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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ce se întâmplă Popescule!
A trecut luna şi n-au mărit pre-
ţul la gaze.

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        – 0736.202.112eveniment / 4
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În această noapte
trecem la ora de
iarnă

Româ-
nia trec e
în ac eas-
tă noapte
la ora ofi-
cială de iar-
nă, ora 4.00
urmând să devi-
nă ora 3.00, iar  ziua de 27 oc-
tombrie, care va avea 25 de ore,
va f i cea mai lungă din an.  Ora
ofic ială de vară este aplicată în-
tre ultima duminică din luna mar-
tie şi ultima duminică din octom-
brie. Pentru trec erea la ora ofi-
cială de iarnă,  c easurile vor fi
date înapoi cu o oră.
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Spectacol de forme şi culori
al meşteşugurilor populare, în centrul Craiovei

Sub soarele molcom al lui Brumărel, o multitudine de forme şi
culori s-a aşternut, ieri, odată cu deschiderea Târgului Meşterilor
Populari, pe esplanada Teatrul Naţional din Craiova, animând
urbea, laolaltă cu spectacolul migalei şi al îndemânării adus de
Târgul handmade „Bizarre Bazaar”, de pe Unirii. Aproximativ 170
de ceramişti, iconari, artizani ai prelucrării lemnului, metalului
sau pielii, ai instrumentelor muzicale, ţesăturilor şi împletituri-
lor, portului şi podoabelor vă aşteaptă, în week-end, în acest spa-
ţiu fie şi numai pentru a le aprecia din priviri meşteşugul. Vre-
mea-i numai bună de târguieli, iar invitaţii din cele 27 de judeţe
ale ţării –  dispuşi să vă povestească despre arta lor tradiţională,
să facă demonstraţii pe loc, ba chiar şi reduceri de preţuri!
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$1 EURO ...........................4,4537 ............. 44537
1 lirã sterlinã..........................5,2264.......................52264

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiesâmbãtã, 26 octombrie - max: 20°C - min: 10°C

METEO

soare1 dolar SUA.......................3,2259........32259
1 g AUR (preþ în lei).......139,1503.....1391503
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Rectificarea bugetarã de sfârºit de an, pe
care Guvernul ar urma sã o aprobe miercurea
viitoare, va fi una negativã, întrucât încasãrile
la buget sunt mai mici cu 3,8 miliarde de lei
faþã de estimãri, a declarat ieri premierul Victor
Ponta. „Avem miercuri rectificarea bugetarã.
Avem o rectificare bugetarã negativã, pentru
cã încasãrile prevãzute sunt mai mici cu apro-
ximativ 3,8 miliarde de lei. Asta înseamnã pen-
tru fiecare dintre dumneavoastrã resurse mai
puþine pânã la sfârºitul anului ºi asta înseamnã
cã pentru 2014 ministrul de Finanþe, pe baza
estimãrilor, de data aceasta mai realiste ale
ANAF (n.r. – Agenþia Naþionalã de Administra-
re Fiscalã), trebuie sã construiascã, sã prezinte
scenariile realiste”, a explicat Victor Ponta în
ºedinþa de ieri a Guvernului. În acest sens, el i-
a solicitat vicepremierului Daniel Chiþoiu, mi-
nistru al Finanþelor, sã prezinte conducerii PNL
ºi Guvernului scenariile realiste privind bugetul
pe 2014 — „ce putem sã scãdem, ce putem sã
oferim mai mult” —, astfel încât discuþiile vi-
zând proiectul de buget pentru anul viitor sã se

finalizeze pânã la începutul lunii noiembrie. În
context, el a þinut sã respingã afirmaþiile din presã
referitoare la majorarea cotei unice de impozi-
tare, dând asigurãri cã aceasta va rãmâne la ni-
velul actual, de 16%. „Vreau sã spun încã o
datã: povestea cu cota unicã este o poveste de
presã. Deºi am spus ºi eu, ºi ministrul de Fi-
nanþe cã nu creºte nici o cotã unicã,
nu reuºim sã oprim televiziunile ºi
oamenii politici din afara Guvernului
de a-ºi da cu pãrerea despre ceva care
nu existã”, a adãugat Ponta.

Surse oficiale au declarat pentru
Mediafax cã, dupã primele nouã luni,
veniturile bugetare au fost cu apro-
ximativ 6 miliarde de lei sub estima-
rea de la începutul anului, din cauza
unor performanþe sub aºteptãri la ni-
velul sistemului bancar, provenite ºi
din modificãri ale legislaþiei fiscale, o
colectare mai slabã, explicatã inclu-
siv prin procesul de reorganizare a
ANAF, ºi nerealizarea profitului esti-

mat la BNR. În urmã cu o lunã, premierul arãta
cã va exista o rectificare de buget în luna oc-
tombrie, însã de tipul „luãm bani de la unii ºi
dãm la alþii”, Guvernul neavând nici un „rezer-
vor secret” de fonduri. Prima rectificare buge-
tarã din acest an a fost avizatã de Guvern în
luna iulie ºi a fost tot una negativã.

Ponta: VPonta: VPonta: VPonta: VPonta: Vom avea rectificare bugetarã negativãom avea rectificare bugetarã negativãom avea rectificare bugetarã negativãom avea rectificare bugetarã negativãom avea rectificare bugetarã negativã
Flutur: Poziþia PDL este clarã
- mergem în alegerile
europarlamentare singuri

Secretarul general al Partidului
Democrat Liberal (PDL), Gheorghe
Flutur, a anunþat cã partidul pe care
îl reprezintã va participa la alegerile
europarlamentare de anul viitor
singur. El a declarat, la Botoºani, cã
democrat-liberalii nu iau în calcul
nici o alianþã pânã la alegerile din
luna mai a anului viitor. „Astãzi,
poziþia PDL este clarã: mergem în
alegeri singuri”, a afirmat Flutur,
care a militat pentru o „coagulare a
dreptei”, însã a subliniat cã acest
lucru nu poate avea loc decât în
jurul PDL. „Toþi suntem de acord cã
trebuie sã reconstruim dreapta, dar
PDL trebuie sã fie vioara întâi,
catalizatorul”, a spus secretarul
general al PDL.

APIA a plãtit peste 1,4
miliarde de lei avans
aferent SAPS 2013

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) a efectuat
plãþi în valoare de 1,401 miliarde de
lei (313,950 milioane de euro),
reprezentând avansul aferent Schemei
de platã unicã pe suprafaþã (SAPS,
cunoscutã drept subvenþia europeanã
pe suprafaþã) - Campania 2013,
pentru un numãr de 555.408 fermieri,
a informat, ieri, instituþia. APIA a
început din 16 octombrie 2013 sã
acorde plãþi în avans cãtre fermierii
care au depus cereri în cadrul SAPS
— Campania 2013. Instituþia
subliniazã cã 2013 este primul an
când s-au efectuat plãþi în avans, în
cuantum de pânã la 75% din suma
cuvenitã, fermierilor care au depus
cereri de platã pe suprafaþã, în cadrul
mãsurilor de dezvoltare ruralã —
Campania 2013: 211 „Plãþi pentru
zona montanã defavorizatã”, 212
„Plãþi pentru zone defavorizate —
altele decât cele montane” ºi 214
„Plãþi pentru agromediu”.

Topul Forbes 500 de miliardari
din acest an, realizat de revista
Forbes România, este condus de
omul de afaceri Ioan Niculae, pro-
prietarul grupului Interagro, cu o
avere estimatã la 1,1 miliarde de
euro. El este urmat în clasament
de Dan Grigore Adamescu, cu o
avere de 950 de milioane de euro,
ºi, la egalitate, de Frank Timiº ºi
Ion Þiriac, cu câte 850 de milioa-
ne de euro fiecare. Topul primilor
zece miliardari continuã cu oame-
nii de afaceri Veronica Guºã de
Drãgan (vãduva lui Iosif Constan-
tin Drãgan, 550 milioane euro),
Gabriel Comãnescu (500 milioa-
ne euro), Gruia Stoica (patronul

Forbes: Omul de afaceri Ioan Niculae
este cel mai bogat român

Guvernul îºi va angaja
rãspunderea în Parlament
pentru proiectul de lege privind
descentralizarea administraþiei
publice la jumãtatea lunii
noiembrie, a anunþat premierul
Victor Ponta, care a precizat cã
prevederile noii legi vor fi
prezentate ºi grupurilor parla-
mentare ale opoziþiei. „La
jumãtatea lunii noiembrie, dupã
ce discutãm, evident, în Gu-
vern, ne vom anagaja rãspunde-
rea pe proiectul de descentrali-
zare a structurilor care vor
merge la autoritãþile publice
locale”, a spus Ponta miniºtrilor
ieri, în ºedinþa de Guvern. El i-a
cerut vicepremierului Liviu
Dragnea sã prezinte proiectul ºi
grupurilor PDL ºi PPDD, astfel
încât sã existe „cel mai larg
dialog posibil”. Vicepremierul
Liviu Dragnea, ministru al
Dezvoltãrii Regionale, a decla-

Guvernul îºi va angaja rãspunderea
pentru proiectul descentralizãrii

la jumãtatea lui noiembrie

Codul insolvenþei, adoptat de
Guvern la începutul acestei luni,
a intrat în vigoare ieri. Ministrul
Justiþiei, Robert Cazanciuc, arã-
ta, în 21 octombrie, cã scopul
noului Cod al insolvenþei este acela
de a preveni situaþiile în care so-
cietãþile debitoare s-ar sustrage de
la plata obligaþiilor folosind o pe-
rioadã lungã de timp în care de-
vin intangibile prin simpla intrare
în procedura de insolvenþã ºi
eventual prin derularea unui plan
de reorganizare. Noua reglemen-
tare creeazã premisele legale ale
unei proceduri de insolvenþã care
asigurã echilibrul între interesele
creditorilor ºi cele ale debitorilor,
a completat Cazanciuc, la dezba-
terea, în plenul Camerei Deputa-

Codul insolvenþei a intrat ieri în vigoare

România trece în aceastã
noapte la ora oficialã de iarnã, ora
4.00 urmând sã devinã ora 3.00,
iar ziua de 27 octombrie, care va
avea 25 de ore, va fi cea mai lun-
gã din an. Ora oficialã de varã
este aplicatã între ultima dumi-
nicã din luna martie ºi ultima
duminicã din octombrie. Pentru
trecerea la ora oficialã de iarnã,
ceasurile vor fi date înapoi cu o
orã. Trecerea la ora Europei Ori-
entale, ora oficialã de iarnã, nu
va modifica mersul trenurilor în
vigoare pânã la 27 octombrie, dar
vor fi afectate de schimbarea de

În aceastã noapte trecem la ora de iarnã
orã 65 de trenuri, dintre care 32
InterRegio, 31 Regio ºi douã In-
terCity, a anunþat CFR Cãlãtori.
Când ora 4,00 devine ora 3,00,
toate trenurile de cãlãtori care au
ora de plecare din staþiile de for-
mare dupã ora 4,00 vor pleca la
orele din mersul de tren în vigoa-
re, respectând ora Europei Ori-
entale. Trenurile de cãlãtori afla-
te în circulaþie dupã ora 4,00, ora
oficialã de varã, vor opri în staþii-
le din parcurs stabilite, unde vor
staþiona pânã la ora de plecare din
orarul în vigoare dupã noua orã
a Europei Orientale, iar trenuri-
le care mai au de parcurs o dis-
tanþã scurtã pânã la staþia finalã
îºi vor continua mersul pânã la
destinaþie. Având în vedere cã ºi
în þãrile vecine trecerea de la ora
de varã la ora Europei Orientale
oficialã se face în aceeaºi zi de du-
minicã, 28 octombrie 2013, între
staþiile de frontierã cu Republica
Moldova, Ungaria, Serbia, Bulga-
ria ºi Ucraina, trenurile vor cir-
cula dupã orariile din mersul de
tren în vigoare.

rat, joi, cã proiectul de descen-
tralizare este aproape finalizat ºi
cã ar putea fi prezentat vineri
premierului. „Proiectul este
aproape finalizat, sper ca astãzi
sã poatã sã plece cãtre grupuri-
le parlamentare ºi cãtre structu-
rile asociative ale autoritãþilor
locale, vineri sã-l prezint ºi
primului-ministru. Este un
proces care va fi însoþit de
asigurarea integralã a resurselor
financiare pentru exercitarea
competenþelor, este pas uriaº în
reforma administrativã, este
prima mare loviturã pe care o
dãm unui sistem administrativ
destul de învechit”, a argumen-
tat Dragnea. El a adãugat cã,
anul viitor, dupã ce instituþiile ºi
competenþele vor fi transferate
la nivel local, va începe pregãti-
rea regionalizãrii administrative,
care sperã sã fie implementatã
în anul 2015.

