii DII-
COT Craiova au trimis în ju-
decatã în acest dosar 13 per-
soane pentru constituire sau
aderare la un grup infracþional

organizat, înºelãciune cu con-
secinþe deosebit de grave, fals,
uz de fals, iar în mai 2010 Cur-
tea de Apel Craiova a pronun-
þat sentinþa, avocata fiind sin-
gura achitatã, în timp ce patru
dintre inculpaþi au primit pe-
depse cu executare - zece ani
de închisoare pentru Florentin
Florea, cinci ani de închisoare
pentru Luminiþa Mureºanu,
câte patru ani ºi ºase luni de
puºcãrie pentru Irinel Lucian
Tuþã ºi David Leontin Popes-
cu -, iar ceilalþi opt au primit
câte doi ani de închisoare cu
suspendare.

Procurorii au fãcut recurs,
admis de Înalta Curte de Casa-
þie ºi Justiþie, care a dispus re-
judecarea dosarului.

Judecatã
ºi în dosarul ºpãgii

date pentru
eliberarea lui Dinel

Avocata Alina Ileana Rãdu-
can este, în prezent, judecatã
ºi într-un alt dosar, vizând co-
miterea infracþiunilor de dare

de mitã ºi trafic de influenþã,
legat de ºpaga datã pentru eli-
berarea lui Dinel Staicu. Pro-
curorii DNA – Structura Cen-
tralã, i-au trimis în judecatã ju-
decatã în luna iulie a.c., alã-
turi de avocatã, ºi pe Marian
Staicu, fratele lui Dinel Staicu,
judecãtoarele Dinu Viorica ºi
Costache Antonela Anemary de
la Tribunalul Bucureºti, Marian
Bobocel, soþul Alinei Rãducan,
dar ºi alte 17 persoane, printre
care ºi doi grefieri. Potrivit re-
chizitoriului DNA, fratele lui Di-
nel Staicu este acuzat cã a ofe-
rit în mai multe rânduri, prin in-
termediul avocatei Alina Ileana
Rãducan, dar ºi a altor persoa-
ne, diverse sume de bani jude-
cãtoarelor Dinu ºi Costache
pentru a-l elibera din arest pe
Dinel Staicu, care era arestat
preventiv în dosarul “Trans-
gaz”. Avocata  Rãducan a fost
arestatã preventiv în martie, în
acest dosar, fiind pusã în liber-
tate în luna iulie a.c., când Cur-
tea de Apel Bucureºti a luat faþã
de ea mãsura de a nu pãrãsi
localitatea de domiciliu.

Pompierii craioveni au fost
solicitaþi prin numãrul de ur-
genþã 112, ieri, puþin dupã ora
13.30, pe strada Zambilelor,
din zona Selgros, din Craio-
va, unde o persoanã anunþase
cã îºi gãsise vecinul spânzu-
rat. Un echipaj de prim-aju-
tor ºi unul al SMURD au ajuns
la faþa locului, gãsindu-l pe
bãrbat atârnat de o grindã

S-a spânzurat, la 28 de ani
Un tânãr de 28 de ani, din Craiova, a

fost gãsit spânzurat, ieri dupã-amiazã,
într-o anexã a locuinþei sale de pe stra-
da Zambilelor, din zona hipermarketu-
lui Selgros. Membrii familiei sale au

gãsit un bilet în care tânãrul scrisese
cã suferã de o boalã incurabilã, la ini-
mã, ºi a decis sã încheie aºa socotelile
cu viaþa, cerându-le sã-l ierte pentru
acest gest.

dintr-o anexã a locuinþei. Me-
dicii au demarat imediat ma-
nevrele de resuscitare, însã
fãrã nici un rezultat, fiind de-
clarat decesul bãrbatului. S-a
stabilit cã este vorba despre
Liviu Geambaºu, de 28 de ani.
Tânãrul nu era cãsãtorit ºi era
angajat al Fabricii Popeci –
Utilaj Greu din Craiova. La
faþa locului au ajuns ºi poli-

þiºti care au precizat cã pe tru-
pul neînsufleþit nu s-au gãsit
urme de violenþã. Dupã ce au
venit acasã ºi membrii fami-
liei, au gãsit un bilet lãsat de
Liviu, în care acesta le cerea
sã-l ierte pentru gestul sãu,
dar nu mai suporta presiunea,
pentru cã nu le spusese cã
este grav bolnav. Se pare cã
bãrbatul aflase recent cã su-

ferã de o afecþiune incurabilã
la inimã. Potrivit reprezentan-
þilor IPJ Dolj, dupã finaliza-
rea cercetãrii la faþa locului,

cadavrul a fost ridicat ºi de-
pus la morgã, în vederea efec-
tuãrii necropsiei ºi stabilirii cu
exactitate a cauzei decesului.
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La Teatrul Liric din Craiova, s -au desfă-
şurat zilele trecute, lucrările Consiliului de
Coordonare Judeţean al Organizaţiei de Fe-
mei a PDL Dolj. Cu acest prilej a fost alea-
să noua conducere a organizaţiei, formată
din 31 de persoane, din c are vor face parte
doar cinci doamne din fosta conducere.
Noua preşedintă a Organizaţiei de Femei a
PDL Dolj este Mihaela Roxana Jianu, alea-
să c u 247 de voturi din tot atâtea voturi
exprimate. Zaria Alina-Mariana şi Prica
Corina Doina, au fos t desemnate ca prim-
vicepreşeidnte, iar Secretar General al Bi-
roului, Alexandru Maria Ir ina.

Licenţiată în Filologie, profesor de ro-
mâna şi franceză la Liceul Tehnologic Spe-
cial Beethoven din Craiova, Mihaela Ro-
xana Jianu are 48 de ani şi este însc risă
din anul 2004 în Partidul Democrat Libe-
ral. Autocaracterizându-se drept un „om de
acţiune”, Mihaela Jianu spune c ă deviza sa
în fruntea Organizaţiei de Femei a PDL Dolj
este: „în spatele unui partid de succes stau
întotdeauna femei puternice”. Cu această
ocazie, preşedintele PDL Dolj, europarla-

Dolj : O licenţiată în Filologie,
liderul femeilor democrat-liberale

mentarul Marian Jean Marinescu a de-
clarat că le doreş te doamnelor din partid să
cons truiasc ă o organizaţie puternică, aptă
să ducă mesajul partidului până la nivelul
fiec ărei familii. La rândul său,  prim-vice-
preşedintele PDL Dolj, deputatul Ştefan
Stoica şi-a exprimat convingerea că doam-
nele democrat liberale vor construi cea mai
puternică organizaţie de femei din Dolj şi,
de ce nu, chiar din ţară.

Tinerii din PSD şi-au ales conducerea

Pagină realizată de MARGA BULUGEAN

În Sala Sporturilor  din Braşov,  a
avut loc,  la finele săptămânii trecute
Congresul Tineretului Social-Democrat
(TSD),  în prezenţa a 2000 de tineri din
întreaga ţară. TSD Dolj a avut c ea mai
numeroasă delegaţie la acest eveni-
ment, 52 de persoane.   Preşedintele
TSD a fos t ales Mihai Sturzu,  din
ec hipa de c onduc ere a TSD mai făcând
parte Ioana Pop - preşedinte executiv,
Gabriel Petrea -  secretar  general,
Marius  Dunc a - preşedinte al Consiliu-
lui Naţional ş i Andrei Tinu -  vic epreşe-
dinte. Fiind c ea mai mare organizaţie de
tineret din ţară, şi având o activitate
importantă în sânul organizaţiei,  TSD
Dolj are un vicepreşedinte la nivel
naţional,  în persoana preşedintelui
Florentin Tudor,  şi zece membrii în
Cons iliul Naţional.  La Congres au
participat preşedintele PSD,  Victor
Ponta,  preşedintele executiv al PSD,
Liviu Dragnea, sec retarul general al
PSD,  Andrei Dolineasc hi, preşedintele
Camerei Deputaţilor,  Valeriu Zgonea,
preşedintele PSD Dolj, Claudiu Manda,
dar şi alte personalităţi ale PSD.

Agenia Naională de Integritate (ANI) a
solicitat Camerei Deputailor constatarea
demiterii de drept din calitatea de deputat
a democrat-liberalului doljean Stoica Şte-
fan Bucur, ca urmare a deciziei definitive
’i irevocabile nr.6734/15.10.2013 a Înal-
tei Curi de Casaie ’i Justiie (ICCJ), referi-
toare la starea de incompatibilitate consta-
tată în cazul acestuia la data de 28 decem-
brie 2011, a anunţat ieri instituţia, prin in-
termediul unui comunicat postat pe site.
Înalta Curte de Casaie ’i Justiie a admis
recursul declarat de ANI împotriva Senti-
nei civile nr.308 din 4 aprilie 2012 a Curii
de Apel Craiova. Potrivit art. 25, alin. (2)
din Legea nr.176/2010, „persoana (...) faţă
de care s-a constatat existenţa conflictu-
lui de interese ori starea de incompatibili-
tate este decăzută din dreptul de a mai
exercita o funcţie sau o demnitate publică
(...) pe o perioadă de 3 ani de la data elibe-

ANI solicită revocarea din funcţie a deputatului Ştefan Stoica
rării, destituirii din funcţia ori demnitatea
publică respectivă sau a încetării de drept
a mandatului. Dacă persoana a ocupat o
funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa ace-
eaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la
încetarea mandatului. În cazul în care per-
soana nu mai ocupă o funcţie sau o dem-
nitate publică la data constatării stării de
incompatibilitate ori a conflictului de inte-
rese, interdicţia de 3 ani operează, potrivit
legii, de la data rămânerii definitive a ra-
portului de evaluare, respectiv a rămânerii
definitive şi irevocabile a hotărârii judecă-
toreşti de confirmare a existenţei unui con-
flict de interese sau a unei stări de incom-
patibilitate”. Prin funcie eligibilă se înele-
ge orice funcie aleasă. Legiuitorul nu face
distincie între funciile eligibile din cadrul
autorităilor publice locale ’i cele din ca-
drul autorităilor publice centrale, instituind
doar faptul că persoana faă de care s-a

constatat definitiv starea de incompatibili-
tate, dacă aceasta a ocupat o funcie eligi-
bilă, nu mai poate ocupa această funcie
pentru o perioadă de 3 ani, se mai menţi-
onează în comunicatul ANI. Agenia a con-
statat faptul că actualul deputat de Dolj
Ştefan Stoica, în calitate de consilier  ju-
deţean în cadrul C.J . Dolj, s-a aflat în
stare de incompatibilitate, întrucât a exer-
citat, simultan, ’ i calitatea de director al
Direciei Regionale de Drumuri ’i Poduri
Craiova din cadrul Companiei Naionale
de Autostrăzi ’i Drumuri Naionale din
România, încălcând, astfel, prevederile
art.88, alin.1, lit.d) din Legea nr.161/2003
privind unele măsuri pentru as igurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice ş i în mediul
de afac eri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, cu modificările şi c ompletările
ulterioare.

La f inele acestei săptămâni, în sala
„Filip Lazăr” a Filarmonic ii Oltenia,
Tineretul Naţional Liberal din Craiova şi
Clubul Naţional Liberal au organizat
lansarea c ărţilor „Clubul Naţional
Liberal. Antologie 2010 – 2012” şi
„Perspective Liberale”. Evenimentul a
fost bine primit nu numai de politicieni,
dar şi de c etăţenii Craiovei, dornici de a
lua parte la o manifestare culturală de
calitate.

Astfel, în prezenţa deputatului Radu
Zlati, decanul de vârstă al Clubului
Naţional Liberal,  a viceprimarului Craio-
vei,  Cristina Calangiu, c are este şi
preşedintele organizaţiei locale PNL,  a
cons ilierului local municipal, Emilian
Ştefârţă, dar şi a altor  reprezentanţi de
seamă ai soc ietăţii craiovene, tinerii
naţionali-liberali au avut posibilitatea de a
cunoaşte obiectivele Clubului Naţional
Liberal şi au intrat în dialog cu autorii
celor  două cărţi.

În prima parte a manifestării, au fost

 Aurelian Slavu, autorul cărţii
„Perspective liberale”:
„Un aspect de implicare civică : fie
scrii o carte, fie proiectezi un pod”

prezentate cele două cărţi, urmate de
îndemnul deputatului Radu Zlati, adresat
tinerilor prezenţi în sală, şi anume, să se
alăture proiectelor Clubului Naţional
Liberal, prin expunerea ideilor politice în
care cred. Daniel Gheorghe şi Alin

Daniel Ciontu, reprezentantul TNL Craiova
în Clubul Naţional Liberal, au menţionat că
există deschidere către toţi cei care vor să
facă parte dintr-un grup care îşi propune

să exceleze prin ideile pe care le promo-
vează.  Pe de altă parte,  Aurelian Slavu,
autorul cărţii „Perspective liberale”, a spus
că este vorba de un proiect liberal-

conservator, care are la bază ideea
de implicare civică.

Potr ivit celor spuse de c ătre
Aurelian Slavu, ”orice are legătură
cu propunerea de soluţii pentru
bunăstarea societăţii este, în fapt,
un aspect de implicare c ivică,  fie
că scrii o carte, fie că proiec tezi
un pod”.

Cât priveş te a două parte a
evenimentului, aceasta a însemnat
un dialog între autorii celor două
cărţi şi publicul din sală, pe teme

ce au ţinut de rezistenţa anti-comunis tă a
Partidului Naţional Liberal, rolul societăţii
civile în treburile cetăţii şi alegerile
europarlamentare din 2014.
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Sãptãmâna trecutã, într-o dupã amiazã
s-a desfãºurat, ªedinþa Extraordinarã a Con-
siliului Local Calafat unde au fost supuse
dezbaterii ºi aprobãrii trei puncte pe ordi-
nea de zi. Cel mai important punct care a
încins spiritele, mai ales în tabãra PSD, a
fost cel care referitor la finanþarea unui stu-
diu de fezabilitate pentru demararea unui
proiect de peste 5 milioane de euro în ve-
derea asfaltãrii strãzilor din localitãþile Ba-
sarabi, Golenþi ºi Ciupercenii Vechi. Fostul

primar al municipiului Calafat, Petre Trãis-
taru s-a arãtat nemulþumit de faptul cã tre-
buie plãtitã suma de 70.000 lei pentru acest
studiu ca ºi pentru altele care în opinia dom-
niei sale nu s-au concretizat, cerând ca într-
o ºedinþã viitoare sã fie examinate toate stu-
diile de fezabilitate.