þilor, a moþiunii iniþiate de grupu-
rile parlamentare ale PPDD ºi PDL
chiar pe tema Codului insolven-
þei. Referitor la executarea silitã
individualã ca modalitate de recu-
perare a creanþelor curente, mi-
nistrul Justiþiei a arãtat cã, deºi ea
prevede obligaþia achitãrii datorii-
lor curente, de cele mai multe ori
debitorii au ignorat plata creanþe-
lor curente, ajungându-se la situa-
þia paradoxalã în care creanþele
nãscute în cursul procedurii de
insolvenþã sunt mai mari decât
cele înscrise la masa credalã. Avo-
catul Poporului a contestat la Cur-
tea Constituþionalã a României dis-
poziþii din Codul insolvenþei, in-
stituþia urmând sã discute pe 29
octombrie sesizarea.

GFR, 470 milioane euro), Ovidiu
Tender (400 milioane euro), Zol-
tan Teszari (patronul RDS-RCS,
370 milioane euro) ºi fraþii Dra-
goº ºi Damian Pavãl (360 de mili-
oane de euro). Averile cumulate
ale celor 500 de miliardari români
prezenþi în acest an în Topul For-
bes ajung la 19,9 miliarde de euro,
în scãdere cu 1,6 miliarde de euro
faþã de ediþia de anul trecut. Ave-
rea medie este de 39 de milioane
de euro, iar averea minimã a ce-
lor care au intrat în clasament este
5 milioane de euro. Totodatã, din
cei 500 de miliardari prezenþi în
acest an în Topul Forbes Româ-
nia, 47 sunt femei.
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S-a prăpădit deunăzi poetul,
publicistul şi editorul Ilarie Hino-
veanu,  figură pitorească a unei
mitografii culturale a Olteniei şi
Cetăţii Banilor, cum îl considera
criticul literar Ovidiu Ghidirmic. De
obârşie mehedinţean, din Vânjuleţ,
la o fugă de cal distanţă de Dăn-
ceul copilăriei lui Dumitru Radu
Popescu, Ilarie Hinoveanu debu-
tează devreme ca poet, remarcat
fiind la un conc urs de poezie al
„Scânteii tineretului”, prin 1960.
Comunicativ şi locvace, oltean get-
beget prin isteţime, încât ar fi pu-
tut proclama euforic, dacă n-a şi

MIRCEA CANŢĂR

Era un călăreţ stingher
făcut-o, „Oltenia, buricul lumii”,
exeget al „pandurismului”, Ilarie
Hinoveanu descântă de-a dreptul
o zonă geografică fabuloasă, con-
siderând-o, fără nici o inhibare de
circumstanţă, răspântia sacră în
care se intersectează toate drumu-
rile. A fost secretar general, apoi
redac tor  şef adjunct al revistei
„Ramuri” – seria nouă – cu Ilie
Purc aru şi apoi Alexandru Piru,
redactori şefi, şi o pleiadă de tineri
scriitori, toţi frumoşi şi de mare
talent – Paul Anghel, Ion Caraion,
Grigore Traian Pop, Mihai Pelin,
Ovidiu Ghidirmic şi care au mai

fost, fără a-l omite pe Virgil Vasi-
lescu, „conu’ Vergi”, într-un mo-
ment în care cerul se însenina şi
iluziile multora îşi cereau dreptul
la existenţă. Din 1972 va deţine,
până în 1990, funcţia de director
al Editurii „Scrisul românesc”,
fără c a aceasta să-şi dezvolte o
personalitate puternică, rămânând
branşată unui conformism de ne-
zdruncinat.  Publicist prolific în
general, dar cu cinci volume de
versuri – „Cocorul din unghi”
(1967), „Vânt de vis” (1977),
„Călăre ţ s t inghe r”  (1984),
„Constelaţii de lut” (1987) şi

„Bolta cuvintelor” (1994) – în
care lasă impresia, în opinia unor
critici, apropierii de Virgil Caria-
nopol, autorul nu reuşeşte să înlă-
ture toate barierele istoriei criticii
literare. Interesant în bogaţia in-
formaţiilor  se dovedeş te,  în
sc himb, volumul „Din lume a
umbrelor” (Ed. Scrisul românesc,
2003), din memorialistica scriito-
rului, prin referiri incitante, pline
de conţinut, la V.G. Paleolog, pri-
mul exeget al lui Constantin Brân-
cuşi, Ştefan Odobleja, creatorul
ciberneticii generale, prin lucrarea
sa „Ps ihologia c onsonantis tă”,

apoi interviurile c u I .D. Sîrbu
(„Drama spiritului proteic”) şi
Amza Pellea („Actorul total”).
Să menţionăm şi cartea de me-
morialistică despre Marin Sores-
cu, pe care l-a cunoscut îndea-
proape. Dorindu-se voluptos, nu
rareori, omul cetăţii, respingându-
şi premeditat meditaţia, nu putea
evita, ca şi alţii, capcanele vieţii
publice. Cu consecinţele de rigoa-
re. Deşi legarea aproape osmoti-
că de itinerarele oltene îl legiti-
mează drept un om de spirit al
acestor locuri.  Dumnezeul să-l
odihnească în linişte şi pace!

Primele străzi din centrul istoric al Cra-
iovei ar putea fi terminate până la sfârşitul
ac estui an. Potrivit directorului f irmei Re-
con, c are exec ută acest proiect,  luc rările
se conc entrează acum pe dec opertatea
străzii „Olteţ” ş i curăţarea reţelei de cana-
lizare. „Am ajuns  deja până la reţeaua de
canalizare care es te îngropată sub ac ea
stradă. Sunt nişte ţevi foarte vechi ş i tre-
buie să fie înloc uite aşa cum prevede pro-
iectul. Noi asta şi facem acum.  Încerc ăm
să fac em c ât mai mult din lucrare pentru a
ne prinde iarna c u o mare parte din lucra-
re exec utată”, a declarat Marian Petc u.
Pentru partea de canalizare, firma Rec on
luc rează cu propriul subcontractant, Com-
pania de Apă Oltenia nefiind implic ată în
ac est proiec t.

Şantier de iarnă
în centrul vechi
al Craiovei

Multe străzi din centrul oraşului
fără canalizare pluvială

Constructorii îşi propun ca, până la data
de 1 decembrie, lucrarea de canalizare care
se face pe strada „Olteţ” să fie gata. Din
cauza vechimii conduc telor, lucrarea este
considerată ca fiind una cu un grad de difi-
cultate sporit. În plus, se execută şi o lucra-
re nouă care va asigura canalizarea apelor
pluviale. „Pe lângă reţeaua pentru canaliza-
rea menajeră, trebuie să asigurăm şi canali-
zarea apelor pluviale. Acest lucru nu era până
acum pe această stradă şi trebuie să luăm în
calcul şi reconfigurarea infrastructurii”, a mai
spus directorul Recon. Datorită acestui fapt,
trotuarele din zona centrală a oraşului nu se
vor mai inunda după ploi. (L.Moţîrliche)

Festivalul Haiducilor,
pe hipodromul din Parcul Romanescu

Aflat la prima ediţie în acest an,
Festivalul Haiduc ilor – Iancu J ianu va fi
deschis cu un spectac ol de muzică
populară, care va fi oferit de Ansamblul
Focloric „Maria Tănase”. Craiovenii care
nu vor să piardă acest moment folcloric
trebuie să fie prezenţi pe hipodromul din
Parc ul ”Nic olae Romanescu” de la ora

Craiovenii sunt aşteptaţi, astăzi, la Festivalul Haiducilor, care se va
desfăşura pe hipodromul din Parcul  „Nicolae Romanescu”. Duminică, pe
scena din Piaţa „Mihai Viteazul”, va concerta trupa „Phoenix”.

17.00.
Spec tacolul care îl va

în c entrul acţiunii pe
Ianc u Jianu va începe de
la ora 19.00. Organizatorii
promit, şi de această dată,
că vor putea urmări o
reprezentaţie inedită.

Actorii şi cascadorii
profesioniş ti, care partici-
pă la aces t spec tacol,  vor
oferi publicului secvenţe
de lupte ecvestre cu multe
efecte speciale menite să
redea atmosfera de luptă.
Nu vor lipsi exploziile ,
muzica şi umorul.  Din
distribuţie vor face parte

actorii Radu Pietreanu, Carmen Tănase,
Farc aş Bogdan, Gabriel Duţu, Vasile
Calofir, Bogdan J ianu – care îl va inter-
preta pe Iancu Jianu – Adi Pavlovschi,
Mohamed Jbara şi Cosmin Pădureanu.
Duminică, de la ora ora 20. 00, Nicu
Covaci şi trupa Phoenix vor concerta în
Piaþa ”Mihai Viteazul”. (L. Moţîrliche)

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu,
s-a aflat, ieri, în Marea Britanie, unde a parti-
cipat la inaugurarea  Centrului de Afaceri Cra-
iova - Dolj din oraşul Southampton. Din dele-
gaţia autorităţilor craiovene au mai făcut par-
te Florin Stancu - administratorul public al
judeţului Dolj şi Ileana Măjină - director pen-
tru Proiecte cu Finanţare Internaţională în
cadrul Consiliului Judeţean Dolj. Sediul Cen-
trului de afaceri Craiova Dolj se află în clădi-
rea Camerei de Comerţ şi Industrie Southamp-
ton Fareham, autorităţile craiovene primind

Doljul are un centru de
afaceri în Marea Britanie

asigurarea că instituţia va facilita relaţiile cu
oamenii de afaceri. La inaugurare au partici-
pat reprezentanţii Camerei de Comerţ şi In-
dustrie Southampton Fareham, dar şi Călin
Huma, care este iniţiatorul platformei Bridge,
cea care îşi propune atât facilitatea investiţii-
lor britanice la Craiova, cât şi accesul la in-
formaţii utile al administraţiilor locale din cele
două ţări. Cât priveşte localitatea Southamp-
ton, aceasta  este o autoritate unitară în Ma-
rea Britanie şi unul dintre cele mai importante
porturi din Regatul Unit. (L.Moţîrliche)
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Festivitãþile ocazionate de sãrbã-
torirea Zilei Armatei Române s-au
desfãºurat la Monumentul Eroilor, în
apropierea locului unde îºi dorm som-
nul de veci mulþi dintre eroii neamu-
lui. În prezenþa oficialitãþilor locale ºi
judeþene, a avut loc ceremonialul
militar, o slujbã de pomenire ºi depu-
neri de coroane de flori în memoria
celor cãzuþi pe câmpurile de luptã.
Nu au lipsit nici veteranii de rãzboi,
care au venit încã de la primele ore

Ca în fiecare an, 25 octombrie este o zi
specialã pentru cei care poartã uniforma
militarã. Pentru a onora memoria eroi-
lor cazuþi la datorie, dar ºi pentru a-i
cinsti pe militarii aflaþi în serviciu, în
rezervã sau în retragere, Garnizoana Cra-
iova a organizat, ieri, la Monumentul
Eroilor Români, din cimitirul Sineasca,

o manifestare dedicatã Zilei Armatei. În
urmã cu aproape ºapte decenii, pe 25 oc-
tombrie 1944, ostaºii români reuºeau sã
elibereze ºi ultima brazdã de pãmânt ro-
mânesc aflatã sub ocupaþie hitleristã. Sa-
crificiul lor a fost unul pe mãsurã: peste
60.000 de militari ºi-au pierdut viaþa în
timpul acestor lupte.

ale dimineþii pentru a participa la eve-
niment, din respect pentru camarazii
de arme de odinioarã, dar ºi pentru a
transmite gândurile bune cãtre sol-
daþii care luptã pentru apãrarea pa-
triei ºi pentru cei plecaþi în misiuni.

Ceremonial militar
la Monumentul Eroilor

Ceremonia a început la ora 10.00
cu intonarea imnului naþional. Apoi,
un sobor de preoþi a oficiat servi-

ciul religios, slujba fiind urmatã de
discursurile militarilor ºi ale autori-
tãþilor publice. „Ziua de 25 octom-
brie a reprezentat în istoria veacului
trecut ºi continuã sã reprezinte un
moment cu valoare de referinþã atât
pentru cei care au purtat ºi poartã
cu onoare ºi mândrie uniforma mili-
tarã cât ºi pentru întregul nostru po-
por. Prin ferma angajare în zonele de
conflict, România demonstreazã cã
are capacitatea ºi determinarea sã
acþioneze alãturi de aliaþi pentru asi-
gurarea pãcii ºi stabilitãþii în lume.
Peste tot militarii români sunt recu-
noscuþi ca profesioniºti desãvârºiþi,
capabili sã facã faþã cu succes noi-
lor provocãri”, a susþinut în discur-
sul sãu generalul de brigadã Dori-
nel Duican, comandantul Garnizoa-
nei Craiova.

La rândul sãu, generalul de bri-
gadã în retragere, Ionel Popa, pre-
ºedintele Asociaþiei Naþionale a Ve-
teranilor de Rãzboi, filiala Dolj, a
vorbit despre respectul de care se
bucurã armata, dar ºi despre semni-
ficaþia zilei de 25 octombrie: „Între
instituþiile de bazã ale statului ro-
mân face parte ºi armata. Aceasta
se bucurã de cea mai mare încredere
din partea populaþiei. 25 octombrie
a fost aleasã ca zi a armatei în semn

de eternizare, în memoria celor care
s-au jertfit pentru eliberarea þãrii”.

„O zi a demnitãþii naþionale”
Un discurs despre semnificaþia

zilei de 25 octombrie a rostit ºi vice-
preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Cristinel Iovan, care a vorbit
depre rolul decisiv pe care l-a jucat
Armata în multe momente importan-
te din istoria þãrii. «Sunt onorat ca,
în calitate de reprezentant al Consi-
liului Judeþean Dolj ºi al domnului
preºedinte Ion Prioteasa, sã mã adre-
sez cu prilejul Zilei Armatei Române
- o sãrbãtoare nu doar a celor care
poartã nobilele însemne militare, ci
a întregii þãri, datoritã respectului,
preþuirii ºi încrederii de care institu-
þia Armatei se bucurã în rândul tu-
turor cetãþenilor. În urmã cu aproa-
pe ºapte decenii, ostaºii noºtri an-
gajaþi în operaþiunile militare din
Ardealul de Nord au eliberat prin
luptã oraºul Carei ºi, odatã cu el,
„ultima palmã de pãmânt sfânt al þã-
rii“, aºa cum se arãta în ordinul de zi
al generalului Gheorghe Avrames-
cu. Aceºti bravi militari, care au pus
destinul neamului românesc mai pre-
sus de propriile vieþi, cucereau

atunci pentru România o zi a demni-
tãþii naþionale».

„Armata se bucurã de încredere
în rândul populaþiei”

De asemenea, Gheorghe Nedeles-
cu a transmis mesajul primarului mu-
nicipiului Craiova, Lia Olguþa Vasi-
lescu, prin care edilul a þinut sã-i feli-
cite pe militari, subliniind sacrificiul
pe care aceºtia îl depun în slujba pa-
triei. «Armata, prin militarii ei, este
una din instituþiile statului care se
bucurã de încredere în rândul popu-
laþiei. În Craiova suntem onoraþi sã îi
avem parteneri ºi colaboratori pe mi-
litarii Brigãzii 2 Infanterie „Rovine”,
cei care prin profesionalism ºi prin
misiunile internaþionale au adus nu-
mele Craiovei pe toate meridianele
globului. Glorie ºi onoare eroilor Ar-
matei Române! La mulþi ani ostaºilor
români ºi familiilor lor!»

Dupã discursuri, autoritãþile au
depus coroane de flori la Monumen-
tul Eroilor români. Apoi, un detaºa-
mant al Batalionului 26 Infanterie
„Scorpionii Roºii” a defilat în aplau-
zele asistenþei.

RADU ILICEANU

Ca în fiecare an, Curtea de Apel
Craiova ºi-a deschis, ieri, porþile pen-
tru toþi cei interesaþi sã afle cum
funcþioneazã aceastã instanþã. “Ziua
porþilor deschise” se organizeazã în
fiecare an, pe 25 octombrie, pentru a
marca „Ziua europeanã a justiþiei ci-
vile”. Anul acesta foarte mulþi tineri
au trecut pragul instanþei, cei mai
mulþi fiind pentru prima datã într-o
salã de judecatã sau în faþa unui ju-
decãtor. În jur de 50 de elevi de la
unitãþi de învãþãmânt din Craiova ºi
40 de studenþi ai Facultãþii de Drept
ºi ªtiinþe Sociale din municipiu au
vizitat compartimentele din structu-

În cursul zilei de joi, poliþiºti din
cadrul Secþiei 2 Craiova i-au depistat
ºi dus la sediul unitãþii pe Ion A., de
10 ani, Viorica A., de 13 ani, Florenti-
na M., de 12 ani ºi Florian M., de 11
ani, toþi din Craiova, suspectaþi de
comiterea mai multor furturi. „În urma
investigaþiilor efectuate în comun cu
poliþiºtii Secþiilor 1 ºi 3 Poliþie Craiova
a rezultat faptul cã aceºtia, în data de
23.10.2013, au sustras dintr-o farma-
cie din Craiova suma de 710 lei. De

“Ziua porþilor deschise” i-a atras
pe tineri la Curtea de Apel Craiova

Zeci de elevi ºi studenþi au trecut, ieri, pragul Curþii de
Apel Craiova, în cadrul „Zilei porþilor deschise”, manifesta-
re organizatã cu ocazia „Zilei europene a justiþiei civile”.
Cu toþii au vizitat sediul instanþei craiovene, sãlile de
judecatã, au primit douã noi ghiduri lansate de Curtea de
Apel Craiova, iar pentru studenþi au fost pregãtite ºi pliante
cu admiterea în magistraturã.

ra instanþei, au aflat
cum pot utiliza echipa-
mentele electronice de
tip info-chioºc desti-
nate justiþiabililor, au
discutat despre modi-
ficãrile aduse de noile
coduri ºi chiar au pri-
mit noile ghiduri pen-
tru justiþiabili lansate

acum de Curtea de Apel Craiova -
”Elemente de noutate aduse prin

noul Cod penal” ºi “Ghidul privind
noul Cod de procedurã penalã”. Ju-
decãtorul Aurel Ilie a fost cel care le-
a prezentat tinerilor modul în care se
înfãptuieºte actul de justiþie ºi le-a
reamintit cã justiþia este un serviciu
public, ce trebuie sã vinã în sprijinul
cetãþeanului ale cãrui drepturi au fost
lezate.

“Suntem mulþumiþi de participarea
ºi interesul pe care l-au manifestat
elevii ºi studenþii care ne-au trecut
pragul astãzi. Vrem ca cetãþenii sã
vadã cã avem toatã deschiderea, pot
afla aici orice îi intereseazã, mai ales
cã în holul instanþei funcþioneazã
douã info-chioºcuri unde pot gãsi tot
ce îi intereseazã ºi unde pot afla toa-
te noutãþile legislative, iar la final,
studenþii de la Facultatea de Drept
au primit pliante cu condiþiile ce tre-
buie îndeplinite pentru admiterea în
magistraturã”, ne-a declarat Liviu
Mândrilã, din cadrul Biroului de pre-
sã al Curþii de Apel Craiova.

CARMEN ZUICAN

ªi la Tribunalul Olt a fost organiza-
tã “Ziua Porþilor Deschise”. Purtãto-
rul de cuvânt al instanþei, judecãtor
Ionel Grigorie, ne-a explicat cã ºi aici
elevii veniþi de la trei licee din Slatina
ºi grupul de studenþi de la Facultatea
de Drept ºi ªtiinþe Sociale din Craiova
care a fãcut deplasarea în Olt au fost
încântaþi sã afle cât mai multe lucruri
despre activitatea Tribunalului ºi chiar
au participat la o ºedinþã de judecatã
– judecarea unui recurs declarat îm-
potriva mãsurii arestãrii preventive.