Consilierii PSD au votat împotrivã
Consilierul PSD, Petre Trãistaru a de-

clarat printre altele cã nu înþelege nici ter-
menul de asfaltare prin
metode alternative ºi de
ce nu se asfalteazã ºi
strazile din Calafat. Pri-
marul în funcþie, Mircea
Guþã i-a explicat consi-
lierului social-democrat
cã orice proiect de acest
gen trebuie însoþit obli-
gatoriu de un studiu de
fezabilitate deoarece nu-
mai aºa poate fi prins
pentru o eventualã finan-
þare. Despre celelalte
proiecte pentru care au
fost fãcute aceste studii,
primarul Mircea Guþã a
afirmat cã ele sunt de-
puse ºi aºteaptã finanþa-
rea, iar ca dovadã în ur-

mãtoarea ºedinþã va aduce o listã de la Con-
siliul Judeþean ºi ministerele de resort unde
aceste studii ºi proiecte sunt depuse. Edilul
Calafatului a afirmat cã nu poþi obþine ni-
mic fãrã a respecta niºte paºi ceruþi de le-
gislaþia în vigoare mai ales ca Instituþie Pu-
blicã. Primarul Calafatului i-a mai spus con-
silierului PSD, Petre Trãistaru, referitor la
strãzile din Calafat, cã acele proiecte sunt
depuse, însã asfaltare pe cele trei sate a ve-
nit în urma OUG 28/2013, care are ca ob-
iectiv principal modernizarea localitãþilor
aparþinãtoare municipiilor sau oraºelor din
România, prin fonduri europene.

Metoda este utilizatã ºi în SUA

Pentru a nu exista niciun fel de proble-
me, administratorul public, Dan Vârtopea-
nu, a venit cu o serie de lãmuriri în legãturã
cu aceastã nouã metodã de asfaltare, adicã
nouã pentru noi, deoarece realizarea tera-

samentului pe bazã de enzime este un pro-
cedeu folosit de mult timp în SUA ºi Euro-
pa. Acest procedeu constã în înlocuirea
betonului pe care se pune asfaltul cu un
amestec de pãmânt ºi enzime speciale care
prin tasare se cimenteazã, având aceleaºi
proprietãþi ca ºi betonul, însã cu costuri
mult mai reduse. Strãzile cuprinse în acest
proiect sunt urmãtoarele : la Ciupercenii
Vechi: Strada Mare; Strada Rândunica; Stra-
da Florilor; Strada Berzelor; Strada Viticul-
torilor; Strada Salupei; Strada Carierei ºi
Strada Morii. În localitatea Basarabi se vor
asfalta urmãtoarele strãzi : Strada Salcamu-
lui; Strada Comani; Strada Libertãþii; Stra-
da Moºilor; Strada Nucilor; Strada   Cireºi-
lor; Strada Paraganului; Strada Pãltiniº ºi
Strada Pescarilor. Iar în localitatea Golenþi
: Strada Izvorul Rece; Strada Bucegi; Stra-
da Livezi; Strada Someº; Strada Fãgãraº ºi
Strada Poporului.

USL se clatinã la Calafat, iar sãptãmâna trecutã, au apãrut ºi primele sem-
ne. Proiectul care a agitat apele a fost cel legat de asfaltarea localitãþilor aron-
date la municipiul Calafat, în valoare de 5 milioane de euro.  Cu cinci voturi
împotrivã, patru din partea PSD ºi unul de la PDL, proiectul de asfaltare dedi-
cat localitãþilor Basarabi, Ciupercenii Vechi ºi Golenþi a trecut, dar dialogul
dintre primar ºi consilieri muncipali a fost unul destul de dur.

Calafat : 5 milioane de euro sunt investiþiCalafat : 5 milioane de euro sunt investiþiCalafat : 5 milioane de euro sunt investiþiCalafat : 5 milioane de euro sunt investiþiCalafat : 5 milioane de euro sunt investiþi
în proiectul de asfaltareîn proiectul de asfaltareîn proiectul de asfaltareîn proiectul de asfaltareîn proiectul de asfaltare

Cu siguranþã aceastã investi-
þie este cea mai mare din zonã,
la nivel rural, deoarece parcul
din centrul comunei Ciuperce-
nii Noi poate concura cu

oricare alt parc din mediul
urban.  ªi în acest an pe noua
scenã au evoluat artiºti consa-
craþi ai muzicii populare
olteneºti. Mariana Ionescu
Cãpitãnescu, Steliana Sima,
Constantin Mãgureanu, Con-
stantin Enceanu, Cristi Bãnã-

þeanu, Lavinia Bîrseche, Vasile
Ciobanu, sunt doar câteva
nume, ale Ansamblului ”Maria
Tãnase”, care au fãcut ca
locuitorii din Ciupercenii Noi ºi

Smârdan sã uite de toate
probleme cotidiene. Nu au
lipsit tarabele cu de toate , dar
nici  grãtarele cu mititei.
Pentru cei mici a fost amenajat
un parc de distracþii cu topo-
gane gonflabile ºi multe alte
surprize. Din spectrul politic

au participat  ministrul Mihai
Voicu, senatorul Mario Ovidiu
Oprea, deputatul Claudiu
Manda ºi prefectul judeþului
Dolj, Marius Decã. Organiza-
rea evenimentului a fost
impecabilã, iar cei intervievaþi
ne-au declarat cã anul acesta a
fost ca niciodatã.

Primarul Mungiu, amfitrionul
petrecerii de cinci stele

Primarul Gheorghe Mungiu a
fãcut acest eveniment pentru

cetãþenii din Ciupercenii Noi ºi
Smârdan, oameni muncitori ºi
serioºi , prieteni adevãraþi ºi în
care poþi avea încredere. Au mai
evoluat pe scenã Fanfara de la
Ciupercenii Noi; Grupul Vocal
Ciupercenii Noi–elevii de la
ªcoala Gimnazialã “Nicolae

Caraº”; Grupul Vocal „Vocea
Poienii“ din Poaina Mare – Dolj;
Ansamblul Folcloric “ Drag de
Joc“, de asemenea din Poiana
Mare – Dolj; Ansamblul Folcloric
“Apa Vie“ - Românii din Topolo-
veþ, Calnic, Kosovo - Bulgaria.
Soliºti Mitko Petrov ºi Valeria
Mladenova – care cântã muzicã
autenticã româneascã din Oltenia.
S-a bucurat de un real succes,
formaþia artisticã “Flori din
Poieniþã” din Poiana Mare;
Ansamblul Folcloric “Alunelul”
din localitatea  Ghidici – Dolj;
formaþia de dansuri „Floricica”- a
Primãriei Poiana Mare ºi a ªcolii
de Arte ºi Meserii “Cornetti”
Craiova; Ansamblul Folcloric
Galicea Mare – Dolj; Ansamblul
Folcloric Kutova din Bulgaria ºi
nu în ultimul rând, Ansamblul
Folcloric din localitatea Leu,
judeþul Dolj.

   Duminicã, 20 octombrie, s-au derulat
manifestãrile dedicate zilei comunei Ciuper-
cenii Noi . Muzica popularã ºi buna dispozi-
þie au fãcut ca  majoritatea locuitorilor
acestei comune sã fie prezenþi în noul centru

civic. Spectacolul a avut loc în parcul de
5000 de metri pãtraþi unde au fost de curând
finalizate lucrãrile de reamenajare totalã.
Aici au fost construite cinci fântâni artezie-
ne, trei foiºoare ºi un teatru de varã.

Ziua comunei Ciupercenii Noi,
sãrbãtoritã cu mare fast

Paginã realizatã de CRISTIAN RUDÃREANU
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GEORGE POPESCU

Cu câteva sãptãmâni în urmã a mu-
rit, la Roma, fostul cãpitan SS Erich
Priebke, condamnat, în 1997, dupã o
o odisee judiciarã care a durat câþiva
ani, dupã ce, identificat de jurnaliºti
americani de la ABS într-o localitate
argentinianã de la poalele Anzilor sub
un nume fals, a fost adus în Italia pen-
tru a rãspunde pentru oribila crima din
”Gropile Ardeatine” de lângã Roma,
cãreia i-au cãzut victimã 335 de ita-
lieni, ca represalii pentru 33 de mili-
tari nemþi uciºi de o explozie pe o stra-
dã amplasatã de un grup de partizani.

Se întâmpla în 23 martie 1944, când
Italia, odatã demis  Mussolini, semna-
se deja un document în care se recu-
noºtea învinsã, iar armata germanã, la
ordinul lui Hitler, ºi-a schimbat statul
din aliat în ocupant. Din controversa-
ta agendã a acestui caz ce-a animat
scena politicã ºi civicã din Peninsulã
mai bine de un deceniu, mã voi opri la
câteva aspecte rãmase neelucidate,
învãluite în pâcla unei istorii de pe care
colbul continuã, insinuant, sã alimen-
teze suspiciuni ºi dileme, revolte ºi su-
ferinþe încã îndoliate. Consilier, mai în-
tâ i .  la  ambasada Reichului  de  la
Roma, ca bun cunoscãtor al limbii,
avanseazã, printr-un zel aproape fa-
natic, la gradul de cãpitan primit di-
rect în rândurile SS ºi, cum va relata,

într-un interviu acordat târziu cotidia-
nului ”La Reppublica”, el este cel
care, în urma atentatului, lucreazã o
noapte albã la întocmirea listei cu ”te-
roriºtii” ce urmau a fi executaþi, al cã-
ror numãr trebuia, potrivit unui ordin
venit de la Berlin, sã fie de 10 italieni
la un militar german. Va recunoaºte
ºi cã el însuºi greºise calculul, adãu-
gând 5 viitoare victime în plus.

Printre aceºtia, s-au aflat bãtrâni,
femei, bolnavi, adolescenþi, în genere
membri ai unor aceloraºi familii ºi 78
de evrei.

Mãcelul reconstituit de câþiva su-
pravieþuitori, inclusiv de unii dintre co-
laboratorii lui Priebke, e zguduitor ºi
astãzi: rânduri de câte cinci uciºi, pes-
te cadavrele cãrora erau obligaþi sã se
întinde alþi cinci, peste care alþi cinci,
ridicându-se, astfel, cum povestea o
supravieþuitoare, o grãmadã înaltã de
vreo doi metri. În plus, ei erau selec-
taþi astfel încât fiii sã fie uciºi pe ca-
davrele pãrinþilor ori viceversa. Am
revizionat zilele trecute imagini de la
primul proces al lui Priebke în sarcina
unei instanþe penale militare ºi m-a ori-
pilat atitudinea fostului cãpitan nazist:
imperturbabil, de un calm ostentativ
afiºând constant un surâs sfidãtor. De
altfel, el nu ºi-a negat niciodatã fapta
ºi rolul decisiv în acea oribilã crimã,

dimpotrivã ºi-a declinat orice regret,
arãtându-se mândru de a fi dus la în-
deplinire un ordin considerat perfect
justificat de vreme ce toate cele 335
de victime au fost, în opinia sa de
atunci ºi de acum, niºte …teroriºti.

Condamnat la închisoare pe viaþã, ºi-
a ispãºit, vreme de 15 ani, pedeapsa la
…domiciliul sãu din Roma, din cauza
unei cutume legislative italiene legate
de un prag al vârstei. A murit, în 11 sep-
tembrie, în locuinþa sa, iar momentul în-
humãrii, ca ºi al ritualului funerar, au
constituit motiv de noi scandaluri, con-
fruntãri între douã tabere, cea a neo-
fasciºtilor romani care continuã ºi-
acum sã-l considere drept un …erou,
ºi marea majoritate a opiniei publice
care s-au opus înhumãrii sale în pãmânt
italic. Noul primar al Romei a respins
din capul locului orice compromis ºi
doar dintr-un discutabil ordin al prefec-
turii, coºciugul sãu ajunsese, la un mo-
ment dat, în localitatea de pe coline ro-
mane, la Albano Laziale. Refuzat ºi
acolo, s-a decis înhumarea sa într-un
loc secret, undeva între Germania ºi
Italia (încã o ambiguitate menitã mar-
cã a-i seconda clandestinitatea celor
cincizeci de ani trãiþi într-o libertate
furatã), în ciuda opiniei avocatului sãu
care regreta, pentru o agenþie de pre-
sã, cu un cinism greu de acceptat, cã

ar fi meritat un loc public la care sã i
se fi putut aduce omagiu unei ”figuri
devenite simbol de demnitate, libertate
ºi suferinþã umanã”. Ca sã vezi. ªi ca
lucrurile sã fie încã ºi mai clare, în lo-
cuinþa sa s-a gãsit ºi un testament în
care, departe de a se considera vino-
vat ºi a avea un rest, mãcar, de regret
pentru crima abominabilã comisã, el
însuºi îºi exprimã orgoliul de a fi dus la
îndeplinire un ordin, cu onoare ºi cu
…demnitate.

ªi, iatã cum, prin hrubele istoriei cu
dulapuri gemând de schelete, locul drep-
tãþii meritate ºi revendicate ca atare e
suspendat spre a adãposti, în dispreþul
chiar al unei elementare ruºini, încã un
artefact printre atâtea altele cu care
ne sfideazã un trecut din ceaþa cãruia
continuã sã ne bântuie fantome intri-
gante. Fost cãlãu nazist a murit la douã
luni dupã ce împlinise un centenar de
viaþã. El a apucat, astfel, sã trãiascã,
în libertate, furatã, cum spuneam, cât
10 dintre adolescenþii pe care i-a ucis.
A-l gratula, nu doar de un apãrãtor în
togã, ci de numeroºi neofasciºti romani
grupaþi în miºcarea ce poartã imposi-
bilul nume de ”Casa Pound”, ºi dupã
târzia moarte, cu apelative de onoare
ºi de demnitate este, cred, un sacrile-
giu egal cu oroarea mãcelului pe care
l-a înfãptuit

VVVVViaþa ºi moartea unui cãlãu nazistiaþa ºi moartea unui cãlãu nazistiaþa ºi moartea unui cãlãu nazistiaþa ºi moartea unui cãlãu nazistiaþa ºi moartea unui cãlãu nazist

Comisarul european pentru
agriculturã ºi dezvoltare
ruralã, Dacian Cioloº, a fost
prezent recent în Republica
Moldova, la invitaþia Guver-
nului de la Chiºinãu. Oficialul

de la Bruxelles a vizitat o
companie viti-vinicolã din
satul Puhoi, raionul Ialoveni,
unde a avut o întâlnire cu
membrii Asociaþiei Producã-
torilor ºi Exportatorilor de

Struguri ºi o întrevedere
informalã cu membrii cabine-
tului de miniºtri pe tema
strategiei pentru agriculturã
ºi dezvoltare ruralã. Vizita a
avut loc în contextul în care
Republica Moldova se
pregãteºte pentru parafarea
Acordului de Asociere cu
Uniunea Europeanã, prevã-
zutã la Summitul de la
Vilnius, Lituania, în noiem-
brie 2013, acord care preve-
de ºi crearea unei Zone de
liber schimb aprofundatã ºi
cuprinzãtoare (DCFTA),
încurajând astfel integrarea
economicã a Republicii
Moldova în Uniunea Euro-
peanã. La începutul acestei
luni, ca o mãsurã pentru a
compensa  dificultãþile cu

care Republica Moldova se
confruntã în exportul vinuri-
lor pe unele dintre pieþele
sale tradiþionale, Comisia
Europeanã a propus Consiliu-
lui ºi Parlamentului European
sã deschidã complet piaþa
Uniunii Europene pentru
importurile de vinuri din
Republica Moldova, fãrã a
aºtepta intrarea în vigoare a
Acordului de Asociere ºi a
DCFTA.