Patru minori de etnie romã sunt cercetaþi de poliþiºtii craioveni
dupã ce s-a stabilit cã sunt autorii mai multor furturi din societãþi
comerciale. Cei patru au „prãdat” douã magazine ºi o farmacie din

Craiova, prejudiciul creat fiind de peste 10.000 lei. Minorii acþionau
prin distragerea atenþiei personalului, iar la farmacia „prãdatã” au

fost surprinºi de camerele de supraveghere video.

asemenea, prin extinderea cercetãri-
lor poliþiºtii au stabilit faptul cã aceº-
tia, în cursul zilei de ieri (n.r.-joi) au
sustras, de pe tejgheaua unui maga-
zin, situat pe strada A.I. Cuza, suma
de 3.050 lei, iar dintr-un magazin de
rochii de mireasã au sustras suma de
6.500 lei”, ne-a declarat agent princi-
pal Amelia Cãprãrin, din cadrul Birou-
lui de presã al IPJ Dolj. În imaginile
surprinse de camerele video de la fa-
macia unde minorii „au dat atacul”,

situatã pe „Calea Bucu-
reºti” se vede cum mi-
norii îi distrag atenþia
farmacistei, în timp ce
unul dintre ei furã ba-
nii. Poliþiºtii continuã
cercetãrile sub aspectul
comiterii infracþiunii de
furt calificat, în vederea
recuperãrii prejudiciului
cauzat ºi stabilirii între-
gii activitãþi infracþio-
nale, au mai declarat re-
prezentanþii IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN
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BRD desfãºoarã pânã pe 31
decembrie 2013 o promoþie la
creditele de nevoi personale în
lei, în cadrul cãreia solicitanþii
vor beneficia de una dintre

BRD : Promoþie la creditele de nevoi
personale în lei

Pânã la finele anului :

În Dolj au fost demarate
procedurile pentru înfiinþarea
Camerei agricole, pentru in-
dustrie alimentarã, piscicultu-
rã ºi dezvoltare ruralã. Alege-
rile membrilor sunt programa-
te  pentru 8  decembrie ,  în
acest sens fiind stabilite 123
secþii de votare, în care vor
putea alege toþi locuitorii ju-
deþului implicaþi în activitãþile
specifice competenþei came-
rei. Propunerile de candidaþi
pentru colegiul Camerei Agri-
cole Dolj pot fi depuse în pe-
rioada 24 octombrie – 8 no-
iembrie 2013, la Comisia elec-
toralã judeþeanã, din strada
Libertãþii, nr. 19, Facultatea
de Agronomie, sala L102, Cra-

Au fost demarate procedurile
pentru înfiinþarea
Camerei agricole

cele mai atractive dobânzi ale
momentului: 6,5%, fixã pe toa-
tã perioada creditului. În ca-
drul promoþiei, banca acordã o
reducere suplimentarã de 10%

a dobânzii clienþilor care îºi
domiciliazã veniturile (salarii,
pensii, drepturi de autor etc.)
la  BRD. Dobânda anualã
efectivã (costul total al credi-
tului, care încorporeazã do-
bânda nominalã ºi toate cele-
lalte costuri legate de finanþa-
re) propusã de BRD în cadrul
promoþiei sale de toamnã este
de 13,23%.

Maximum cinci ani
Clientul are posibilitatea ale-

gerii formulei de creditare pe
care o doreºte. Opþiunile por-
nesc de la perioada de credi-
tare (maximum cinci ani),
cuantumul (pânã la maximum
65.000 de lei) sau modalitatea
de rambursare (în rate con-
stante sau descrescãtoare). La
acordarea creditului sunt luate
în calcul orice fel de venituri -
de la salarii, pensii, venituri din
activitãþi independente, pânã la
dividende, venituri din chirii sau
rente viagere. „BRD îºi aºteap-
tã clienþii atât în unitãþile din re-
þeaua bãncii ,  cât  ºi  pe
www.brd.ro, consilierea ºi pre-
acceptarea fiind posibile inclu-
siv la TelVerde 0800 803 803”,
se precizeazã într-un comuni-
cat de presã al BRD.

iova. Colegiul va fi constituit
din 25 de membri: opt propu-
neri din partea asociaþiilor pro-
fesionale din domeniul agricol,
forestier ºi conexe; douã pro-
puneri din partea patronatelor
agricole ºi conexe; douã pro-
puneri din partea sindicatelor
din domeniile agricol ºi cone-
xe;  douã propuneri din partea
cooperativelor agricole; patru
aleºi ai fermierilor; patru aleºi
ai fermierilor cu vârsta sub 35
de ani; un reprezentant al me-
dicilor veterinari; un reprezen-
tant ales al proprietarilor de
pãduri ºi/sau composesorate-
lor; un reprezentant ales al uni-
tãþilor de cercetare/învãþã-
mânt din domeniul agricol.

 Revenind la probleme de ordin econo-
mic, deputatul Stroe a mai spus cã la ni-
velul Uniunii Social Liberale au existat dis-
cuþii cu caracter “informal” privind simu-
lãri ºi scenarii referitoare la construcþia
bugetarã pentru 2014. „În acest context,
am convingerea cã, în plan fiscal, Guver-
nul va pãstra cota unicã. În 2005 s-a op-
tat pentru varianta de 16%, când Româ-
nia a avut cea mai mare creºtere econo-
micã, este vorba de mãsura impusã de
Guvernul Tãriceanu ºi noi nu vom abdica
nici astãzi de ea”, a spus Ionuþ Stroe.

„Comisia Europeanã va accepta o
rectificare bugetarã pe ultimul trimestru”

Deputatul liberal susþine cã existã o
îngrijorare la nivel guvernament vizavi de

colectarea veniturilor dar considerã cã
pentru îndeplinirea obiectivului de îmbu-
nãtãþire a colectãrii veniturilor statului,
principala preocupare trebuie sã o con-
stituie reducerea semnificativã a evaziu-
nii fiscale. „În acest sens, scrisorile de
avertizare trimise de cãtre Ministerul Fi-
nanþelor Publice, asupra unor eventuale
inspecþii fiscale, sunt rezultatul unor ana-
lize de risc privind diferenþele constata-
te între declaraþiile date de contribuabili
ºi evidenþele ANAF. Este vorba de un
deficit de 2,5 miliarde de lei, bani care
nu au fost strânºi la buget ºi din care în
jur de 40% se datoreazã impozitului pe
profit iar diferenþa de 60% provine dintr-
o colectare redusã. În condiþiile în care
ar creºte cota de colectare ar fi bani su-

ficienþi ºi pentru pensii ºi pentru salarii.
Pe acest fond ºi pe viitoarea construcþie
bugetarã, au existat discuþii informale ºi
nicidecum despre creºterea cotei unice.
De asemenea, Guvernul are un program
de bazã, pentru anul viitor, care nu pre-
supune creºterea de taxe, dacã Comisia
Europeanã va accepta o rectificare bu-
getarã pe ultimul trimestru, care încor-
poreazã o creºtere economicã de 2,2%
în acest an ºi aplicarea clauzei de inves-
tiþii pentru 2014, fãrã a fi periclitat nive-
lul de deficit bugetar de 3% din PIB”, a
mai susþinut deputatul Ionuþ Stroe.

O majorare a salariilor ºi a pensiilor
cu aproximativ 4-5%

Deputatul Stroe a mai spus cã PNL con-
siderã cã nu mãrirea fiscalitãþii este soluþia
pentru asigurarea banilor la buget ci creº-
trea gradului de colectare. „Pentru a avea
parte de încãsãri mai mari în 2014, Guver-
nul are în vedere creºterea agregatã inter-

nã, atât din investiþiile publice, inclusiv pro-
grame europene, cât ºi din consumul sec-
torului privat. Pentru 2014, Guvernul inten-
þioneazã o majorare a salariilor ºi a pensii-
lor cu aproximativ 4-5%, precum ºi redu-
cerea CAS-ului cu 3%, în condiþiile menþi-
nerii fiscalitãþii. Consider cã pe termen
mediu ºi lung, prosperitatea românilor se
poate realiza doar printr-o viziune fiscal-
bugetar liberalã, care presupune mãsuri de
simplificare fiscalã ºi de stimulare a clasei
de mijloc, a întreprinzãtorilor care creazã
locuri de muncã ºi genereazã dezvoltarea
þãrii noastre”, a subliniat parlamentaruzl
doljean. În cadrul aceleiaºi conferinþe s-a
mai discutat ºi despre un moment T zero
în ceea ce priveºte resonsabilizarea fisca-
lã. „Sunt convins cã pe termen lung, prospe-
ritatea cetãþeanului va veni doar dintr-o
politicã liberalã, doar în urma unor mãsuri
economice de facturã liberalã”, a fost me-
sajul transmis ieri de cãtre deputatul PNL,
Ionuþ Stroe.

Deputatul PNL, Ionuþ Stroe a susþinut ieri, în cadrul unei
conferinþe de presã, cã Partidul Naþional Liberal susþine men-
þinerea cotei unice de 16%, „aceasta fiind apanajul politicilor
de dreapta, iar PNL rãmâne consecvent angajamentelor asu-
mate în programul de guvernare aprobat de Parlamentul Ro-
mâniei”. În deschiderea conferinþei, tânãrul parlamentar dol-
jean, a þinut sã-l felicite în faþa mass-mediei locale, pe Regele
Mihai I, menþionând încã o datã faptul cã Majestatea Sa râ-
mâne un exemplu ca ºef de stat, care s-a impus prin eleganþã
ºi diplomaþie de-a lungul vremii. „Partidul Naþional Liberal a
fost ºi rãmâne un partener serios al Instituþiei Monarhice, Re-
gele Mihai I fiind în continuare cel mai important promotor al
României. Îi urãm, Majestãþii Sale, Regele Mihai I, viaþã lun-
gã”, a conchis deputatul Ionuþ Stroe.

„Partidul Naþional Liberal susþine menþinerea cotei unice de 16%”„Partidul Naþional Liberal susþine menþinerea cotei unice de 16%”„Partidul Naþional Liberal susþine menþinerea cotei unice de 16%”„Partidul Naþional Liberal susþine menþinerea cotei unice de 16%”„Partidul Naþional Liberal susþine menþinerea cotei unice de 16%”
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Promoþia Expresso este susþinutã de o campanie publici-
tarã la TV, radio ºi online, care marcheazã debutul noii sem-
nãturi corporate a BRD: „Banca ta.Echipa ta”. Noua plat-
formã de comunicare a bãncii, bazatã pe ideea de echipã,
urmãreºte obiectivul de a construi imaginea BRD într-un
mod deopotrivã consistent ºi diferenþiator. Creaþia a fost
realizatã de agenþia Leo Burnett, iar campania media se va
desfãºura pânã pe 8 decembrie.
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GEORGE POPESCU

Un volum masiv, peste ºase sute de
pagini, gândit ºi redactat într-o structurã
în care succesiunea în diacronie a eve-
nimentelor lasã loc unor pagini ori capi-
tole întregi evaluãrii sincronice, mai ales
atunci când este vorba de protagoniºti
de înalt prestigiu, a editat, de curând,
Alexandru Pârvan despre Calafat ºi oa-
menii sãi. Cum lucrarea chiar aºa se in-
tituleazã, mi se pare mai mult decât opor-
tun sã indic, în persoana autorului, pe unul
dintre oamenii cei mai devotaþi istoriei ºi
destinului oraºului de la Dunãre: un fiu
pãtimaº, iscoditor hãrãzit prin hrisoavele
vremuite ºi prin colburile tradiþiei orale,
un cronicar avertizat al metamorfozelor
prin timp, suferinde într-un prezent insi-
dios, dar ºi un curator al unei zestre mu-
zeale, pe cât de bogate ºi de ispititoare,
pe atât de (încã) strãine istoriografiei
noastre de mai mari pretenþii.

Acoperind ºi, în acelaºi timp, depã-
ºind, prin diversitatea dar mai ales prin
distribuþia inspiratã a atenþiei între pa-

Calafat: istoria, oamenii ºi eliteleCalafat: istoria, oamenii ºi eliteleCalafat: istoria, oamenii ºi eliteleCalafat: istoria, oamenii ºi eliteleCalafat: istoria, oamenii ºi elitele

Expoziþie
de fotografie
la finalul cursului

Cu ajutorul acestui studio, CCS
Craiova încearcã sã sprijine cât mai
mulþi tineri pasionaþi de arta fotograficã,
sã-i indrume si sã-i pregãteascã pe cei
care vor sã descopere tainele fotogra-
fiei. Grupul þintã al proiectului este
format din tinerii pasionaþi de fotografie.
“În sfârºit am terminat studioul foto, iar
în acest moment putem spune cã am

Casa de Culturã a Studenþilor (CCS) Cra-
iova a lansat vineri propriul studio foto, Fo-
toAddict, amenajat ºi dotat în cadrul cercu-
lui de Artã Fotograficã. Începând de astãzi,
studioul este deschis tinerilor talentaþi care

vor avea ocazia sã participe la un curs gra-
tuit de fotografie. În cadrul conferinþei de
lansare au fost prezentate imagini realizate
în timpul taberelor studenþeºti din vara
aceasta.

completat cercul de Artã Fotograficã al
Casei de Culturã a Studenþilor Craiova.
Proiectul nostru a început la 1 iulie
2013, iar fotografiile pe care vi le
prezentãm astãzi sunt realizate în timpul
taberelor studenþeºti de cãtre tineri. La
finalul acestei veri, obiectivul a fost
acela de a realiza un album foto care sã
cuprindã imagini cu toate activitãþile
desfãºurate în cadrul acestor tabere. În
ceea ce priveºte studioul foto, ne dorim
sã-i pregãtim ºi îndrumãm pe tinerii

talentaþi care vor sã înveþe mai multe
despre fotografie, ºi chiar sã ajungã sã
profeseze ºi, de ce nu, sã predea.
Primul curs de formare a tinerilor va
începe sâmbãtã, 26 octombrie, iar dupã
aceastã primã întâlnire vom selecta un
grup format din maxim 20 de persoane
care vor fi instruite de oameni cu
experienþã în domeniul fotografiei.
Pentru început cu toþii vor fi cursanþi,
dar pe parcurs se vor putea implica mai
mult în evenimentele organizate de CCS
Craiova ºi instituþiile partenere, ºi astfel
îºi vor putea dezvolta abilitãþile. Activi-
tãþile desfãºurate în cadrul cursului vor
fi diverse, precum: ieºiri organizate în
diverse locaþii, sau chiar deplasãri la
munte sau la mare, se pot face schim-
buri de experienþã cu celelalte cercuri
foto ale Caselor de Culturã a Studenþi-
lor din þarã. Desigur, vor fi ºi traineri
care vor instrui fiecare un grup format
din 4-5 cursanþi. La finele anului, atunci
când se încheie cursul, vom organiza o
expoziþie în cadrul cãreia fiecare îºi va
prezenta fotografiile realizate, ocazie cu
care vom putea vedea ce calitãþi a
dobândit.  Totodatã, prin aceste spaþii
pe care le-am amenajat dorim sã
aducem ºi bani la bugetul instituþiei.
Pentru tineri cursul este gratuit, dar
dacã un fotograf profesionist doreºte sã
realizeze o ºedinþã foto în studioul
nostru acesta poate fi închiriat”, a
declarat Marius Dragu, consilier

administrativ al CCS Craiova.

“Încercãm
sã aducem
un beneficiu
studenþilor”

La rândul sãu, Silviu-Ionuþ Dumitra-
che, directorul CCS Craiova, a spus cã
proiectul de Artã Fotograficã  înseamnã
un început  pentru tinerii pasionaþi ºi
dornici sã înveþe de la niºte profesioniºti
în domeniul fotografiei. “Atât cu
studioul foto cât ºi cu studioul audio,
încercãm sã aducem un beneficiu
studenþilor, punându-le la dispoziþie atât
dotarea tehnicã, dar ºi cunoºtinþele în
domeniu ale colaboratorilor noºtri, din
dorinþa de a-i ajuta pe ei sã devinã
profesioniºti. În acelaºi timp, încercãm
sã aducem ºi venituri proprii cãtre
instituþie pentru a desfãºura cât mai
multe activitãþi care sã vinã în beneficiul
tinerilor. Desigur, vom putea face ºi
parteneriate cu publicaþii interesate sã
ofere câte un internship pentru tinerii
care vor urma cursul foto în cadrul
CCS Craiova”, a precizat Silviu-Ionuþ
Dumitrache, directorul CCS Craiova.

ALINA DRÃGHICI
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gini de istorie cu impact naþional ºi uni-
versal ºi racursiuri ale unor personali-
tãþi emblematice logodite în destin cu
Calafatul, cartea aceasta capãtã mãsu-
ra ºi emblema unui veritabil eveniment
editorial ºi cultural. Discursul, sustras
oricãrei tentaþii stilistice de efect, vi-
breazã între tonul cronicarului subordo-
nat documentului de arhivã ºi alegaþii-
lor auto-propuse ale personalitãþilor, une-
le scoase din raftul bibliotecilor, altele
anume provocate prin specia interviului
ori al declaraþiei comandate.

Pornind de la origini, risipite, ca în atâ-
tea alte cazuri, prin aurorele tumefiate
ale vremii, cu opþiunea în sine intere-
santã a unei contribuþii genoveze (cu
efectul nelipsit de orgoliu al situãrii în
ascendenþa Republicii marinare a lui
Marco Polo), autorul parcurge un lung
ºi glorios itinerar al unei istorii invidiabil
de generoase cu oraºul danubian. Nu
doar confruntãrile, strãvechi ºi nu tot-
deauna atestate, cu seminþii (sau hoar-

de) nomade, ci cu deosebire locul ºi ro-
lul de relief pe care Calafatul ºi le-a asu-
mat ºi împlinit cu un gust particular al
gloriei în Rãzboiul de Independenþã de
la 1877-1878; raportul special instituit
atunci cu prinþul Carol, viitor prim rege
al României în sfârºit independente ºi
recunoscute între egali în Europa ºi în
Lumea de atunci devin punctul nodal al
discursului.

Însã, dincolo de atâtea dense ºi emo-
þionante pagini în care tonul evocator
acompaniazã întâmplãri diverse, con-
servate în legende ºi în alte tradiþii ale
culturii orale, ceea ce frapeazã ºi im-
pune încã ºi mai mult este pleiada de
personalitãþi, unele excepþionale, nãscu-
te ori interferate fericit cu evoluþia ce-
tãþii. Astfel, spre a menþiona doar un
eºantion, e suficient sã amintim de Con-
stantin Gerotã, de Maria (Mareºal) An-
tonescu, de familia boiereascã Marin-
cu (cu acea extraordinarã descendentã
Florentza Marincu, donatoare a Pala-

tului Muzeului de Artã ºi autoare a unor
lucrãri memorialistice cu excepþionale
deschideri spre istoria vie, trãitã, a lo-
cului, cãreia autorul i-a fost ºi i-a rã-
mas un fidel confident în respectul pa-
trimonial al oraºului), ºi pânã la genialul
actor ªtefan Iordache.

Citind voluminoasa carte a lui Alexan-
dru Pârvan, nu-mi pot reprima ispita de
a parafraza un vers dintr-un cântec di-
fuz ºi memorabil, cãci, „dunãrind cu…
Calafatul” îmi pare a fixa, metaforic, is-
toria unei cetãþi strãvechi pe pânza par-
cimonioasã ºi severã a înseºi moºtenirii
unui neam testat prin vitregii seculare
însã cu orgoliul neîntinat.

Însã, cum sugera cândva Bertold
Brecht într-un antologic poem, istoria n-
a fost fãcutã numai de… prinþi ºi mare-
ºali, ci mai degrabã de… soldaþi ºi de
oamenii de rând. Îmi place sã cred cã
„oamenii” Calafatului, pe care-i titrea-
zã autorul în masivul sãu opus, sunt mai
cu seamã calafetenii pur ºi… simpli.
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 „Caramitru – Mălăele,
câte-n lună şi în stele”

Un seducător duel de poezie,  fabule, vorbe de duh,  povestiri şi
amintiri va f i prezentat pe scena Teatrului Naţional „Marin Sorescu”.
Spectacolul „Caramitru – Mălăele, câte-n lună şi în stele” – pornit
într-un amplu turneu naţional, urmat de reprezentaţii în Canada, la
Montreal ş i Toronto – va ajunge la Craiova joi, 7 noiembrie,  de la ora
19.00,  şi se anunţă a fi un show de zile mari. Un spectacol de impro-
vizaţie, „pentru că improvizaţia este,  de fapt, starea de graţie a acto-
rului”, potrivit actorului Horaţiu Mălăele,  care (re)aduce în faţa publi-
cului două legende ale teatrului românesc.  Dialogul c elor doi mari
ac tori va fi completat de replicile muzic ale ale violonc elistului Adrian
Naidin. Biletele se găsesc la vânzare la agenţia teatrală a Naţionalului
craiovean (tel. 0251.413.677) şi cos tă 85 de lei.

Comedia muzicală „Bună seara, domnule
Wilde!” revine pe scena Liricului craiovean
Teatrul Liric ,,Elena Teodorini” vă invită la un nou

spectacol din cadrul celei de-a XIII-a ediţii a Festiva-
lului Internaţional „Elena Teodorini”, aflat în plină des-
făşurare. Este vorba despre comedia muzicală „Bună
seara, domnule Wilde!”, după piesa de teatru „Ce
înseamnă să fii onest” de Oscar Wilde, în regia artis-
tică şi adaptarea Alinei Rece,
care este prezentat astăzi, 26
oc tombrie, de la ora 19.00.
Scenografia este realizată de
Răzvan Drăgănescu, coregra-
fia – de Francisc Valkay, iar
muzica este compusă de Ale-
xandru Iosub, cel sub a cărui
baghetă dirijorală are loc repre-
zentaţia de astă-seară.

Intriga piesei se construieşte
în jurul jocului de-a viaţa. Tine-
rii Algernon (Laurenţiu Nicu) şi
Jack (Cosmin Vasilescu) jon-
glează cu propriile identităţi până
când fantasma ia locul realităţii.
Nici măcar din iubire Cecily
(Anca Ţecu) şi Gwendolen (Edith Mag), tinerele de
care cei doi se îndrăgostesc, nu-i pot accepta decât
prin falsele identităţi pe care aceştia şi le creaseră. Po-
vestea este spusă în stilul umorului englezesc tăiat de
note idilic moralizatoare specifice lui Wilde. Mai inter-

pretează Dragoş Dragomirescu (Lady Bracknell), Le-
lia Vais (Miss Prism), Eva Ştefănescu (Marianne), Dan
Cornescu (Chasuble) şi Dragoş Teodorescu (Lane).