„Progresele Chiºinãului
sunt semnificative
în relaþia cu UE”

Comisarul european pentru
Agriculturã, Dacian Cioloº
este convins ca Republica
Moldova ar putea semna
deja Acordul de Asociere la
UE anul viitor ºi ca progre-
sele Chiºinãului sunt semnifi-
cative în relaþia cu UE.
„Republica Moldova a
avansat foarte bine pânã
acum ºi tocmai de asta
suntem în pragul parafarii

Acordului de Asociere.
Acum practic lucrurile
depind pe Acordul de Aso-
ciere de UE pentru ratifica-
rea lui”, a declarat Ciolos
Ciolos a conchis ca efectele
acordurilor economice cu UE
se vor resimþi în îmbunãtãþi-
rea serviciilor pentru proprii
cetãþeni, ºi nu este numai un
mijloc de sincronizare cu
standardele UE. Apropierea
Republicii Moldova de
Uniunea Europeanã, prin
aderarea ei la piaþa europea-
nã, va contribui nu numai la
crearea de locuri de muncã
dar ºi la creºterea calitãþii
vieþii cetãþenilor. Odatã cu
încheierea acordului de
asociere, Republica Moldova
va avea ºanse reale de
dezvoltare economicã datori-
tã accesului neîngrãdit pe o
piaþã de peste o jumãtate de
miliard de consumatori”, a
declarat comisarul european
Dacian Cioloº.      

MARGA BULUGEAN

Este evenimentul care poate
schimba cursul istoriei pentru
Moldova, este cel mai aºteptat
moment al anului, este SUMMI-
TUL DE LA VILNIUS, care va
avea loc pe 28 ºi 29 noiembrie.
Cotidianul regional „Cuvântul Li-
bertãþii” va explica cititorilor ce
înseamnã aderarea  Republicii

Comisarul european Dacian Cioloº :
„Europenii doresc sã guste vinurile

din Republica Moldova ” (II)

„Cuvântul Libertãþii” susþine Moldova
pe calea europeanã :

Moldova la Uniunea Europeanã,
care sunt avantajele integrãrii Mol-
dovei în UE ºi ce efecte au docu-
mentele care se vor parafa la Vil-
nius. Aºa cã, dragã cititorului, nu
rata articolele, interviurile ºi mate-
rialele speciale publicate pânã la
momentul istoric de la Vilnius, de-
spre calea europeanã a Moldovei.
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21 de spectacole: 49 de reprezentaţii x 16
săli de teatru = 10 zile de festival! Iată cum
arată, în formulă aritmetică, cea de-a 23-a
ediţie a Festivalului Naţional de Teatru, ce
readuce, ca în fiecare toamnă, sărbătoarea
pe scenele bucureştene, bucuroase de oas-
peţi de soi. Li se alătură alte spaţii primitoa-
re, aflate deja într-un tradiţional circuit al
artelor în Capitală. Organizator al evenimen-
tului es te Uniunea Teatrală din România
(UNITER), cu sprijinul financiar al Ministe-
rului Culturii şi Primăriei municipiului Bucu-
reşti, prin ArCuB.

De vineri, 25 octombrie, şi până dumini-
că, 3 noiembrie, festivalul le propune spec-
tatorilor o evadare din lumile virtuale, în care
cu toţii ne refugiem adesea, şi revenirea la
realitatea teatrală naţională de secol XXI,
oferind un program de spectacole în care
cifrele îşi recapătă importanţa autentică. Se-
lecţioner unic şi director artistic al festivalu-
lui este criticul Alice Georgescu, aflată, în
această calitate, la ultimul mandat.

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Cra-
iova este invitat să participe în festival la o
secţiune specială dedicată lui „Caragiale, in-
evitabilul”, cu „O scrisoare pierdută” în
regia lui Mircea Cornişteanu şi scenografia
Clarei Labancz. Două reprezentaţii ale spec-
tacolului (de la orele 17.30 şi 21.00) vor avea
loc miercuri, 30 octombrie, în Sala Majestic

Teatrul Naţional din Craiova va participa la Festivalul
Naţional de Teatru cu „O scrisoare pierdută”

a Teatrului Odeon. Din distribuţie fac parte
Ilie Gheorghe, Valentin Mihali, Adrian Ando-
ne, Constantin Cicort, Cerasela Iosifescu,
Claudiu Bleonţ / Marian Politic, George Al-
bert Costea, Nicolae Poghirc, Valer Dellake-
za, Ştefan Cepoi, Ştefan Mirea, Tudorel Pe-
trescu şi Raluca Păun. „O scrisoare pierdu-
tă” a avut premiera pe scena craioveană pe
data de 13 octombrie 2012, fiind cea de-a
cincea montare a piesei în regia lui Mircea
Cornişteanu, prima având loc în anul 1974.

Carlo Goldoni, autorul care a ridicat arta
dramatică italiană la cel mai înalt punct al per-
fecţiunii sale, a fost înzestrat cu o imaginaţie
extrem de fertilă, care i-a hrănit permanent
muza comediei. Fiind un fin cunoscător al
caracterelor şi având un dialog  foarte ani-
mat, verosimil şi plin de înţelesuri, Goldoni a
reuşit să redea pieselor sale o imagine extrem
de vie. Deşi au trecut mai bine de două seco-
le şi jumătate de la premiera „Mincinosului”,
vă veţi bucura de o comedie spumoasă, mai
actuală ca niciodată!

«Lăsaţi-vă seduş i de născoc irile unui
„Mincinos” spiritualizat, care spune foarte
multe vorbe de duh, care cunoaşte bine oa-
menii şi ştie cum să pună problema», îndeam-
nă organizatorii spectacolului. «De ce Minci-
nosul?  Pentru că tocmai acest „Mincinos”
ne poate deschide ochii, sentimentele şi min-

Despre sinceritate, cu „Mincinosul”,
într-o comedie de succes

„Mincinosul”, după Carlo Goldoni, în
regia lui Toma Enache, aduce pe scena
Teatrului Naţional „Marin Sorescu”
umorul savuros şi moralizator. Come-
dia, din distribuţia căreia fac parte nume
mari ale te atrului românesc – Claudiu
Bleonţ, Sebastian Papaiani,  Valentin şi
Bogdan Urite scu – se  va juca la Craiova
pe 18 noiembrie, de la ora 19.30. Bilete-
le se găsesc la Agenţia instituţiei (tel.
0251.413.677), la preţul de 80 de lei.

tea mai abitir decât ar putea să o facă altcine-
va! Îmi place să cred că în realitate nu sunt o
rudă atât de apropiată a „Mincinosului”, deşi,
într-un fel sau altul, toţi suntem rude mai apro-
piate sau mai îndepărtate cu el, cel puţin în
unele momente. Sper ca în sfârşit acest „Min-
cinos” să ne înveţe ce este sinceritatea şi mă
refer aici la sinceritatea faţă de noi înşine»,
declara regizorul Toma Enache la premiera
piesei, în primăvara anului 2009.

Spectacolul îi are în distribuţie pe Clau-
diu Bleonţ, Sebastian Papaiani, Valentin Uri-
tescu, Bogdan Uritescu, Liliana Pană, Alex
Moustache, Adrian Anghel, Radu Zetu, Te-
odora Colagiu, Mariana Liurca, Izabela Bar-
bu şi Anda Ţimbală.

Peste 150 de invitaţi,
de la ceramişti şi iconari la
artizani ai costumelor populare
şi ouălor încondeiate

Eveniment de tradiţie pentru
urbe, Târgul Meşterilor Populari
este organizat şi în acest an, ca de
obicei, de Muzeul Olteniei, prin
Secţia de Etnografie, cu sprijinul
Consiliului Judeţean Dolj şi în par-
teneriat cu Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Cultu-
rii (C.J.C.P.C.T.) Dolj şi Primăria
municipiului Craiova. Invitaţi sunt
aproximativ 155 de meşteri, cei mai
mulţi din Vâlcea, dar şi din Olt,
Argeş, Gorj, Dolj, Mehedinţi, Ma-
ramureş, Harghita, Covasna, Sibiu,
Prahova, Cluj, Braşov, Dâmboviţa,
Timişoara, Suceava, Bacău, Bistri-
ţa Năsăud, Mureş, Teleorman, Satu
Mare, Hunedoara şi Bucureşti.

Este vorba despre ceramişti, cio-
plitori în lemn şi piatră, sculptori,
iconari pe lemn şi sticlă, ţesători în
lână, bumbac, borangic, păr de ca-
pră, papură, pănuşă de porumb,
sticlari, şlefuitori de pietre semipre-
ţioase, argintari, pictori şi graficieni,
apic ultori,  meş teri de c os tume
populare şi instrumente muzicale,
artizani ai ouălor încondeiate, crea-
tori de păpuşi, de obiecte de mobi-

Deşi era pata de culoare a Zilelor oraşului, organizatorii
evenimentului vor să îi păstreze identitatea distinctă şi să
respecte tradiţia organizării lui toamna, de Sf. Dumitru

O nouă ediţie a Târgului Meşterilor Populari, a 36-a, se va des-
făşura la Craiova săptămâna aceasta. Peste 150 de meşteri, atât
din zona etnografică a Olteniei, cât şi din centre reprezentative
din ţară, vor poposi, timp de trei zile, pe esplanada Teatrului Naţi-
onal „Marin Sorescu”, aducând cu ei felurite obiecte din ceramică,
lemn şi metal, pielărie, ţesături şi împletituri, dar şi produse ali-
mentare. Deschiderea oficială va avea loc vineri, 25 octombrie, la
prânz, urmând ca sâmbătă şi duminică să fie zile de târguieli pen-
tru craioveni şi de recunoaştere a valorii pentru expozanţi: cei mai
reprezentativi dintre ei vor fi răsplătiţi cu premii a căror valoare
totală se ridică la 9.700 de lei. Organizatorii spun că, dat fiind inte-
resul foarte mare de care se bucură, Târgul Meşterilor Populari va
rămâne o manifestare de sine stătătoare, chiar dacă Zilele Craio-
vei vor fi organizate de-acum încolo la începutul verii, şi nu în
octombrie, de Sfântul Dumitru, cum se obişnuia până acum.

Cornel Bălosu, şeful Secţiei de Etnografie a Muzeului Olteniei:
«Târgul Meşterilor Populari este foarte cunoscut. Ne pare rău că nu mai
este inclus în programul Zilelor Craiovei… Dar, dintr-o perspectivă pro-
fesională, pentru noi este acelaşi Târg. Nu s-a schimbat absolut nimic,
selecţia noastră este aceeaşi. Noi încercăm, prin acest eveniment, să
propunem valorile unui spaţiu cultural exemplar, care înseamnă meşte-
şugul tradiţional. Vor veni de la meşteri mari până la meşteri mai puţin
cunoscuţi. Avem şi câteva noutăţi, dar îi lăsăm pe craioveni să le desco-
pere… Pentru că fiecare pavilion este o microexpoziţie, fiecare meşter
popular este o personalitate aparte, fiecare obiect este un însemn, fiecare
vizitator este un spectator…».

lier şi decoraţiuni din hârtie, fabri-
canţi de zaharicale tradiţionale (tur-
tă dulce, prăjituri etc.) şi diverse
produse ecologice, care, timp de
trei zile, îşi vor etala pe esplanada
Teatrului Naţional „Marin Sorescu”
creaţiile lucrate cu pricepere şi mi-
gală. „Tradiţia acestui Târg este le-
gată în special de participarea unor
meşteri consacraţi. Prin urmare,
vor veni de la meşteri mari până la
meşteri mai puţin cunoscuţi. Avem
şi câteva noutăţi, dar îi lăsăm pe cra-
ioveni să le descopere…”, spune dr.
Cornel Bălosu, şeful Secţiei de Et-
nografie a Muzeului Olteniei.
Spectacole ale rapsozilor
populari şi ansamblurilor
folclorice din Dolj, între care
şi vestita Fanfară de la Desa

Deschiderea oficială va avea loc
vineri, 25 octombrie, iar pe par-
cursul celor trei zile atmosfera de
sărbătoare a tradiţiilor populare va
fi dată şi de spectacolele folclorice
susţinute, la orele prânzului, de for-
maţii şi interpreţi din Dolj.

Potrivit prof. Nicolae Dumitru,
referent în cadrul C.J.C.P.C.T. Dolj,
vineri sunt aşteptate Ansamblul „Ro-
zele Calafatului” din Calafat, Gru-
pul bărbătesc „Brâuleţul” de la Ce-
laru, rapsozii populari Ilie Bartoş

(Celaru) şi Viorel Rădoi (Pieleşti).
Sâmbătă, craiovenii vor putea ve-
dea şi asculta pe esplanada TNC
Ansamblul „Bobocica” din Băileşti,
Ansamblul „Alunelul” de la Galiciui-
ca, Ansamblul „Izvoraşul” din Bra-
tovoeşti, rapsozii populari Gheor-
ghe Marius, Cornel Popescu şi Nelu
Iovănescu (caval), iar duminică –
Ansamblul „Alunelul” din Pieleşti,
Ansamblul „Altiţa” de la Maglavit,
vestita Fanfară de la Desa, rapsozii
populari Valentina Simion (Pieleşti)
şi Ion Creţeanu (Craiova).

De asemenea, Târgul Meşterilor

Populari va cuprinde şi ateliere în
cadrul cărora meşteri olari, lemnari,
ţesători şi nu numai vor face de-
monstraţii şi vor iniţia copiii în tai-
nele unor meşteşuguri tradiţionale.
Festinul tradiţiilor se va încheia
cu premii pentru creaţie, a căror
valoare se ridică la 9.700 de lei

În ultima zi a Târgului, dumini-
că, 27 octombrie, vor fi acordate
premiile ediţiei, pe două secţiuni:
Adulţi şi Copii şi tineret. „Juriul con-
cursului va fi alcătuit din meşteri
populari valoroşi, laureaţi ai Târgu-

lui, din specialişti şi din reprezen-
tanţi ai publicului, cunoscători într-
ale artelor tradiţionale”, a precizat
Cornel Bălosu. Răsplătite vor fi
meritele deosebite în conservarea şi
perpetuarea tradiţiei, calitatea şi va-
loarea creaţiei, iar premiile vor con-
sta în diplome, trofee şi bani, va-
loarea totală ridicându-se la 9.700
de lei. Câştigătorul Marelui Premiu
va primi 3.000 de lei, cel al Premiu-
lui I la Secţiunea Adulţi – 1.800 de
lei, cu 1.200 de lei urmând să plece
acasă cel care va câştiga Premiului
I la Secţiunea Copii şi tineret.

Meşterii populari, aşteptaţi la Craiova peste câteva zileMeşterii populari, aşteptaţi la Craiova peste câteva zileMeşterii populari, aşteptaţi la Craiova peste câteva zileMeşterii populari, aşteptaţi la Craiova peste câteva zileMeşterii populari, aşteptaţi la Craiova peste câteva zileMeşterii populari, aşteptaţi la Craiova peste câteva zileMeşterii populari, aşteptaţi la Craiova peste câteva zileMeşterii populari, aşteptaţi la Craiova peste câteva zileMeşterii populari, aşteptaţi la Craiova peste câteva zile
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Potrivit documentelor Agenþiei
Naþionale de Securitate (NSA) a
SUA obþinute de „Le Monde”, con-
vorbirile telefonice ale cetãþenilor
francezi au fost interceptate de o
manierã masivã, realitate devoalatã
în luna iunie de ex-consultantul
Agenþiei, Edward Snowden, care a
descris tehnicile utilizate pentru co-
lectarea ilegalã a secretelor convor-
birilor, unele incluzând pur ºi simplu
aspecte private ale vieþii francezilor.
Unele elemente au fost evocate de
hebdomadarul german „Der Spiegel”
ºi cotidianul britanic „The Guardian”,
altele sunt noi. Printre miile de docu-
mente sustrase de la NSA de fostul
sãu angajat figureazã ºi un grafic ce

descris amploarea supravegherii te-
lefonice realizate în Franþa. Se con-
statã cã într-o perioadã de 30 de zile
(10 decembrie 2012-8 ianuarie 2013),
70,3 milioane de înregistrãri de date
franceze au fost efectuate de NSA.
Agenþia dispune de mai multe meto-
de de colectare. Astfel, când anumi-
te numere de telefon sunt apelate în
Hexagon, se activeazã un semnal care
declanºeazã automat înregistrarea
conversaþiilor. Aceastã supraveghe-
re sofisticatã recupereazã, de aseme-
nea, SMS-uri ºi conþinutul lor în func-
þie de cuvintele cheie. În mod siste-
matic, NSA pãstreazã istoricul con-
versaþiilor fiecãrei þinte, precizeazã
cotidianul. Acest gen de spionaj apa-

re sub titlul programului „US-985D”.
Explicaþia exactã a acestui simbol nu
a fost datã prin documentele Snow-
den ºi nici prin alþi foºti angajaþi
NSA. Pentru comparaþie, sigla utili-
zatã de NSA pentru acelaºi tip de in-
terceptare vizând Germania este „US-
987LA” ºi „US-987LB”. Aceastã se-
rie de numere corespunde cercului
calificat de SUA „A treia parte”, cã-
ruia îi aparþin Franþa, Germania, Aus-
tria, Polonia sau Belgia. „A doua par-
te” concentreazã þãri anglo-saxone
istoriceºte apropiate SUA: Regatul
Unit, Canada, Australia ºi Noua Ze-
elendã, cunoscute sub numele de
cod „Cinci Ochi”. „Prima parte” con-
centreazã 16 servicii secrete ameri-
cane. Tehnicile utilizate pentru aces-
te interceptãri apar sub codurile
DRTBOX ºi WHITBOX. Caracteris-
ticile lor nu sunt cunoscute. Dar se
ºtie cã, graþie primului cod, 65,5 mili-
oane de date telefonice au fost co-
lectate în Franþa din 10 decembrie
2012 pânã în 8 ianuarie 2013 ºi cã al
doilea a permis înregistrarea, în ace-
eaºi perioadã, a 7,8 milioane de ele-
mente. Documentele oferã suficien-
te explicaþii pentru a crede cã, de fapt,
obiectivele de interes pentru NSA
sunt persoanele suspecte de legã-
turi cu activitãþi teroriste, ca ºi per-
soanele vizate pentru simpla aparte-
nenþã la lumea afacerilor, politicã sau
cea din administraþia francezã. Grafi-

cul NSA oferã o medie de intercep-
tãri de 3 milioane de date pe zi, cu
vârfuri de aproape 7 milioane la 24
decembrie 2012 ºi 7 ianuarie 2013. Dar
din 28 pânã la 31 decembrie, nici o
interceptare n-a mai fost operatã. În-
trerupere care ar putea fi legatã de o
reînnoire de mandat din partea Con-
gresului american pentru Secþiunea
702 a legii ce încadreazã spionajul
electronic în strãinãtate. Solicitate,
autoritãþile americane nu au dorit sã
comenteze aceste informaþii, pe care
le considerã „clasificate”. „Le Mon-
de” a putut constata cã între 8 fe-
bruarie ºi 8 martie 2013, NSA a colec-
tat 124,8 miliarde de date telefonice
ºi 97,1 miliarde de date din zone de
rãzboi ca Afganistanul, dar ºi din
Rusia sau China. În Europa, doar
Germania ºi Regatul Unit depãºesc
Franþa la numãrul de interceptãri.
Pentru britanici acest lucru a fost
fãcut cu acceptul guvernului sãu.
Intervievat ieri dimineaþã de Euro-
pe 1 asupra acestei chestiuni, mi-
nistrul francez de Interne, Manuel
Valls, a estimat cã datele sunt
„ºocante” ºi cã va cere explicaþii.
Ministrul francez al Afacerilor Exter-
ne, Laurent Fabius, a anunþat, tot
ieri, „convocarea imediatã” a amba-
sadorului SUA la Paris, opinând cã
„acest tip de practici între parteneri
care pot atenta la viaþa privatã este
totalmente inacceptabil”.

Cum a spionat NSA... FranþaCum a spionat NSA... FranþaCum a spionat NSA... FranþaCum a spionat NSA... FranþaCum a spionat NSA... Franþa

Poliþia columbianã a desfãºurat un
amplu dispozitiv de securitate cu
ocazia celei de-a 82-a Adunãri Gene-
rale a Interpol, care a început ieri în
oraºul columbian Cartagena ºi la care
vor participa aproape 1.500 de dele-
gaþi din 190 de þãri, potrivit EFE. Pa-
tru elicoptere fãrã pilot, echipate cu
elemente de cea mai înaltã tehnolo-
gie, vor înregistra ceea ce se întâm-
plã în perimetrul Centrului de confe-
rinþe în care se va desfãºura reuniu-
nea Interpol, a anunþat poliþia colum-
bianã. Totodatã, trei elicoptere vor
supraveghea oraºul, fiind ajutate la
sol de 2.500 de poliþiºti trimiºi ca în-
tãriri în oraº ºi de patrule echipate cu
moderne resurse tehnologice. Sche-
ma de securitate include controale la

Adunarea Generalã a Interpol se
desfãºoarã la Cartagena pe fondul
unui amplu dispozitiv de securitate Pompierii australieni încercau,

ieri dimineaþã, sã izoleze mai multe
incendii în sud-estul þãrii, pentru a
evita fuzionarea acestora într-un
„mega-incendiu”, în apropiere de
Sydney, relateazã France Presse.
Mai multe de 200 de case au fost
deja mistuite de foc ºi alte 120
distruse de incendiile care fac
ravagii de mai multe zile în statul
New South Wales, ce se confruntã
cu seceta ºi temperaturi neobiºnuit
de ridicate. Zeci de incendii au
fost stinse, iar 58 continuã sã
progreseze, în timp ce 12 sunt
considerate ieºite de sub control.
Un fum alb, gros, continua sã
pluteascã deasupra Sydney.
Prioritatea, ieri, pentru serviciile de
securitate, era de a stinge un
incendiu care a mistuit deja 40.000

Australia: Pompierii vor sã evite
un „mega-incendiu” în sud-est

Peste 8.000 de apeluri telefonice au fost primite
de asociaþia de caritate din Grecia în custodia cã-
reia se aflã fetiþa blondã în vârstã de patru ani care
a fost descoperitã sãptãmâna trecutã într-o tabãrã
de romi din Farsala (centrul Greciei), dupã ce auto-
ritãþile au cerut ajutorul pentru identificarea ei.
Testele ADN au demonstrat cã fetiþa, cunoscutã
sub numele de Maria, nu este rudã cu bãrbatul ºi
femeia alãturi de care trãia. Aceºtia din urmã ur-
mau sã comparã ieri în faþa unui judecãtor, fiind
acuzaþi de rãpirea unui minor ºi deþinerea de acte
false, relateazã BBC News Online. Comunitatea
romã în care a fost gãsitã fetiþa s-a raliat însã în
jurul „pãrinþilor”. Potrivit ºefului asociaþiei rome
din Farsala, cuplul o trata pe fetiþã mai bine decât
pe copiii lor biologici ºi ea îi iubea. Fratele bãrba-
tului care pretinde cã este tatãl Mariei a reiterat cã
aceasta le-a fost încredinþatã la naºtere. Dar cu-
plul este suspectat de asistenþii sociali cã a rãpit-o
pe fetiþã pentru a o trimite la cerºit sau pentru a o
implica într-o reþea de exploatare sexualã. Cuplul a
înregistrat un numãr diferit de copii în registre fa-
miliale regionale diferite. Femeia susþine cã a nãs-
cut ºase copii într-o perioadã de zece luni. Când

Cazul fetiþei gãsite într-o tabãrã de romi din Grecia: Peste 8.000
de apeluri telefonice dupã ajutorul cerut pentru identificarea ei

Vãduva lui Josip Broz Tito
a murit la Belgrad

Jovanka Broz, vãduva fostului
preºedinte al Republicii Socialis-
te Federative Iugoslavia (RSF
Iugoslavia), Josip Broz Tito, a
murit la Belgrad duminicã, la
vârsta de 85 de ani, relateazã
agenþia de presã Tanjug. Aceasta
a murit la secþia de urgenþe a
Centrului Clinic din Belgrad,
unde a fost internatã într-o stare
foarte gravã la 23 august.
Vãduva lui Tito, care a fost
preºedinte pe viaþã al RSF
Iugoslavia, s-a întâlnit cu Tito în
timpul asaltului german la Drvar,
în 1944 ºi s-au cãsãtorit în 1952,
ea fiind a treia soþie oficialã. În
1976, Tito ºi-a plasat nevasta sub
arest la domiciliu, mulþi din
anturajul sãu spunând cã acesta
o suspecteazã de plãnuirea unei
lovituri de stat. Ea a fost suspec-
tatã ºi de legãturi cu serviciile
sovietice de informaþii, dupã cum
aminteºte RIA Novosti. În timpul
bolii de care suferea Tito,
Jovanka l-a vizitat la spital, iar
mai târziu a stat la locul destinat
soþiei conducãtorului la înmor-
mântarea acestuia. Însã dupã
funeralii, ei i s-a ordonat sã se
mute din reºedinþa unde a trãit
aproape 30 de ani cu Tito,
permiþându-i-se sã-ºi ia lucrurile
personale, dar nu bijuterii ºi alte
obiecte de valoare. Vãduva lui
Tito a stat o lungã perioadã de
timp fãrã acte personale, cum ar
fi o carte de identitate sau
paºaport. Situaþia i s-a rezolvat
în 2009, datoritã eforturilor
depuse de Rasim Ljajic ºi de
actualul premier, Ivica Dacic. Ea
a trãit în izolare totalã, departe
de ochii publicului, fãcându-ºi
apariþia doar la comemorãrile
dedicate lui Iosip Broz Tito.