„Să montezi comedie în aceste timpuri tulburi de
criză, poate însemna, paradoxal, un gest de curaj, o
tentativă de a oferi o alternativă terapeutică, de limpe-

zire şi reaşezare a scării valo-
rilor morale şi sociale. Cred
că actorii de comedie pot fi
asociaţi cu binefăcătorii unei
societăţi debusolate. Specta-
colul nostru intenţionează să
ofere imaginea unei lumi cu-
rate şi fericite, un semn de
speranţă, faptul că valori au-
tentice precum prietenia, sin-
ceritatea, disponibilitatea de
sacrificiu pentru împlinirea ta
şi a celorlalţi în plan sufletesc
sunt încă vii şi rezistă într-un
colţ de lume, fie ea şi rein-
ventată. Împreună cu actorii,
sperăm să captăm în specta-

col, în spaţiul inefabil al scenei, dincolo de filonul co-
mic cu virtuţi vindecătoare, Adevărul, Binele şi Fru-
mosul, singurele valori care fac scena vie, singurele
care ne reamintesc faptul că teatrul este o artă”, spu-
ne regizoarea Alina Rece.

„Această manifestare a devenit
nu numai tradiţională,

ci şi emblematică pentru oraş”
Lume multă, ieri, la deschiderea

oficială a celei de-a XXXVI-a ediţii
a Târgului Meşterilor Populari, când
invitaţii au primit salutul reprezentan-
ţilor organizatorilor: Muzeul Olteniei
– Secţia de Etnografie, Centrul Ju-
deţean pentru Conservarea şi Pro-
movarea Culturii Tradiţionale Dolj,
cu sprijinul Consiliului Judeţean Dolj
şi în parteneriat cu Consiliul Local şi
Primăria municipiului Craiova.

„Această manifestare a devenit nu
numai tradiţională, ci şi emblemati-
că pentru municipiul Craiova. Şi la
această ediţie participă numeroşi
meşteri, fiind reprezentate mai toate
meşteşugurile tradiţionale. Sperăm să
fie o manifestare reuşită, cu mare
priză la publicul craiovean”, a decla-
rat Florin Ridiche, managerul Mu-
zeului Olteniei. „Târgul este o între-

Spectacol de forme şi culori al meşteşugurilor
populare, în centrul Craiovei

Sub soarele molcom al lui Brumărel, o multitu-
dine de forme şi culori s-a aşternut, ieri, odată cu
deschiderea Târgului Meşterilor Populari, pe es-
planada Teatrul Naţional din Craiova, animând
urbea, laolaltă cu spectacolul migalei şi al înde-
mânării adus de Târgul handmade „Bizarre Baza-
ar”, de pe Unirii. Aproximativ 170 de ceramişti,
iconari, artizani ai prelucrării lemnului, metalu-

lui sau pielii, ai instrumentelor muzicale, ţesătu-
rilor şi împletiturilor, portului şi podoabelor vă
aşteaptă, în week-end, în acest spaţiu fie şi numai
pentru a le aprecia din priviri meşteşugul. Vre-
mea-i numai bună de târguieli, iar invitaţii din cele
27 de judeţe ale ţării –  dispuşi să vă povestească
despre arta lor tradiţională, să facă demonstraţii
pe loc, ba chiar şi reduceri de preţuri!

prindere care presupune foarte mult
efort. În plus, meşterii sunt nişte
oameni extrem de complecşi şi
foarte mândri şi nu poţi să te porţi
cu ei oricum… Trebuie să preţu-
ieşti obiectele şi ceea ce fac ei. Le
mulţumesc pentru faptul că vin la
Craiova, pentru că se reprezintă şi
ne reprezintă”, a adăugat Cornel
Bălosu, şeful Secţiei de Etnogra-
fie a instituţiei.

„Fiecare meşter ar trebui
premiat pentru simplul fapt

că duce mai departe tradiţia”
Bun venit le-a spus meşterilor şi

Cristinel Iovan – vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Dolj. „Cred că
organizarea a 36 de ediţii ale acestui
Târg reprezintă o acţiune de promo-
vare şi de conservare a patrimoniu-
lui nostru naţional. Cât mai mari vân-
zări şi cât mai mulţi vizitatori!”, le-a
urat acesta. I s-au alăturat Daniela
Tarniţă – preşedinte al Comisiei pen-
tru Cultură a Consiliului Judeţean
Dolj, Cristina Calangiu – vicepri-
mar al Craiovei, Amelia Etegan –
manager al Centrului Judeţean pen-
tru Conservarea şi Promovarea Cul-
turii Tradiţionale Dolj şi senatorul
Mihai Fifor – fost manager al Mu-
zeului Olteniei.

«Întotdeauna mi-am dorit ca acest
Târg să fie manifestarea emblemati-
că a judeţului Dolj şi a municipiului
Craiova, pentru că nu e puţin lucru
să începi din 1969 o poveste atât de

frumoasă şi să ai o asemenea isto-
rie. Se întâmpla atunci ca o activita-
te complementară a atât de cunos-
cutului Festival „Maria Tănase”. Iată
că nici una dintre cele două presti-
gioase evenimente n-a pierit», a
subliniat Mihai Fifor. Referindu-se la
competiţia pentru câştigarea Trofeu-
lui Târgului, acesta a adăugat că este
„extrem de greu” de decis cine îl
merită şi că „fiecare meşter ar tre-
bui premiat pentru simplul fapt că
duce mai departe tradiţia”.

Festivitate de premiere
a câştigătorilor

concursului de creaţie:
Trofeul valorează 3.000 de lei!
Meşterii rămân pe esplanada

Teatrului Naţional din Craiova ş i

astăzi, între orele 9.00 şi 19.00, ca
şi mâine, 27 octombrie, între 9.00
şi 17.00, oferindu-vă spre admira-
ţie şi spre vânzare o diversitate de
produse, de la felurite vase de ce-
ramică – decorative şi utilitare, ob-
iecte din lemn, metal, pielărie, ţesă-
turi şi împletituri, dar şi produse ali-
mentare: miere şi produse derivate,
afumături, brânzeturi, zaharicale,
colaci şi aluaturi tradiţionale, dulce-
ţuri, plăcinte şi prăjituri de casă etc.
Atmosfera de sărbătoare a tradiţii-
lor  populare este completată de
spectacole folclorice susţinute aici
de ansambluri şi rapsozi din Dolj,
între care „Alunelul” din Galiciui-
ca, fanfara „Trâmbiţaşii Domnului”
de la Desa, Marius Gheorghe (ca-
val) şi Ion Creţeanu (cobză).

As tăzi,  26 oc tombrie,  la ora
13.00, în cadrul Târgului are loc
festivitatea de premiere a câştigă-
torilor concursului de creaţie. Răs-
plătite vor fi meritele deosebite în
conservarea şi perpetuarea tradi-
ţiei, calitatea şi valoarea creaţiei, iar
premiile vor consta în diplome, tro-
fee şi bani. Trofeul valorează 3.000
de lei şi va fi decis de un juriu for-
mat din specialişti – reprezentanţi
ai organizatorilor, ca şi ai Muzeu-
lui Judeţean Vâlcea, Muzeului Ju-
deţean Gorj, Muzeului Regiunii
Porţile de Fier Mehedinţi.
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COMENTAR IU

Recentele dezvãluiri ale cotidia-
nului „Le Monde” ºi sãptãmânalu-
lui „Der Spiegel” privind suprave-
gherea realizatã de Agenþia Naþio-
nalã de Securitate (NSA) a SUA în
Franþa ºi Germania s-au aflat în dis-
cuþia liderilor europeni reuniþi la
Bruxelles. Cotidianul britanic „The
Guardian” a publicat, joi searã, o
nouã anchetã, plecând de la docu-
mentele obþinute de la ex-consul-
tantul NSA Edward Snowden. Co-
tidianul britanic afirmã cã NSA a
pus sub ascultare telefoanele per-
sonale a 35 de lideri internaþionali.
Potrivit unei note confidenþiale ci-
tate de „The Guardian”, agenþii NSA
au obþinut coordonatele celor 35 de
persoane, ale cãror nume nu sunt
menþionate în document, graþie unei
reþele de înalþi responsabili, anga-
jaþi inclusiv la Casa Albã, la Depar-
tamentul de Stat sau la Pentagon.
Documentul, datat 27 octombrie
2006, a fost difuzat tuturor mem-
brilor SID, biroul responsabil cu
colectarea datelor de origine infor-
maticã. Nota, intitulatã „Contactele
pot ajuta SID în obþinerea numere-
lor de telefon demne de a fi vizate”,
indicã faptul cã informaþiile în dis-
cuþie au fost obþinute graþie cola-
borãrii „unor oficiali americani, care
au furnizat 200 de numere de tele-
fon”, printre care ºi ale celor 35 de
lideri internaþionali. Se preconizea-
zã cã aceste informaþii au permis

NSA ar fi pus sub ascultare 35 de „lideri internaþionali”NSA ar fi pus sub ascultare 35 de „lideri internaþionali”NSA ar fi pus sub ascultare 35 de „lideri internaþionali”NSA ar fi pus sub ascultare 35 de „lideri internaþionali”NSA ar fi pus sub ascultare 35 de „lideri internaþionali”

Sentinþa cu închisoarea pe viaþã a fost confir-
matã ieri, în apel, pentru Bo Xilai (foto), fost mem-
bru al Biroului Politic al Partidului Comunist chi-
nez (PCC), condamnat luna trecutã pentru co-

rupþie ºi abuz de putere, relateazã France Presse.
„Tribunalul popular superior din Shandong (pro-
vincia unde Bo Xilai a fost judecat), în dimineaþa
zilei de 25 octombrie, a respins apelul ºi a menþi-
nut verdictul de închisoare pe viaþã în dosarul de
corupþie, deturnare de fonduri ºi abuz de putere al
lui Bo Xilai”, a anunþat agenþia China Nouã (Xin-
hua) pe contul sãu de pe Weibo, echivalentul chi-
nez al Twitter. Confirmarea pedepsei cu închi-
soarea pe viaþã a lui Bo Xilai — o sentinþã decisã
la cel mai înalt nivel al Partidului Comunist, la care
justiþia chinezã a subscris — a pecetluit soarta
acestui fost înalt responsabil chinez, aflat la origi-
nea unui scandal politico-judiciar care a zguduit
regimul. Sute de poliþiºti au fost postaþi la fiecare
trei metri la intrarea în tribunalul din Jinan, capita-
la provinciei Shandong, unde presei strãine i-a fost

interzis accesul. Doar câþiva membri ai presei ofi-
ciale au avut acces în sala de judecatã. Comer-
cianþii din împrejurimi au fost rugaþi sã-ºi închidã
magazinele, iar traficul a fost interzis în imediata
apropiere a Curþii. Un convoi de vehicule cu gea-
muri fumurii a fost vãzut la scurt timp, în jurul
orei locale 10:00 (0200 GMT), intrând în incinta
tribunalului, ceea ce putea sã sugereze cã Bo Xilai
a fost adus în sala de judecatã pentru aceastã oca-
zie. Bo Xilai a fost condamnat în data de 22 sep-
tembrie pentru corupþie, deturnare de fonduri ºi
abuz de putere, în special în afacerea asasinãrii de
cãtre soþia sa, Gu Kailai, a unui om de afaceri
britanic, Neil Heywood. Recursurile sunt foarte
rare în China, unul dintre motive fiind faptul cã
instanþele de judecatã impun, în general, sancþiuni
mai aspre la a doua instanþã.