Cel puþin 49 de morþi
în atentate comise
duminicã în Irak

Cel puþin 49 de persoane au
murit, duminicã, în violenþele
din Irak, dintre care 34 în
explozia urmatã de un atentat
sinucigaº împotriva unei
cafenele din Bagdad. O bombã a
explodat în apropierea terasei
cafenelei, iar un kamikaze ºi-a
detonat ulterior centura de
explozibil în momentul în care
mulþimea se aduna la locul
atacului, într-un cartier cu
majoritate ºiitã, Al-Amil, din
sudul Bagdadului, potrivit unei
surse din cadrul poliþiei. În
afarã de persoanele ucise, alte
cel puþin 50 au fost rãnite, au
declarat oficiali medicali ºi din
cadrul serviciilor de securitate.
Anterior, în cursul zilei, opt
kamikaze au atacat forþele de
securitate ºi o clãdire guverna-
mentalã din Rawa, în provincia
Al-Anbar, provocând moartea a
opt persoane, dintre care un
copil, trei membri ai consiliului
local ºi trei poliþiºti. Doi
kamikaze pe jos ºi unul la bordul
unei maºini pline cu explozibil
au atacat sediul local al poliþiei,
în timp ce un al patrulea ºi-a
izbit maºina de un punct de
control de la intrarea în locali-
tate Rawa, potrivit unei surse
din cadrul poliþiei. Alþi trei
kamikaze pe jos ºi un al patrulea
la bordul unui vehicul au atacat
sediul administraþiei locale,
unde oficialii aveau o reuniune.

reþeaua de canalizare a oraºului, „pro-
be de vulnerabilitate ºi încredere” cu
privire la angajaþii hotelurilor, câini
dresaþi pentru detectarea explozivi-
lor, precum ºi o echipã de experþi în
agenþi chimici, biologici ºi nucleari.
Aceste pregãtiri vizeazã neutraliza-
rea oricãrei acþiuni împotriva partici-
panþilor la acest summit al poliþiei din
întreaga lume, care urmeazã sã abor-
deze, pânã joi, cu uºile închise, as-
pecte precum noi strategii utilizate de
crima organizatã la nivel internaþio-
nal, terorismul transnaþional, traficul
de droguri ºi de arme, lupta împotri-
va abuzurilor pe Internet la adresa
minorilor, prevenirea terorismului ra-
diologic ºi nuclear, lupta împotriva
terorismului în spaþiul cibernetic.

de hectare în apropiere de Lit-
hgow, o localitate la douã ore de
mers cu maºina la vest de Sydney.
Creºterea temperaturii, prevãzutã
pentru astãzi ºi mâine, ar putea
intensifica puterea focului, iar
incendiile izolate ar putea fuziona
într-un „mega-incendiu” în zona
Munþilor Albaºtri (Blue Moun-
tains), ameninþând mai multe zone
populate. „Nu cred cã am folosit
niciodatã cuvântul «mega-
incendiu»”, a declarat ºeful
pompierilor locali, Shane Fitzsim-
mons, estimând cã pe baza datelor
meteorologice disponibile este
posibil ca aceste incendiile sã
fuzioneze la un moment dat.
Pompierii au acþionat întreaga
noapte de duminicã spre luni pentru
a împiedica un astfel de scenariu.

au fost întrebaþi cum a ajuns Maria la ei, cei doi ºi-
au schimbat constant declaraþiile, a afirmat direc-
torul poliþiei provinciale din Thessalia, Vassilis
Halatsis. Potrivit „Daily Mirror”, femeia ar fi decla-
rat cã fetiþa i-ar fi fost încredinþatã de mama biolo-
gicã a acesteia, o româncã, în timp ce „Daily
Telegraph” citeazã tot declaraþiile acesteia, po-
trivit cãrora mama fetiþei ar fi de origine bulga-
rã. Trãsãturile fetiþei aratã cã aceasta ar pro-
veni din estul sau nordul Europei. Grecia a
cerut asistenþã din partea celorlalte þãri euro-
pene prin intermediul Interpol. Totodatã, au-
toritãþile au publicat, ieri, fotografiile celor doi
adulþi, potrivit agenþiei publice din Grecia,
Amna, citatã de CNN. Autoritãþile sperã cã prin
mediatizarea cazului informaþia va ajunge la
cineva care poate oferi mai multe date despre
suspecþi. „Nu avem nici o informaþie cã aceas-
tã fetiþã a fost obligatã sã munceascã sau sã
cerºeascã pe strãzi”, a declarat purtãtorul de
cuvânt al asociaþiei „Zâmbet de Copil”, cãreia
i-a fost încredinþatã fetiþa, Panagiotis Pardalis.
Agenþia guvernamentalã a vehiculat „posibi-
litatea existenþei unei reþele care aduce femei

însãrcinate în Grecia din Bulgaria ºi le ia copiii pen-
tru a-i vinde”. Agenþia citeazã, de asemenea, „in-
formaþii” apãrute în trecut despre sicrie goale ale
unor copii despre care se afirmase cã au fost nãs-
cuþi morþi de mame strãine în Atena.
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Anunþul tãu!
ANUNÞUL PRIVIND VANZA-
REA PENTRU BUNURI IMOBI-
LE Anul 2013 luna 9 ziua 6. În
temeiul art. 162 alin1 din O.G.
92/2003 privind Codul de pro-
cedurã fiscalã, republicatã, se
face cunoscut cã în ziua de
1.11.2013 orele 11.00 în locali-
tatea FILIAªI, la sediul Serviciu-
lui Fiscal Orasenesc Filiasi, str.
Racoþeanu, nr. 160, se vor vin-
de prin licitaþie publicã urmã-
toarele bunuri imobile, proprie-
tate a debitorului S.C LIGHT
FOR LIFE SRL, cod fiscal
27769066 cu domiciliul fiscal în
localitatea CRAIOVA, str. ION
TUCULESCU, nr. 4, jud. Dolj: -
teren extravilan – categoria de
folosinta padure – in suprafata
de 1150000  mp situata in Tarla-
ua 88, parcela 101/5, loc. Meli-
nesti, jud. Dolj. Preþul de porni-
re al licitaþiei este de 646875 lei
exclusiv TVA. Cota de taxa pe
valoare adaugata pentru vinza-
rea bunurilor imobile este sta-
bilita in conformitate cu preve-
derile Titlului VI din Legea 571/
22003 privind Codul Fiscal, cu
modificarile si completarile ul-
terioare. Creditori: Administra-
tia Judeteana Finantelor Publi-
ce Dolj- Serviciul Fiscal Orase-
nesc Filiasi. Invitãm pe cei care
pretind vreun drept asupra
acestor bunuri sã înºtiinþeze
despre aceasta, Serviciul Fis-
cal Orasenesc Filiasi înainte de
data stabilitã pentru vânzare,
mentionata mai sus. Invitãm pe
cei interesaþi în cumpãrarea

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
proprietatii imobiliare sã se pre-
zinte la termenul de vânzare, la
locul fixat in acest scop si sa
depuna, cu cel mult o zi inaite
de data licitatiei urmatoarele
documente: dovada plãþii taxei
de participare sau a constituirii
garantiei sub forma scrisorii de
garantie bancara.Taxa de par-
ticipare reprezenta 10% din pre-
þul de pornire al licitaþiei si se
plateste in lei, in contul IBAN RO3-
8TREZ294506702XXXXXXX,
deschis la Trezoreria Filiasi, îm-
puternicirea persoanei care îl re-
prezintã pe ofertant; pentru per-
soanele juridice de naþionalita-
te românã, copie dupã certifi-
catul unic de înregistrare elibe-
rat de Oficiul Registrului Co-
merþului; pentru persoanele ju-
ridice straine, actul de inmatri-
culare tradus in limba romana;
pentru persoanele fizice strai-
ne, copie dupa pasaport; pen-
tru persoanele fizice române,
copie dupã actul de identitate;
dovada emisã de creditorii bu-
getari cã nu au obligaþii buge-
tare restante fata de acestea(-
Consiliul Local si Administra-
tia Financiara) urmand sa se
prezinte la data stabilita pentru
vanzare si la locul fixat in acest
scop. Împotriva prezentului în-
scris cel interesat poate intro-
duce contestaþie la instanþa ju-
decãtoreascã competentã, în
termen de 15 zile de la comuni-
carea sau luarea la cunoºtiinþã
în conformitate cu prevederile
art.172-173 din O.G. 92/2003

privind Codul de procedurã fis-
calã, republicatã, cu modifica-
rile si completarile ulterioare.
Licitatia incepe de la cel mai
mare pret din ofertele de cum-
parare scrise,daca acesta este
superior pretului de pornire la
licitatie, iar in caz contrar va in-
cepe de la acest din urma pret.
Adjudecarea se face in favoa-
rea participantului care a oferit
cel mai mare pret,dar nu mai
putin decat pretul de pornire.
Taxa de participare nu se restu-
ie ofertantilor care nu s-au pre-
zentat la licitatie,celui care a re-
fuzat incheierea procesului-ver-
bal de adjudecare,precum si
adjudecatarului care nu a platit
pretul. Potrivit dispoziþiilor art.
9 alin. 2, lit. d) din O.G. 92/2003
privind Codul de procedurã fis-
calã, republicatã, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare,
când urmeazã sã se ia mãsuri
de executare silitã nu este obli-
gatorie audierea contribuabilu-
lui. Pentru informatii suplimen-
tare vã puteþi adresa Serviciul
Fiscal Orasenesc Filiasi, str.
Racoþeanu, nr. 160, Serviciul
Colectare-Executare Silitã Per-
soane Fizice ºi Juridice, la ca-
mera nr.2, telefon: 0251441835.
Data afiºãrii: 22.10.2013.
S.C. PRODAC Bucureºti a de-
pus documentaþia pentru obþi-
nerea Avizului de Gospodãrire
Ape la investiþia Foraj de Ali-
mentare cu Apã Carpat beton
Cârcea, judeþul Dolj.
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OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM MAªINISTE
MAROCHINÃRIE. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.

MEDITAÞII
Studentã Facultatea
de Litere, meditez elevi
de gimnaziu (cls. I-VIII)
15 Ron/ orã. Telefon:
0737/283.028
PROFESOARÃ Istorie
meditez pentru orice
nivel: testare naþiona-
lã, bacalaureat, facul-
tate. Pregãtesc la do-
miciliu elevi de clasele
I–IV. Telefon: 0720/
536.468.
Licenþiatã, douã spe-
cializãri ofer medita-
þii complete clasele I-
IV. Telefon: 0751/
239.088.
Meditez matematicã
pentru Evaluare Naþi-
onalã, bacalaureat,
alte concursuri ºcola-
re ºi examene. Telefon:
0724/088.745; 0351/
416.101.
Pregãtesc contabili-
tate – studenþi,
ºomeri etc. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.
Profesoarã meditez
matematicã. Telefon.
0761/329.958.

PRESTÃRI SERVICII
CONSULTANÞÃ GRA-
TUITÃ DECORAÞIUNI
INTERIOARE. TELE-
FON: 0727/804.400.
Evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0758/063.773;
0744/390.775.
Fac menaj sau bonã.
Telefon: 0762/047.095.
Finisaje interioare ºi
exterioare. Telefon:
0736/003.526.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691; 0785/
103.411.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Particular vând (închi-
riez) locuinþã bloc ne-
familiºti (2 camere)
parchet, izolaþie, geam
termopan, zona Liceul
de Chimie. Telefon:
0743/120.446.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/
4, zona Lãpuº, în spa-
tele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E nego-
ciabil. Telefon: 0720/
556.607.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str. A. I.
Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de conduce-
re vacante de director executiv –Direcþia Fond Locativ ºi Control Asociaþii de
Proprietari, în data de 22.11.2013 ora 10:00 – proba scrisã ºi în data de
25.11.2013 – proba de interviu.

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

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

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 3 ani.
Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în

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

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

Serviciul Resurse Umane.

S.C. SITCO SERVICE SRL
organizeaza urmatoarele cursuri
    ELECTRICIAN INTRETINERE

SI REPARATII
      - curs initiere,
    180 ore………………..600 ron
    OPERATOR pentru MASINI-

UNELTE CU COMANDA
NUMERICA
      - curs calificare,
  720 ore…………….1600 ron*.
      OPERATOR INTRODUCERE,

VALIDARE SI PRELUCRARE
DATE

- curs calificare,
720 ore……………1600 ron*.
*Pe baza unei testari initiale,

durata si costul cursurilor de cali-
ficare se pot reduce la jumatate.

Cursurile sunt autorizate de
catre Autoritatea Nationala
pentru Calificari.

Pentru mai multe informatii
sunati la 0747 490 968.

Vând apartament 2
camere 6/10 Brazdã,
lângã Big Family. Preþ
negociabil. Telefon:
0752/963.770.
Vând apartament 2 ca-
mere transformat în 3,
ultramodern cu centra-
lã, mobilier ºi garaj, (în
spate la Billa). Preþ
65.000 Euro negociabil.
Telefon: 0755/943.426.
Vând apartament 2
camere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0351/
175.746.
Vând apartament 2
camere central. Tele-
fon: 0770/682.554.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
Vând apartament 3
camere decomandate,
superb, preþ negocia-
bil, zona Ciupercã. Te-
lefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 45.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.

CASE
Vând/schimb casã la
Goeºti cu garsonie-
rã. Telefon: 0251/
417.276.
Vând casã, sat Pana-
ghia, comuna Calopãr,
20 km – Craiova, centrul
localitãþii, drum asfaltat,
4 camere, 101 m.p. Te-
lefon: 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. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând casã la 15 km de
Craiova, mobilã, ara-
gaz. Telefon: 0752/
410.378.
Vând casã în Bãileºti
ºi curte 2000 mp zona
I, sau schimb cu gar-
sonierã Craiova, + di-
ferenþa. Telefon: 0742/
097.486.
Vând casã comuna
Urzicuþa 4 camere +
3500 mp. Telefon:
0722/651.544.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Te-
lefon: 0744/391.195.
Casã, 3 camere, ane-
xe, pomi fructiferi, vie,
fântânã, localitatea
Ciutura, preþ negocia-
bil. Telefon: 0763/
305.850.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna Va-
lea Stanciului. Telefon:
0251/352.239. 0721/
502.003.
Vând casã + teren afe-
rent în comuna Malu
Mare cu ieºire la
ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, an-
velopatã termic,
eventual schimb 2
apartamente, 2 came-
re sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km
de Craiova. Telefon:
0251/454.016.

TERENURI
Vând teren Calea Bu-
cureºti km 11, ideal
benzinãrie, halã, de-
pozit, showroom,
2000 m, deschidere
36 m. Telefon: 0762/
109.595.
VÂND Teren 7000 mp,
zona Catargiu-Mofleni,
dimensiuni 20x350. Te-
lefon: 0729/826.217.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/222.518.
Vând teren 1850 m.p.
Bariera Vâlcii, str. Cor-
neºului. Telefon: 0761/
431.806.

Vând teren intravilan
4000 mp, cadastru,
cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie la 11 km
de Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând teren intravilan
Brãdeºti, deschidere
la Drum European 54
m, toate utilitãþile. Re-
laþii la telefon: 0749/
230.636.
Vând parcele Câr-
cea, la asfalt, alã-
turat cu Hanul cu
ponei, 450 mp ºi
650 mp. Telefon:
0767/263.391.
Vând intravilan vis-a-
vis de târgul Leu, 1174
mp, 2 deschideri 17 m
ºi reþele apã, electrici-
tate, cadastru, carte
funciarã. Telefon:
0724/572.434; 0351/
179.436.
Vând 800 mp, comu-
na Predeºti ideal
pentru casã, zonã pi-
toreascã. Telefon:
0762/ 109.595.
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Vând 345 mp zona Da-
ewoo între case, vari-
ante. 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, ªim-
nicu de Jos, str. Grã-
dinari, nr. 34. Preþ ne-
gociabil, 600 mp. Te-
lefon: 0727/792.578.
Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0 7 4 4 / 5 6 3 . 6 4 0 ;
0351/402.056.

Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, 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. TE-
LEFON: 0743/088.899.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon:
0746/467.922; 0744/
220.492.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament
sau garsonierã direct
de la proprietar. Tele-
fon: 0745/589.825.
SCHIMBURI

Schimb teren intravilan
4000 mp cu aparta-
ment 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.
Vând sau schimb apar-
tament 4 camere Lãpuº,
cu casã 2-3 camere.
Telefon: 0766/ 483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

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

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând în Iºalniþa 2 mc
lemne foc cu 125 lei mc.
Telefon: 0770/303.445.
0767/989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamo-
tatã  tip Coralex, stare
foarte bunã, 450 lei. Te-
lefon: 0755/010.296.
VÂND butaºi trandafiri
olandezi. Telefon:
0744/642.570.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445:
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciuper-
cã), butoi pentru var-
zã. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/446.918.

Vând vioarã nouã, un
sfert arcuº, cutie. Te-
lefon: 0727/804.400.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
PRESÃ ULEI, origina-
lã fabricã, preþ 5000
RON. Telefon: 0764/
834.799.
Vând cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor (flex)
D125/850W nou, ca-
nistrã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând ieftin un injector
pentru cazan pentru
încãlzire. Telefon:
0729/092.211.
Vând loc de veci cimi-
tirul Roboaica. Tele-
fon: 0736/655.212.
Vând pãlãrie fetru nr.
55, nouã, 50 lei, ma-
ºini de spãlat rufe,
pompã defectã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzi-
cã popularã ºi uºoa-
rã. 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 bute-
lie, ceas Atlantic. Tele-
fon: 0771/385.734.
Vând 345 mp – 18,60,
tarlaua 80 preþ nego-
ciabil, zona Daewoo
cãpºunãrie. Telefon:
0763/616.711; 0351/
425.744.
Vând 2 gropi, Cimitirul
Romaneºti, cu lucrare
fãcutã. Telefon: 0771/
758.019.

Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând puieþi de nuc, fra-
sin, salcâm ºi diverºi pu-
ieþi pomi fructiferi ºi sãl-
batici pentru a înfiinþa o
plantaþie. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880;
0253/285.145.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticide-
le din legume ºi fruc-
te, precum ºi hormonii
ºi antibioticele din car-
ne. Telefon: 0729/
033.903.
Vând þeavã neagrã 40
ml, robineþi, ventile
fontã noi diverse mã-
rimi. Telefon. 0731/
989.215.
Vând dozator de bere,
tub CO2, aparat fax,
aspirator, balanþã Ber-
kel, cuier panou, maºi-
nã de cusut Singer. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând uºi cu toc, de in-
terior, cu geam, date
cu lac, tuburi CO2, do-
zator bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil. Te-
lefon:  0766/355.375.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300. Preþ 200 lei. Re-
laþi la telefon: 0748/
057.590.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei / buc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând presã de balo-
tat, mase plastice uºã
cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.

Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0251/534.303.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã tra-
tate, piese Dacia noi,
calculator instruire co-
pii, flex mare, aparat
sudurã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de cusut,
plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã,
canapea, covor. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii sepa-
rate 500 mp cu teren
intravilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard be-
ton. Telefon: 0721/
152.832.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groasã
pentru pui, curcani ºi
animale mici. Telefon:
0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã
miere. Telefon: 0728/
381.894.

Anunþ public privind depunerea solicitãrii
de emitere a acordului de mediu

Reabilitare ºi modernizare bloc energetic
nr. 7, lignit, SE Iºalniþa

Societatea Complexul Energetic Oltenia
S.A. – Sucursala Electrocentrale Iºalniþa anunþã
publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul
Reabilitare ºi modernizare bloc energetic nr.
7, lignit, SE Iºalniþa, propus a fi amplasat în in-
cinta Sucursalei Electrocentrale Iºalniþa, str. Mi-
hai Viteazul, nr. 101, Comuna Iºalniþa, judeþul Dolj.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul autoritãþii competente pentru protecþia
mediului Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova, Dolj, Cod
200349, ºi la sediul Societatea Complexul Ener-
getic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Iºal-
niþa, de Luni ÷ Vineri, între orele 8:00 – 16:00.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la se-
diul autoritãþii competente pentru protecþia mediu-
lui Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1, Craiova, Dolj, Cod 200349.
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2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe o
parte. Telefon: 0729/
977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor
bucãtãrie, 2 radio case-
tofoane (30 Ron/buc).
Telefon: 0729/977.036.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.

Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pen-
tru cãldurã instant apã
caldã, ºemineu pe
lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã cu
plutitor 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând pat dublu 2 m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat – fer-
moar –  nasturi - tine-
ret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.

CUMPÃRÃRI
Cumpãr presã pentru
struguri (Teasc). Tele-
fon: 0745/589.825.
Colecþionar cumpãr ta-
blouri, sculpturã, acua-
relã, graficã, monede,
bancnote, timbre, cea-
suri, icoane, alte anti-
chitãþi. Telefon: 0723/
926.322.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez teren pentru
Staþie GPL, Centru
vânzare maºini sau
parcare. Telefon:
0722/943.220: 0755/
139.772.
Închiriez spatiu comer-
cial în municipiul Cra-
iova, str. Lipscani, 300
mp, dispus pe trei ni-
veluri. Telefon: 0745/
130.705.
Bucureºti - zona Vitan
garsonierã 40 mp mo-
bilatã, rog seriozitate.
Exclus intermediere
agenþii. Telefon: 0722/
714.578.
Închiriez garsonierã
complet mobilatã zona
Lãpuº, ºcoala M. Emi-
nescu. Telefon: 0762/
299.913.
Închiriez la bloc Calea
Bucureºti, exclus fami-
lii. Telefon. 0762/
047.095.

Închiriez teren pe ter-
men lung pentru am-
plasare de magazine
sau piaþã Lãpuº. Vad
foarte bun. Telefon:
0763/616.711; 0351/
425.744.
Proprietar închiriez pe
termen lung aparta-
ment 3 camere mobi-
lat parter Dezrobirii,
300 euro. Telefon:
0744/396.354.
Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedeterminatã,
zonã cu vad. Telefon:
0761/665.763.
Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59.
Telefon: 0351/437.906.

Închiriez aparta-
ment cu 2 camere
decomandat, zona
George Enescu,
strada Fãgãraº. Te-
lefon: 0766/463.563.
MATRIMONIALE
Drãguþã, mic handi-
cap, 35/1,68/75, pen-
tru cãsãtorie, fãrã vi-
cii, cu mic handicap.
Rog seriozitate. Tele-
fon: 0351/409.381.
Domn serios, fãrã
obligaþii 50 ani, do-
resc cunoºtiinþã cu
doamnã vârstã
apropiatã. Telefon:
0 7 4 0 / 8 9 5 . 6 9 1 ;
0785/103.411.

DIVERSE
Cedez 4500 m.p. te-
ren extravilan pentru
reparaþii casã + ane-
xe sau cedez 4000
m.p. teren intravilan
pentru un apartament
cu 2 camere + dife-
renþa. Telefon. 0727/
884.205.
Caut persoanã auto-
rizatã ptr. cadastru în
Craiova. Telefon:
0770/333.559: 0351/
401.251.

Confecþionez ºi montez
curea canelatã pentru
maºinã de cusut. Tele-
fon: 0251/531.294.
Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon: 0764/568.897;
0751/ 911.417.
CONDOLEANÞE
Primarul comunei
Castranova, Mãceºa-
nu Dumitru, este alã-
turi de domnul Pre-
ºedinte al Consiliului
Judeþean Dolj Ion
Prioteasa, în clipele
de grea încercare
pricinuite de decesul
soþiei ºi transmite
sincere condoleanþe
familiei îndoliate!
Consternat de trece-
rea în nefiinþã a celei
care a fost NATALIA
GINA PRIOTEASA, îmi
exprim întreaga com-
pasiune. Sunt alãturi
de domnul Ion Priotea-
sa ºi familia cernitã în
ce aceste momente,
transmiþându-le since-
re condoleanþe. Dum-
nezeu sã o odihneas-
cã în pace! Fie-i som-
nul lin! Pios omagiu.
Marius Baboº.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Deºi sub comanda lui Victor Piþurcã nu se simte deloc bine,
Alexandru Maxim merge ceas la Stuttgart. Titular ºi utilizat timp
de 87 de minute, duminicã, în deplasarea de la Hamburg, 3-3, “tri-

Maxim continuã sã impresionezeMaxim continuã sã impresionezeMaxim continuã sã impresionezeMaxim continuã sã impresionezeMaxim continuã sã impresioneze
în Bundesligaîn Bundesligaîn Bundesligaîn Bundesligaîn Bundesliga

colorul” a reuºit sã marcheze al patrulea sãu gol din acest sezon,
dupã care a ieºit la rampã ºi cu o nouã pasã decisivã, a opta sta-
gionalã, 6 în campionat ºi douã în Cupã.

Punctul fostului jucãtor al celor de la Pandurii a fost cel al
deschiderii scorului, în minutul 3, când, urmare a unei combinaþii
cu bosniacul Vedad Ibisevici, la învins pe goalkeeper-ul advers
printr-un ºut la colþul lung. “Assist-ul” a venit în minutul 37, dintr-
o loviturã liberã, la capãtul centrãrii gãsindu-se cãpitanul Chris-
tian Gentner (1-2). Între timp (22), Lasogga egalase pentru han-
seatici, pentru ca apoi Beister sã repete isprava colegului sãu, 2-
2 (56). Vizitatorii au trecut din nou la conducere prin autogolul lui
Djourou (64), iar rezultatul final a fost stabilit de olandezul Rafael
van der Vaart (67).

Pe 8 în Bundesliga, Stuttgart va primi runda viitoare, a 10-a,
vizita antepenultimei clasate, FC Nurnberg, meci programat vineri
searã, de la ora 21:30, în direct pe canalul  Eurosport 2.

Simona Halep, care a câºtigat, duminicã, la
Moscova, al cincilea turneu în acest an (victo-
rie contra australiencei Samantha Stosur, 7-6,
6-2), a urcat patru locuri în clasamentul WTA ºi
se aflã pe poziþia a 14-a (cu 3.085 puncte), cea
mai bunã din carierã, fiind, totodatã, ºi sportiva
din România cel mai bine clasatã în ierarhia datã
publicitãþii ieri.

Urmãtoarea noastrã jucãtoare aflatã în ierar-
hia WTA este Sorana Cîrstea, care se menþine
pe locul 22, cu 2.170 de puncte.

În schimb, Monica Niculescu a coborât de
pe locul 43 pe 54, cu 1.135 de puncte, iar Ale-
xandra Cadanþu a urcat de pe 67 pe 66, cu 907
puncte.

Vin la rând, în ordine, Irina-Camelia Begu,
pe 126, de pe 127, cu 478p, Alexandra Cadanþu,
menþinere pe locul 154, cu 405p, Cristina-An-
dreea Mitu, pe 173, de pe 176, cu 357p, ºi Cris-
tina Dinu, pe 180, de pe 179, cu 344p.

Primele zece locuri în clasamentul WTA
de sunt ocupate de urmãtoarele jucãtoare: 1.

Halep, la cea mai bunã clasare din carierã în ierarhia WTA
Serena Williams (SUA) – 12.040p, 2. Victoria
Azarenka (Belarus) – 7.676p, 3. Maria ªarapo-
va (Rusia) – 5.891p, 4. Agnieszka Radwanska
(Polonia) – 5.890p, 5. Na Li (China) 5.120p, 6.
Petra Kvitova (Cehia) – 4.370p, 7. Sara Errani
(Italia) – 4.190p, 8. Jelena Jankovici (Serbia) –
3.860p, 9. Angelique Kerber (Germania) 3.715p,
10. Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.520p.

Constãnþeanca îºi încheie sezonul de vis
la Sofia, unde va fi principala favoritã

la  “Tournament of Champions”
Revenind la Halep, jucãtoarea în vârstã de

22 de ani va mai participa la un turneu pe finalul
de sezon,

 “Tournament of Champions”.
La competiþia ce va fi gãzduitã de capitala

Bulgariei, Sofia, au acces, în ordinea clasa-
mentului, jucãtoarele care au cucerit mãcar
un titlu din categoria International ºi care nu

participã la Turneul Campioanelor de la Is-
tanbul. Concursul va avea loc între 29 oc-
tombrie ºi 3 noiembrie, având la start 8 parti-
cipante, Simona Halep, Samantha Stosur
(Australia), Elena Vesnina (Rusia), Maria Ki-
rilenko (Rusia), Alize Cornet (Franþa), Lucie
Safarova (Cehia), Ana Ivanovici (Serbia) ºi
Þvetana Pironkova (Bulgaria), ultimele douã
beneficiare ale unor wild-card-uri.

Simona Halep s-a calificat la turneu dupã ce
a câºtigat trei turnee din categoria Internatio-
nal: Nurnberg, ‘s-Hertogenbosch ºi Budapes-
ta. Pe lângã acestea, în afarã de Moscova, s-a
mai impus ºi la New Haven ºi Moscova, com-
petiþii din categoria Premier.

Cele opt participante vor fi împãrþite în douã
grupe de 4, urmând ca primele douã din fiecare
sã  acceadã în semifinale.

Palmaresul lui Halep cu cele 7: Ana Iva-
novici 0-1, Maria Kirilenko 1-0, Samantha Sto-
sur 2-3, Elena Vesnina 1-0, Alize Cornet 0-1,
Lucie Safarova 1-1, Þvetana Pironkova 0-0.

HANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILOR –

FAZA GRUPELOR –

ETAPA A III-A
Rezultate consemnate în week-end

Grupa A

HCM Baia Mare – Hypo Viena (Aus) 24-23
Thuringer (Ger) – Gyor (Ung) 25-33
Clasament: 1. Gyor 6p, 2. Thuringer 2p, 3. Hypo 2p,
4. HCM 2p.
Runda viitoare (2 noi.): Gyor – Thuringer, Hypo –
HCM.

Grupa B

Ferencvaros (Ung) – MKS Lublin (Pol) 40-25
Midtjyilland (Dan) – Buducnost (Mun) 21-19
Clasament: 1. Midtjyilland 6p, 2. Ferencvaros 4p,
3. Buducnost 2p, 4. Lublin 0p.
Runda viitoare (3 noi.): Buducnost – Midtjyilland,
Lublin – Ferencvaros.

Grupa C

HC Leipzig (Ger) – IK Savehof (Sue) 28-34
Metz Handball (Fra) – Krim Mercator (Sln) 21-20
Clasament: 1. Krim 4p, 2. Savehof 4p, 3. Metz 2p, 4.
Leipzig 2p.
Runda viitoare (2/3 noi.): Krim – Metz, Savehof –
Leipzig.

Grupa D

WHC Vardar (Mac) – Podravka (Cro) 39-26
Balonmano (Spa) – Larvik (Nor) 17-27
Clasament: 1. Larvik 5p, 2. Vardar 5p, 3. Podravka
2p, 4. Balonmano 0p.
Runda viitoare (2/3 noi.): Larvik – Balonmano,
Podravka – Vardar.

În faza urmãtoare, cea a grupelor principale, se
calificã primele douã clasate, în timp ce echipele
clasate pe locul trei vor continua în Cupa
Cupelor.

LIGUE 1 – ETAPA A 10-A
Vineri: Nice – Marseille 1-0 (Cvitanich 40), Reims – Tou-

louse 1-2 (Oniangue 59 / Trejo 42, Braithwaite 88 pen.; La
oaspeþi, Mihai Roman nu s-a aflat în lot, fiind în continuare
indisponibil);

Sâmbãtã: Paris SG – Bastia 4-0 (Ibrahimovici 10, 13, Ca-
vani 62, 89 pen.; La vizitatori, Claudiu Keºeru a evoluat înce-
pând cu minutul 56), Ajaccio – Nantes 0-1 (Bedoya 87; Dacã
Adrian Mutu a fost trimis în teren în minutul 35, ªtefan Popes-
cu 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);

Duminicã: Sochaux – Monaco 2-2 (Bakambu 57, Lopy 69 /
Carrasco 5, 10), St. Etienne – Lorient 3-2 (Clerc 7, Corgnet 14,
Gradel 72 / Jouffre 38, Aboubakar 86), Lyon – Bordeaux 1-1
(Briand 90+1 / Obraniak 62).

1. Paris SG 24 11. Montpellier 12
2. Monaco 22 12. Lyon 12
3. Lille 20 13. Reims 12
4. Nantes 19 14. Bastia 12
5. Marseille 17 15. Bordeaux 11
6. Nice 17 16. Evian 9
7. St. Etienne 16 17. Ajaccio 7
8. Toulouse 15 18. Lorient 7
9. Guingamp 14 19. Sochaux 6
10. Rennes 13 20. Valencien. 5

BUNDESLIGA – ETAPA A 9-A
Vineri: Hoffenheim – Leverkusen 1-2 (Schipplock 88 / Sam

26, Kiessling 70);
Sâmbãtã: 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), Frank-
furt – Nurnberg 1-1 (V. Kadlec 50 / Drmic 86), Hertha – M’glad-
bach 1-0 (Ramos 36);

Duminicã: Hamburg – Stuttgart 3-3 (Lasogga 22, Beister
55, Van der Vaart 67 / Maxim 3, Gentner 37, Djourou 64 aut.;
În afara golului, Alexandru Maxim, pe teren pânã în minutul
87, a contribuit  decisiv ºi la reuºita secundã a formaþiei sale,
oferind un „assist”), Augsburg – Wolfsburg 1-2 (Werner 10 /
Arnold 35, L. Gustavo 42).

1. Bayern 23 10. Werder 12

2. Dortmund 22 11. Hoffenheim 10
3. Leverkusen 22 12. Frankfurt 10
4. Hertha 15 13. Augsburg 10
5. Schalke 14 14. Mainz 10
6. M’gladbach 13 15. Hamburg 9
7. Hannover 13 16. Nurnberg 6
8. Stuttgart 12 17. Freiburg 5
9. Wolfsburg 12 18. Braunsch. 4

SERIE A – ETAPA A 8-A
Vineri: AS Roma – Napoli 2-0 (Pjanici 45+4, 71 pen; Bog-

dan Lobonþ a fost rezervã la gazde);
Sâmbãtã: Cagliari – Catania 2-1 (Ibarbo 26, Pinilla 84 /

Bergessio 5), Milan – Udinese 1-0 (Birsa 22);
Duminicã: 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 conti-
nuare nerefãcut dupã o accidentare), Fiorentina – Juventus 4-
2 (Rossi 66 pen., 76, 81, Joaquin 78 / Tevez 37 pen., Pogba
40), Genoa – Chievo 2-1 (Gilardino 22, 51 / Bentivoglio 48;
La gazde, Adrian Stoian a jucat începând cu minutul 29, în
timp ce de cealaltã parte, Paul Papp a rãmas pe banca de
rezerve), Verona – Parma 3-2 (Cacciatore 9, Jorginho 61 pen.,
88 pen. / Parolo 19, Cassano 25), Livorno – Sampdoria 1-2
(Siligardi 90+2 / Eder 19 pen., Pozzi 90+6 pen.), Sassuolo –
Bologna 2-1 (Berardi 12 pen., Floro Flores 17 / Diamanti 34
pen.; Dacã Marius Alexe a fost rezervã la gazde, Denis Alibec
nu s-a regãsit în lotul formaþiei vizitatoare), Torino – Inter 3-3
(Farnerud 21, Immobile 53, Bellomo 90 / Guarin 45+1, Pala-
cio 55, 71; În continuare nerefãcut dupã o accidentare, Cristi
Chivu nu a fãcut parte din lotul milanezilor).

1. Roma 24 11. Udinese 10
2. Napoli 19 12. Cagliari 10
3. Juventus 19 13. Parma 9
4. Verona 16 14. Livorno 8
5. Inter 15 15. Genoa 8
6. Fiorentina 15 16. Sampdoria 6
7. Atalanta 12 17. Catania 5
8. Milan 11 18. Sassuolo 5
9. Lazio 11 19. Chievo 4
10. Torino 10 20. Bologna 3

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 8-A
Sâmbãtã: Newcastle – Liverpool 2-2 (Cabaye 23, Dummett

57 / Gerrard 42 pen., Sturridge 72), Arsenal – Norwich 4-1 (Wil-
shere 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 1-1 (Van Persie 26 / Lovren 89), Stoke – West
Brom 0-0, Swansea – Sunderland 4-0 (Bardsley 57 aut., De Guz-
man 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);

Duminicã: Aston V. – Tottenham 0-2 (Townsend 31, Solda-
do 69; Vlad Chiricheº a debutat, în competiþie, la oaspeþi, fiind
integralist);

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Crystal P. – Fulham.
1. Arsenal 19 11. Swansea 10
2. Chelsea 17 12. West Brom 10
3. Liverpool 17 13. Aston V. 10
4. Man. City 16 14. West Ham 8
5. Tottenham 16 15. Stoke 8
6. Southampton 15 16. Cardiff 8
7. Everton 15 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
Sâmbãtã: Real M. – Malaga 2-0 (Di Maria 46, Ronaldo

90+1 pen.), Valencia – Sociedad 1-2 (Pabon 90+3 / Griez-
mann 41, Pardo 59), Osasuna – Barcelona 0-0, Espanyol –
Atletico 1-0 (Courtois 53 aut.; Gabriel Torje nu s-a aflat în
lotul formaþiei gazdã);

Duminicã: Granada – Getafe 0-2 (Murillo 47 aut., P. Leon
55; La oaspeþi, Ciprian Marca a jucat pe toatã durata reprizei
secunde),Almeria – Rayo 0-1 (Galvez 78), Betis – Elche 1-2
(Molina 41 / Manu 29, Fidel 34; Cristi Sãpunaru nu s-a aflat
în lotul învingãtorilor), Valladolid – Sevilla 2-2 (Goncalves 81,
Ebert 84 / Bacca 2, Moreno 31; La oaspeþi, Raul Rusescu nu s-
a aflat în lot);

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Celta – Levante, Bilbao –
Villarreal.

1. Barcelona 25 11. Sociedad 10
2. Atletico 24 12. Levante* 10
3. Real 22 13. Malaga 9
4. Villarreal* 17 14. Rayo 9
5. Getafe 16 15. Betis 8
6. Espanyol 14 16. Granada 8
7. Bilbao* 13 17. Valladolid 7
8. Valencia 13 18. Osasuna 7
9. Elche 12 19. Celta* 6
10. Sevilla 10 20. Almeria 3
* - un meci mai puþin.



Grupa E
Astãzi
Steaua – Basel 21:45 (TVR 1, Digi 1, Dolce 1)
Schalke – Chelsea 21:45
1. Schalke 2 2 0 0 4-0 6
2. Chelsea 2 1 0 1 5-2 3
3. Basel 2 1 0 1 2-2 3
4. Steaua 2 0 0 2 0-7 0
Tot astãzi
Grupa F: Arsenal (6p) – Dortmund (3p), Marseille (0p) – Napoli (3p).
Grupa G: Porto (3p) – Zenit (1p), Austria V. (1p) – Atl. Madrid (6p).
Grupa H: Celtic (0p) – Ajax (1p), Milan (4p) – Barcelona (6p).
Mâine
Grupa A: Leverkusen (3p) – ªahtior (4p), Man. United (4p) – Sociedad (0p).
Grupa B: Real Madrid (6p) – Juventus (2p), Galatasaray (1p) – Copenhaga (1p).
Grupa C: Anderlecht (0p) – Paris SG (6p), Benfica (3p) – Olympiakos (3p).
Grupa D: ÞSKA Moscova (3p) – Man. City (3p), Bayern (6p) – Plzen (0p).
Cu excepþia partidei de la Moscova, care va debuta la ora 19:00, celelalte partide

se vor disputa de la ora obiºnuitã, 21:45.

marþi, 22 octombrie 2013 cuvântul libertãþii / 15sp   rt
Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

LIGA CAMPIONILOR

Învinsã la scor în primele
douã partide, 0-3 pe terenul lui
Schalke ºi 0-4, la Bucureºti, cu
Chelsea, Steaua îºi joacã în
aceastã searã ultima ºansã de a
mai spera la primãvara europea-
nã, urmând a înfrunta, pe Are-
na Naþionalã, campioana Elve-
þiei, FC Basel.

În cadrul unei conferinþe de
presã susþinutã ieri, de aceeaºi
pãrere s-a arãtat ºi tehnicianul
roº-albaºtrilor, Laurenþiu Re-

Reghecampf:  Reghecampf:  Reghecampf:  Reghecampf:  Reghecampf:  “V“V“V“V“Victor ia  e  s inguraictor ia  e  s inguraictor ia  e  s inguraictor ia  e  s inguraictor ia  e  s ingura
ºansã sã mai  jucãm în  pr imãvarã”ºansã sã mai  jucãm în  pr imãvarã”ºansã sã mai  jucãm în  pr imãvarã”ºansã sã mai  jucãm în  pr imãvarã”ºansã sã mai  jucãm în  pr imãvarã”

ghecampf. “Pentru noi e un
meci decisiv. E ultima noastrã
ºansã de a mai reuºi sã ne cali-
ficãm în primãvara europeanã.
Victoria e singura ºansã prin
care mai putem prinde locul 3
sau, de ce nu?, locul 2. În pri-
mele douã meciuri nu ne-am ri-
dicat la valoarea competiþiei.

Suntem datori faþã de fanii
noºtri ºi sperãm cã sã îi facem
fericiþi. Nu ºtiu cine va fi mâi-
ne searã (nr. azi) în avantaj, nu

mai conteazã. O sã încercãm sã
recuperãm mingea cât mai re-
pede ºi cât mai departe de poar-
ta noastrã. Trebuie sã fim agre-
sivi, ceea ce ne-a lipsit pânã
acum. Dacã vom reuºi asta,
cred cã avem o ºansã foarte
mare de a câºtiga aceastã parti-
dã. Elveþienii fac un presing
agresiv, s-a vãzut ºi cu Chelsea
(n.r. Basel s-a impus cu 2-1 la
Londra), au un grup unit, sunt
foarte organizaþi, mai ales pe
partea defensivã”, a spus Lau-
renþiu Reghecampf.

Echipe probabile
Steaua:  Tãtãruºanu – Geor-

gievski, Szukala, Gardoº, Lato-
vlevici – Bourceanu, Pintilii –
Ad. Popa, N. Stanciu, Cr. Tã-
nase – Piovaccari.
Basel :  Sommer  –  Voser,

Schar, Ivanov, Safari – F. Frei
– Salah, Diaz, Xhaka, Stocker
– Strel ler.  Antrenor:  Murat

Yakin.
Partida va fi arbitratã de slo-

venul Matej Jug.

TVR 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Steaua – FC Basel.

Digi Sport 1
16:00 – FOTBAL – Tineret: Steaua – FC Basel / 21:45 –

FOTBAL – Liga Campionilor: Steaua – FC Basel.

Digi Sport 2
17:00 – TENIS (F) – Turneul de la Istanbul (Turcia): ziua întâi

/ 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Milan – Barcelona.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Digi Sport 3

19:30 – HOCHEI – Liga MOL: Ujpesti – ASC Corona Braºov
/ 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Arsenal – Dortmund.

Dolce Sport 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Steaua – FC Basel.

Dolce Sport 2
17:00 – TENIS (F) – Turneul de la Istanbul (Turcia): ziua întâi

/ 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Milan – Barcelona.

Eurosport
15:45, 18:45 – FOTBAL – Cupa Mondialã Under 17 din

Emiratele Arabe Unite: meciuri din faza grupelor / 21:00 – HAL-
TERE – Campionatul Mondial: masculin 62 kg.

Eurosport 2
16:00 – FOTBAL – Cupa Mondialã Under 17 din Emiratele

Arabe Unite: faza grupelor / 18:00 – HALTERE – Campionatul
Mondial: feminin 58 kg / 20:00 – FOTBAL – Cupa Mondialã
Under 17 din Emiratele Arabe Unite: faza grupelor / 21:30, 23:15
– BASCHET (M) – Eurocupa: sezonul regulat, etapa a doua.

Seria I
Progresul Bãileºti – Fulgerul Maglavit 2-0, Voinþa Caraula –

Recolta Galicea Mare 5-0, Viitorul Vârtop – Voinþa Radovan 3-1,
Tractorul Cetate – Avântul Giubega 5-0, SIC PAN Unirea – SC
Poiana Mare 3-2, Flacãra Moþãþei – Viitorul Întorsura 3-0, Victo-
ria Pleniþa – Avântul Rast 4-2, Avântul Verbiþa – Viitorul Ciuper-
cenii Noi 3-0.

1. SIC PAN 21 9. Giubega 7
2. Cetate 21 10. Galicea Mare 6
3. Moþãþei 18 11. Întorsura 6
4. Pleniþa 16 12. Caraula 6
5. Bãileºti 16 13. Rast 4
6. Poiana Mare 15 14. Maglavit 4
7. Vârtop 9 15. Radovan 3
8. Verbiþa 7 16. Ciupercenii N. 0
Ciupercenii Noi este penalizatã cu 6 puncte.

Seria a III-a
Unirea Tricolor Dãbuleni – Viitorul Ghindeni 3-0, CFR Rom-

Gaz Craiova – Ajax Dobroteºti 1-3, Olimpia Bãdoºi – Unirea
Tâmbureºti 2-1, AS Rojiºte – Viitorul Bratovoieºti 5-1, Unirea
Amãrãºtii de Jos – Viitorul Apele Vii 2-4, Progresul Amãrãºtii de
Sus – Fulgerul Mârºani 2-1, Progresul Castranova – ªtiinþa Teasc
6-1, Victoria Cãlãraºi – Sporting Leu 4-1.

1. Dãbuleni 18 9. Dobroteºti 11
2. Mârºani 15 10. Bratovoieºti 9
3. Cãlãraºi 15 11. Bãdoºi 7
4. Amãrãºtii S. 14 12. Castranova 6
5. Tâmbureºti 13 13. Teasc 3
6. Leu 13 14. CFR RomGaz 3
7. Rojiºte 13 15. Ghindeni 3
8. Apele Vii 12 16. Amãrãºtii J. 3
Progresul Castranova este penalizatã cu 6 puncte.

Seria a II-a
Luceafãrul Craiova – Unirea Braloºtiþa 2-1, Viitorul Coºo-

veni – Voinþa Belcin 7-0, Inter Secui – Dinamyk Craiova 4-1,
Viitorul 2 Cârcea – Jiul Breasta 12-2, AS Goieºti – Rapid Pot-
melþu 3-2, Arena Bulls Preajba – Viitorul Craiova 8-2, ªtiinþa
Malu Mare – Jiul Bucovãþ 4-0, Standard ªimnicu de Sus –
Avântul Þuglui 5-2.

1. Cârcea 2 19 9. Belcin 7
2. Coºoveni 18 10. Bucovãþ 7
3. Potmelþu 18 11. Þuglui 6
4. Malu Mare 18 12. Luceafãrul 6
5. Goieºti 16 13. Dinamyk 5
6. Secui 15 14. Braloºtiþa 4
7. Preajba 12 15. Breasta 3
8. ªimnicu S. 10 16. Viitorul Cr. 0

Seria I

Victoria Basarabi – Gloria Catane 7-2, Uni-

rea Vela – Viitorul Dobridor 13-1, Viitorul

Siliºtea Crucii – Dunãrea Negoi 9-2, Re-

colta Cioroiaºi – Progresul Cipercenii Vechi

3-0, Recolta Seaca de Câmp – Juventus

Piscu Vechi 1-4.

1. Piscu Vechi 17 6. Ciuperceni 9

2. Cioroiaºi 15 7. Negoi 9

3. Siliºtea Cr. 13 8. Dobridor 7

4. Basarabi 13 9. Catane 6

5. Vela 12 10. Seaca C. 1

Seria a II-a

ªtiinþa Calopãr – Dunãrea Gighera 1-5, Aktiv
Padea – Unirea Goicea 4-5, Viitorul Mãceºu de
Sus – A.F.C. Giurgiþa 2-1, Viitorul Gângiova –
Progresul Cerãt 1-0, Viitorul Valea Stanciului –
Triumf Bârca 2-3, Recolta Urzicuþa – Recolta
Mãceºu de Jos 3-2.
1. Bârca* 18 7. Urzicuþa 9
2. Mãceºu S. 15 8. Gângiova 8
3. Mãceºu J. 14 9. Padea 7
4. Goicea 13 10. Valea St. 7
5. Cerãt 12 11. Giurgiþa 6
6. Gighera* 10 12. Calopãr 0
* - un joc mai puþin disputat.

Seria a III-a
Voinþa Puþuri – Avântul Daneþi 1-2, Luceafãrul
Popânzãleºti – Avântul Dobreºti 0-6, Avântul
Pieleºti – Energia Radomir 1-1, Atletico Zãnoa-
ga – Flacãra Drãgoteºti 1-0, Viitorul Sadova –
Torentul Secui 3-0, Unirea Dioºti – Unirea Câm-
peni 4-3.
1. Daneþi 18 7. Pieleºti 10
2. Dobreºti 18 8. Dioºti 6
3. Radomir 14 9. Secui 6
4. Sadova 13 10. Drãgoteºti 3
5. Zãnoaga 13 11. Câmpeni 0
6. Puþuri 12 12. Popânzãleºti 0
Unirea Dioºti este penalizatã cu 6 puncte.

Seria a IV-a
Viitorul Sfârcea – AS Greceºti 3-0, Jiul Mihãiþa
– AS Scaeºti 0-6, Voinþa Raznic – Avântul Gher-
ceºti 5-1, Energia Craiova – Vulturul Cernãteºti
2-2, FC Schitu – Viitorul Valea Fântânilor 1-0;
Progresul Mischii a stat, în timp ce jocul ªtiinþa
Secu – Viitorul Brãdeºti nu s-a disputat.
1. Cernãteºti 19 8. Valea Fânt. 8
2. Scaeºti 18 9. Energia* 7
3. Sfârcea* 11 10. Brãdeºti* 6
4. Schitu* 10 11. Mischii* 6
5. Raznic* 10 12. Secu** 0
6. Gherceºti* 9 13. Greceºti* 0
7. Mihãiþa* 9
* - un joc mai puþin disputat,

** - patru jocuri mai puþin.

LIGA A V-A – ETAPA A 7-A

LIGA A VI-A – ETAPA A 7-A
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Pagină realizată de COSMIN STAICU

LIGA I

Etapa a XI-a
Steaua – Viitorul 4-0
Au marcat: Stanciu 9, Puţanu 11, 65 – autogoluri, Tatu 85.
Corona – FC Vaslui 2-1
Au marcat: S. Buş 17, Brata 23 / Antal 45
Oţelul – Gaz Metan 1-1
Au marcat: Marquinhos 49 / Markovic 89.
Petrolul – Săgeata 3-0
Au marcat: Teixeira 25, Boudjemaa 85, Romario 90.
Pandurii – FC Botoşani 6-1
Au marcat: Matulevicius 15, Breveld 43, Eric 45, 49, Alex 73, 89

/ Vaşvari 70.
Ceahlăul – CFR Cluj 0-1
A marcat: Tade 69.
Astra – Dinamo 2-1
Au marcat: Budescu 1, Bukari 21 / Rus 45.

Meciurile Concordia – FC Braşov şi „U” Cluj – ACS Poli s-au jucat
aseară.

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 9 8 1 0 24-5 25
Astra 10 7 1 2 26-10 22
Petrolul 11 6 4 1 16-8 22
Pandurii 11 6 2 3 26-13 20
Botoşani 11 5 4 2 12-13 19
Ceahlăul 11 4 5 2 14-8 17
Mediaş 11 4 4 3 13-12 16
CFR Cluj 11 4 4 3 16-16 16
Dinamo 11 3 4 4 16-12 13
ACS Poli 10 3 3 4 9-11 12
Săgeata 11 3 3 5 9-19 12
Oţelul 11 3 2 6 11-22 11
Chiajna 7 3 1 3 10-12 10
Braşov 10 2 4 4 11-13 10
Viitorul 10 1 4 5 4-17 7
Corona 11 1 2 8 7-18 5
„U” Cluj 10 0 4 6 6-20 4
FC Vaslui 10 3 2 5 9-10 3

6

5

4

FC Vaslui este penalizată cu 8 puncte.

La doar câteva
zile după ce au obţi-
nut o victorie dra-
mat ică în  faţa lu i
Levski Sofia, la de-
butul în Liga Balca-
nică, baschetbaliştii
craioveni au  avut
parte de un meci la
fel de intens contra
liderului Ligii Naţio-

nale, Municipal Oradea. Într-o sală aproape plină, băieţii lui
Mandic s-au impus cu 69-64 (16-14, 17-19, 15-23, 21-8) şi au
urcat pe locul secund în clasamentul intermediar, chiar în
spatele adversarului de duminică. Foştii orădeni, Maric şi
Topchov, au început din primul minut, dar nu au reuşit un
meci deosebit, de care aveau să aibă parte însă Bogdan
Popescu şi Bureau, ambii cu double double la finalul jocului,
trecându-şi în cont câte 11 recuperări. Sfertul al treilea a
rămas eterna problemă pentru alb-albaştrii, băieţii lui Cristi

România va întâlni naţionala elenă într-o dublă manşă,
pe 15 şi 19 noiembrie, returul fiind pe „Arena Naţională”

Două meciuri cu naţionala Gre-
ciei ne despart de participarea la
un Campionat Mondial după 16
ani. Tricolorii au avut noroc la tra-
gerea la sorţi de ieri, de la Zurich,
din urne ieşind practic cel mai ac-
cesibil adversar,  naţionala elenă,
pregătită de portughezul Fernan-
do Santos. Mai mult, primul meci
se va disputa la Atena, pe 15 no-
iembrie, iar returul va fi pe „Arena
Naţională”, pe 19 noiembrie. Gre-
cia a participat la ultimele 3 ediţii
de Campionat European,  pe cea
din 2004 câştigând-o şi a fost şi la
Mondialul din 2010. În faţa Gre-
ciei, „tricolorii“ au palmares pozi-
tiv: 17 victorii, opt egaluri şi cinci
eşec uri, cu un golaveraj de 67-
31. Ultimul meci România – Gre-
cia s-a încheiat 3-1, fiind un ami-
cal disputat în Austria, pe 15 no-
iembrie 2011, cu exact doi ani în
înaintea primei manşe a barajului,
goluri: Torje, Chipciu şi Tănase,
respectiv Karagounis. „Mi-aş  fi
dorit să întâlnim altă echipă, Gre-
cia e un adversar puternic, bine
organizat, care joacă la siguranţă
şi aproape de fiecare dată câştigă.
Noi plecăm cu şansa a doua, chiar
dacă i-am învins în amical. Avem

însă şansa noastră şi sper să pro-
fităm de ea” a spus selecţionerul
Victor Piţurcă. Ciprian Marica este
de altă părere: „Este tot ce ne pu-
team dori, puteam întâlni echipe
mult mai titrate. Nu trebuie să îi
neglijăm nici pe greci. Eu, cel pu-
ţin, sunt foarte fericit. Nu cred că
faptul că ei au un lot în vârstă este
un avantaj pentru noi, la acest nivel
nu se pune aşa problema. Papas-
tathopoulos este un fotbalist foarte
agresiv, care a ajuns rapid liderul lui
Werder Bremen, iar Dortmund a dat
o sumă mare pe el”.

Grecii primesc foarte greu gol
Selecţionerul Greciei, Fernando

Santos, are în CV echipe precum
FC Porto, AEK Atena, Panathinai-
kos,  Sporting şi Benfica, iar pe
banca naţionalei elene are doar 4
înfrângeri în 39 de meciuri oficia-
le şi 59 la sută procentaj de victo-
rii, peste germanul Rehhagel, cu
care grecii au cîştigat Campiona-
tul European în 2004.  Santos mi-
zează în general pe echipa: Karne-
zis - Torosidis, Manolas, Papas-
tathopoulos, Holebas - Karagou-
nis, Tziolis - Salpingidis, Samaras,
Christodoulopoulos – Mitroglou.

Au mai participat la campania de
calificare: Sifakis, Tzavellas, Vyn-
tra,  Maniatis, Fetfatzidis, Ninis,
Gekas. Veteranii Karagounis (36 de
ani), Katsouranis  (34) şi Salpin-
gidis (32) au împreună 306 selec-
ţii. Naţionala greacă a reuşit cel mai
bun punctaj din echipele clasate pe
locul secund, cu 25 de puncte din
cele 30 posibile. A pierdut puncte
doar cu Bosnia, echipa care a câş-
tigat grupa, impresionând prin si-
guranţa defensivă – doar patru go-
luri primite, dintre care trei contra
Bosniei. Rezultatele obţinute: 1-3 şi
0-0 cu Bosnia, 2-1 şi 1-0 cu Leto-
nia, 2-0 şi 1-0 cu Lituania, 1-0 şi
1-0 cu Slovacia, 1-0 şi 2-0 cu
Liechtenstein. Dacă Fernando San-
tos s-a limitat să spună doar că ar
fi preferat să joace returul la Atena,
presa elenă jubila după tragerea la
sorţi, cu titluri precum: „Avem un
derby din Balcani pentru califica-
re”, „Pregătiţi-vă valizele pentru
Brazilia”, „Va fi uşor cu Romania,
Dumnezeu ne-a salvat”, „E bine ca
am evitat Islanda, jucam la 0 gra-
de,  Romania e un obs tacol mai
uşor”. Celelalte meciuri de baraj
sunt: Portugalia – Suedia, Franţa –
Ucraina şi Croaţia – Islanda.

Craiova a bătut liderul şi a plecat în Macedonia
În seara aceasta, de la ora 17.30, baschetbaliştii lui Mandic

întâlnesc Kumanovo, în Liga Balcanică
Achim desprinzându-se la 8 puncte, însă, împinşi de la spate
de un public entuziast, craiovenii s-au impus după un final
electrizant. „Publicul a fost decisiv în obţinerea victoriei de
către gazde, la Craiova spectatorii te poartă spre victorie” a
declarat la final antrenorul oaspeţilor, Cristi Achim. Seals,
Bureau şi Rade Dzambic au jucat tot meciul, în care Mandic
a utilizat echipa: Dzambic (10p), Maric (2), Bureau (15p), Seals
(16), Topchov, de pe bancă venind doar B. Popescu (24) şi
Sokk (2). De partea cealaltă au evoluat: Franklin (5), Dillon
(2), Denison (14), Nicoară (4), Subotic (18), intrând apoi:
Ţâbârnă (4), Comagic (5), Markovic (10), D. Popescu (3).
Imediat după meci, craiovenii s-au urcat într-un autocar, în
care au dormit în drum spre Macedonia, unde în seara aceasta,
de la ora 17.30, vor susţine al doilea meci din Liga Balcanică,
împotriva echipei Kumanovo, semifinalista de anul trecut a
competiţiei. Noua echipă a fostului „legionar” Ivan Misko-
vic, este pe locul secund în campionat, cu două victorii din
tot atâtea meciuri, dar în prima etapă a Ligii Balcanice a fost
învinsă în sala proprie de formaţia kosovară Sigal Prishtina,
scor 89-78.
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