China: Închisoare pe viaþã, confirmatã în apel, pentru Bo Xilai

accederea la alte informaþii intere-
sante, care urmau sã fie solicitate.
Documentul noteazã însã cã supra-
vegherea „n-a adus decât puþine in-
formaþii” NSA. Contactatã de „The
Guardian”, Casa Albã a refuzat joi,
prin purtãtorul sãu de cuvânt, Jay
Carney, sã comenteze atunci când
a fost întrebat în legãturã cu infor-
maþiilor legate de ascultarea telefo-
nul mobil al cancelarului Angela
Merkel de cãtre NSA. Cu toate as-
tea, presa nu a abandonat subiectul
ºi, ieri, cotidianul german „Süddeut-
sche Zeitung”, citat de AFP, anunþa
cã spionarea convorbirilor cance-
larului pe telefonul mobil ar fi fost
efectuatã de la ambasada SUA la
Berlin. „Interceptãrile ar fi fost efec-
tuate de un centru de interceptare
denumit Special Collection Service
(SCS)”, aflat sub responsabilitatea
comunã a NSA ºi CIA ºi care ar
opera „în ambasade ºi consulate
americane din întreaga lume, cel
mai adesea în secret”, scrie coti-
dianul. Care ºi-a extras informaþiile
din documentele furnizate tot de
Edward Snowden. Alte documen-
te, pe care acesta le-a furnizat sãp-
tãmânalului „Der Spiegel” ºi care au
fost prezentate Guvernului german
la sfârºitul sãptãmânii, nu permit to-
tuºi datarea cu precizie a momentul
în care a fost ascultat telefonul mo-
bil al lui Merkel, continuã cotidianul
german. În cursul acestei sãptãmâni,

„Le Monde” a dezvãluit cã ºi Franþa
ar fi fost vizatã de aceastã suprave-
ghere a comunicaþiilor. Francois
Hollande ºi Angela Merkel, care s-
au întâlnit joi la Bruxelles, înaintea
summitului european dominat ºi de
aceastã afacere, au exprimat carac-
terul „inacceptabil” al acestei situaþii
ºi necesitatea ieºirii din aceastã pe-
rioadã, potrivit unei surse contacta-
te de „Le Monde”. Cei 28 de lideri ai
UE, reuniþi la Bruxelles pentru sum-
mitul de toamnã, au adoptat, însã, o
poziþie minimalistã, constând într-o
declaraþie comunã, ce subliniazã „in-
tenþia Franþei ºi Germaniei de a an-

gaja discuþii cu SUA, în scopul gã-
sirii, pânã la finele anului, unui acord
privind relaþiile reciproce în acest
domeniu”. Big Brother poate respira
uºurat. Interesant este faptul cã unele
capitale n-au fost deloc entuziasma-
te de abordarea acestei discuþii,
Regatul Unit considerând cã „este
vorba de competenþe naþionale ºi nu
se poate vorbi la nivel european”. Cu
toate acestea, este greu de presupus
cã dezvãluirile din presã („Le Mon-
de”, „The Guardian”, „Der Spiegel”)
vor înceta curând ºi presiunea
lor asupra opiniei publice va putea fi
desconsideratã.

Preºedintele Parlamentului Eu-
ropean, Martin Schulz (foto), i-a
îndemnat pe liderii europeni, reu-
niþi la summitul de la Bruxelles, sã
dea dovadã de „solidaritate euro-
peanã”, revizuind politica de azil a
Uniunii Europene. „Sã primeºti
10.000 de refugiaþi pe o insulã ca
Lampedusa, cu 6.000 de locuitori,
este o misiune imposibilã. În
schimb, sã primeºti 10.000 de re-
fugiaþi în 28 de state membre (ale
Uniunii Europene), cu 507 milioa-
ne de locuitori, este o sarcinã pe
care o putem realiza”, a afirmat
social-democratul german la Con-
siliul European. „Tragedia de la
Lampedusa trebuie sã marcheze
un punct de cotiturã în istoria po-
liticii europene cu privire la refu-
giaþi”, a subliniat acesta. Þãri pre-
cum Italia, Grecia, Malta ºi Cipru

au solicitat ajutor în aceastã pro-
blemã din partea altor state mem-
bre ale UE, însã apelul lor a rãmas
fãrã rãspuns. Sistemul în vigoare,
numit Dublin II, obligã statele în
care sosesc migranþii sã se ocupe
singure de cererile de azil ºi de adã-
posturi pentru refugiaþi. Majorita-
tea statelor membre ale UE nu do-
resc modificarea acestor reglemen-
tãri. „Pentru a ajuta statele medi-
teraneene sã-i primeascã pe refu-
giaþi ºi pentru a asigura o repartiþie
echitabilã între statele membre, tre-
buie sã dãm dovadã de solidaritate
europeanã. Asta este problema în
acest moment”, a atras atenþia
preºedintele Parlamentului Euro-
pean, care a cerut „o flexibilitate
mai mare” a sistemului Dublin II,
recunoscând cã aceastã solicita-
re este „ignoratã în mod sistema-

tic”. Acest fapt „este extrem de
dezamãgitor”, a apreciat Schulz.
„Bineînþeles, Europa nu poate nici
sã salveze, nici sã primescã pe
toatã lumea”, a adãugat el, dar,
„totuºi, trebuie remarcat cã sun-

Preºedintele Parlamentului European pledeazã pentru
o reformã a dreptului de azil în Uniunea Europeanã

SUA avertizeazã servicii
de informaþii aliate în
privinþa unor documente
obþinute de Snowden

Statele Unite au avertizat serviciile
de informaþii strãine cã unele docu-
mente obþinute de Edward Snowden
conþin detalii despre cooperarea lor
secretã cu Washingtonul. Printre zecile
de mii de documente obþinute de fostul
consultant al Agenþiei Naþionale de
Securitate americane (NSA), unele
conþin informaþii sensibile despre
programe implementate împotriva
unor þãri ca Iran, Rusia ºi China,
potrivit publicaþiei „Washington
Post”, care citeazã surse anonime din
cadrul administraþiei Statelor Unite.
Într-un caz, documentele obþinute de
Snowden conþin informaþii despre un
program de spionare a Rusiei de cãtre
o þarã NATO, care a oferit informaþii
preþioase forþelor armate aeriene ºi
Marinei americane, a anunþat
„Washington Post”. „Dacã ruºii îl vor
afla, nu le va fi dificil sã ia mãsurile
necesare pentru a-i pune capãt”, a
spus un oficial american, citat de
publicaþie.
Alegeri parlamentare în
Cehia: Social-democraþii
conduc în sondajele de opinie

Social-democraþii cehi (CSSD) ar
urma sã câºtige alegerile parlamenta-
re anticipate ce au loc ieri ºi astãzi în
Republica Cehã, fãrã a avea însã nici
o garanþie cã pot forma o coaliþie
guvernamentalã stabilã, relateazã
AFP. Viitorul guvern va înlocui
cabinetul de tehnocraþi al economistu-
lui de stânga Jiri Rusnok, instalat de
preºedintele Milos Zeman dupã
cãderea, în iunie, a guvernului
nepopular de centru-dreapta condus
de Petr Necas, pe fondul mãsurilor de
austeritate ºi unei serii de scandaluri
de corupþie. Ultimele sondaje de
opinie, a cãror publicare este interzisã
începând de marþi în aceastã þarã cu
10,5 milioane de locuitori ºi recent
ieºitã dintr-o recesiune economicã de
18 luni, creditau CSSD cu 26% din
intenþiile de vot, în faþa partidului
comunist KSCM (18%) ºi noua
miºcare ANO (16,5%), a omului de
afaceri Andrej Babis (ce are o avere
netã de 2 miliarde de dolari, potrivit
clasamentului Forbes), acuzat de
populism. CSSD sperã într-un rezultat
care sã-i permitã crearea unui cabinet
minoritar cu sprijinul comuniºtilor,
excluzând totuºi participarea lor
directã la guvernare. Social-democra-
þii ar putea avea nevoie ºi de o mânã
de ajutor din partea formaþiunilor nou
apãrute pe scena politicã cehã ºi care
ºi-au câºtigat adepþi profitând de
nemulþumirile sociale.
Creºterea economicã a
Marii Britanii s-a accelerat
în trimestrul al treilea

Economia Marii Brianii a crescut
cu 0,8% în trimestrul al treilea faþã de
cele trei luni anterioare, cea mai bunã
evoluþie din ultimii 3 ani, ºi cu 1,5%
raportat la perioada corespunzãtare a
anului trecut, potrivit datelor oficiale
anunþate ieri. În trimestrul al doilea,
Produsul Intern Brut a urcat cu 0,7%
faþã de primele trei luni ale anului,
respectiv cu 1,3% faþã de aprilie-iunie
2012. Rata de creºtere din trimestrul al
treilea corespunde cu estimãrile
economiºtilor. Sectorul serviciilor a
crescut cu 0,7% în trimestrul al treilea,
iar producþia industrialã a avansat cu
0,5%, încetinind faþã de o ratã de
creºtere de 0,8% în trimestrul al doilea.
ªomajul din Marea Britanie este de
7,7%. FMI estimeazã cã economia
Marii Britanii va înregistra în acest an
o creºtere economicã de 1,4%.

tem cel mai bogat continent ºi, din
acest motiv, putem face mai mul-
te, mai ales dacã acþionãm împre-
unã, cãutam împreunã soluþii ºi
dacã ne asumãm împreunã
responsabilitãþile noastre”.
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DISPOZIÞIA NR.5504
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

      În temeiul art.39 alin.1 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicatã, privind administraþia publicã localã;
                                                                  D I S P U N E:
Art. unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã ordinarã în data de 31.10.2013,

ora 10.00  în  Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova.
    ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 9 luni

ale anului 2013.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetare a creditelor externe ºi interne, la data de 30.09.2013.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30.09.2013.
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetare a instituþiilor publice ºi a activitãþilor finanþate

integral sau parþial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2013.
5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului creditelor externe ºi interne, pe anul 2013.
6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de fonduri externe nerambursabile, pe anul 2013.
7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al municipiului Craiova,

pe anul 2013.
8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal

„Filantropia” Craiova, pe anul 2013.
9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli

Infecþioase ºi Pneumoftiziologie „Victor Babeº”, pe anul 2013.
10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli la Spitalul Clinic

Municipal de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2013.
11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli pentru activitãþile

finanþate integral din venituri proprii ale unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe
anul 2013.

12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli la Sport Club Municipal
Craiova, pe anul 2013.

13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli la Poliþia Localã a
Municipiului Craiova, pe anul 2013.

14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli la Cãminul pentru
Persoane Vârstnice din Craiova, pe anul 2013.

15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2013.
16. Proiect de hotarâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a susþine ºi a vota în

Adunarea Generalã a Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã Oltenia, ordinea de zi.
17. Proiect de hotarâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dra. Peþa Eliza

Mãdãlina, de a vota ordinea de zi, în Adunarea Generalã a S.C. Compania de Apã „Oltenia” S.A., din data de 15.11.2013.
18. Proiect de hotãrâre privind aprobarea cuantumului ºi a numãrului de burse acordate elevilor din

învãþãmântul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul ºcolar 2013 – 2014.
19. Proiect de hotãrâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili

din municipiul Craiova, care utilizeazã pentru încãlzirea locuinþei, energie termicã furnizatã în sistem centralizat,
pentru perioada sezonului rece, respectiv 01.11.2013-31.03.2014.

20. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de
transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat ºi grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii personali
ºi asistenþii personali profesioniºti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna noiembrie 2013.

21. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii ale aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2013.

22. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii ale Ansamblului Folcloric “Maria
Tãnase” Craiova, pentru anul 2013.

23. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii ale Teatrului Liric “Elena
Teodorini” Craiova, pentru anul 2013.

24. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii ale S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova
S.R.L., pe anul 2013.

25. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcþiilor publice din aparatul de specialitate
al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2014.

26. Proiect de hotãrâre privind modificarea Regulamentului de organizare ºi desfãºurare a concursului de
proiecte de management la Casa de Cultura „Traian Demetrescu” Craiova.

27. Proiect de hotãrâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiu-
lui Craiova ºi Regia Autonomã de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova, în vederea
administrãrii în comun a Centrului Multifuncþional Craiova.

28. Proiect de hotãrâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiu-
lui Craiova ºi comunele arondate municipiului Craiova, prin consiliile locale, în vederea prestãrii serviciilor de
eliberare a cãrþilor de identitate pentru locuitorii acestor comune.

29. Proiect de hotãrâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinþei construitã prin intermediul
Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe, situatã în municipiul Craiova, strada Potelu, nr.176, bl.R12, sc.1, ap.8.

30. Proiect de hotãrâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinþe destinatã familiilor evacua-
te/în curs de evacuare, situatã în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, bl.BO3, sc.1, ap.10.

31. Proiect de hotãrâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinþe situatã în municipiul
Craiova, cartier Valea Roºie, str. Henri Coandã, bl.48, sc.1, ap.38.

32. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinþe pentru tineri, destinate închirierii, între
titularii contractelor de închiriere nr.121220/2008 ºi nr.121293/2008.

33. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinþe
pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiþii la nivel naþional, precum ºi locuinþe din
domeniul privat al municipiului Craiova.

34. Proiect de hotarâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind obiectivul de investiþii „Construire
de locuinþe, destinate cumpãrãrii”.

35. Proiect de hotãrâre privind închirierea fãrã licitaþie publicã, cãtre Asociaþia „Dincolo de Autism”, a spaþiului
aparþinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în cart.Lãpuº, bl.T7, parter.

36. Proiect de hotarâre privind scoaterea la licitaþie publicã, în vederea închirierii, a unor suprafeþe de teren
aparþinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieþele din municipiul Craiova.

37. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractelor de concesiune având ca obiect spaþii cu destinaþia
cabinete medicale ºi activitãþi conexe actului medical, situate în municipiul Craiova, Policlinica Stomatologicã nr.4,
cart.Craioviþa Nouã, b-dul Oltenia, nr.41.

38. Proiect de hotãrâre privind concesionarea, prin negociere directã, cãtre S.C. COREAL S.A. a terenului
care aparþine domeniului public al municipiului Craiova, aferent Restaurantului „Castelul Fermecat”, situat în
Parcul „Nicolae Romanescu”.

39. Proiect de hotãrâre privind concesionarea, prin negociere directã, cãtre S.C. COREAL S.A. a terenului
care aparþine domeniului public al municipiului Craiova, aferent Restaurantului „Ciobãnaºul”, situat în Parcul
„Nicolae Romanescu”.

40. Proiect de hotãrâre privind aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova,
str.dr.Victor Papillian, nr.28A, respectiv nr.28 B.

41. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37880/2006, încheiat între
Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi dr. Pãtruþoiu Maria Livia.

42. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34791/2006, încheiat între
Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi dr. Lacusta Damaianthy.

43. Proiect de hotãrâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a

unor bunuri-mijloace fixe, concesionate cãtre S.C. Compania de Apã „Oltenia” S.A., în vederea scoaterii din
funcþiune, casãrii ºi valorificãrii.

44. Proiect de hotãrâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a
unor bunuri-mijloace fixe, concesionate cãtre S.C. Termo Craiova S.R.L., în vederea scoaterii din funcþiune,
casãrii ºi valorificãrii.

45. Proiect de hotãrâre privind preluarea unui bun din exploatarea S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L., în
proprietatea privatã a municipiului Craiova ºi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

46. Proiect de hotãrâre privind încetarea dreptului de administrare al Colegiului Tehnic de Arte ºi Meserii
„Constantin Brâncuºi” Craiova asupra unor bunuri situate în municipiul Craiova, str.Prelungirea Bechetului, nr.1A.

47. Proiect de hotãrâre privind darea în administrare, cãtre Grãdiniþa “Castelul Fermecat” Craiova, a unui
teren care aparþine domeniului  public al municipiului Craiova.

48. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, b-dul
ªtirbei Vodã, nr.17.

49. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, b-dul
ªtirbei Vodã, nr.30E.

50. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, b-dul
ªtirbei Vodã, nr.34D.

51. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova,
str.Ecaterina Teodoroiu, nr.21.

52. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, b-dul
ªtirbei Vodã, nr.34 F.

53. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, B-dul
ªtirbei Vodã, nr.34 bis.

54. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare pentru imobilele C1 ºi C2, b-dul ªtirbei Vodã, nr.34 A.
55. Proiect de hotãrâre privind vânzarea, prin negociere directã, a unui teren care aparþine domeniului

privat al muncipiului Craiova, situat în str.Tufãnele, nr.2, bl.317A.
56. Proiect de hotãrâre privind achiziþionarea terenului situat în municipiul Craiova, str. Aleea II Mierlei, nr.9.
57. Proiect de hotãrâre privind darea în administrare cãtre Regia Autonomã de Administrare a Domeniului

Public ºi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri care aparþin domeniului public ºi privat al municipiului Craiova.
58. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând domeniului public al municipiului Craiova.
59. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând domeniului privat al municipiului Craiova.
60. Proiect de hotarâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiþii „Alimentare

cu apã ºi canalizare Aleea IV Brestei din municipiul Craiova”.
61. Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lucrãrilor de Intervenþii pentru

obiectivul de investiþii „Schimbare sistem învelitoare la corp C1 ªcoala Gimnazialã Traian”.
62. Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lucrãrilor de Intervenþii pentru

obiectivul de investiþii „Modernizare sistem de încãlzire pentru cãmin, poartã+cabinet medical, pavilion adminis-
trativ ºi sala de sport la Colegiul Naþional „Carol I”.

63. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectului „Creºterea efi-
cienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova bloc 1, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.2”.

64. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectului „Creºterea efi-
cienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova bloc 2, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.4”.

65. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectului „Creºterea efi-
cienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova bloc 3, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.6”.

66. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectului „Creºterea efi-
cienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova bloc 4, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.8”.

67. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectului „Creºterea efi-
cienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova bloc N6, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.137C”.

68. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectului „Creºterea efi-
cienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova bloc N7, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.137B”.

69. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectului „Creºterea efi-
cienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova bloc N8, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.137A”.

70. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectului „Creºterea efi-
cienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova bloc N9, situat pe Bvd Decebal, nr.104”.

71. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectului „Creºterea efi-
cienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova bloc N21, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.145”.

72. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectului „Creºterea efi-
cienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova bloc N22, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.151”.

73. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectului „Creºterea efi-
cienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova bloc N23, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.153”.

74. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectului „Creºterea efi-
cienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova bloc N24, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.159”.

75. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectului „Creºterea efi-
cienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova bloc N25, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.161”.

76. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectului „Creºterea efi-
cienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova  bloc S1, situat pe Bvd Decebal, nr.100”.

77. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectului „Creºterea efi-
cienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova  bloc S2, situat pe Bvd Decebal, nr.98”.

78. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectului „Creºterea efi-
cienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova  bloc S3, situat pe Bvd Decebal, nr.96”.

79. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectului „Creºterea efi-
cienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova bloc S4, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.14”.

80. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectului „Creºterea efi-
cienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova bloc S5, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.12”.

81. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectului „Creºterea efi-
cienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova bloc S6, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.10”.

82. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectului „Creºterea efi-
cienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova bloc T6, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.137”.

83. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectului „Creºterea efi-
cienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova bloc T10, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.147”.

84. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectului „Creºterea efi-
cienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova bloc T13, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.157”.

85. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectului „Creºterea efi-
cienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova bloc T14, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.163”.

86. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economicã a proiectului „Creºterea efi-
cienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova bloc T15, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.165”.

87. Proiect de hotarâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de administrare a cimitirelor, propuse de
operatorul Regia Autonomã de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova.

88. Proiect de hotarâre privind aprobarea tarifelor utilizate în activitatea de apã ºi de canalizare, propuse de
S.C. Compania de Apã „Oltenia” S.A.

89. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.457/2013
referitoare la aprobarea atribuirii prin procedura licitaþie publicã a contractului de delegare pentru activitatea de
dezinsecþie, dezinfecþie, deratizare ºi tratamente fitosanitare în municipiul Craiova.

90. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.440/2013
referitoare la aprobarea atribuirii prin procedura licitaþie publicã a contractului de delegare pentru activitatea de
ecarisaj din municipiul Craiova.

91. Proiect de hotarâre privind aprobarea documentaþiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii
serviciului de ecarisaj ºi a activitãþii de deratizare, dezinfecþie, dezinsecþie ºi tratamente fitosanitare.

92. Întrebãri ºi interpelãri.
               Emisã azi  25.10.2013

                PRIMAR, SECRETAR,
    Lia Olguþa VASILESCU Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,
   Cons. jr. Diana DÃRAC
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Anunþul tãu!
CONVOCATOR. Administratorul Unic al
S.C. JIUL S.A., cu sediul in Craiova, Ca-
lea Bucuresti, nr. 1, jud. Dolj, inregistrata
la Oficiul Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/19/1991,
avand Cod Unic de Inregisrare Fiscala
RO2308342, convoaca Adunarea Gene-
rala Extraordinara a actionarilor, in teme-
iul art. 111, art. 117, art. 118 din Legea nr.
31/1990 republicata, in data de 28.11.2013,
ora 11, in cadrul Hotelului Jiul. Ordinea
de Zi pentru AGAE este urmatoarea: Avi-
zarea documentatie in conformitate cu
HG 834/1991. Aproparea Raportului de
Evaluare intocmit in conformitate cu HG
834/1991 actualizata prin HG 107/2008.
Discutii cu actionarii. In cazul neintruni-
rii conditiilor de validare, AGAE a S.C.
JIUL S.A. se convoaca pentru data de
29.11.2013, la aceeasi ora, in acelasi loc si
cu aceeasi ordine de zi. Participarea la
AGAE se face in nume propriu. Actiona-
rii au dreptul de a adresa intrebari repre-
zentantilor societatii, cu privire la punc-
tele de pe ordinea de zi. ADMINISTRA-
TOR UNIC Florin Opris.
S.C. SOLAR ENERGY Tg. Jiu a depus
documentaþia  pentru obþinerea Avizului
de Gospodãrire Ape la investiþia PUZ
pentru Panouri Fotovoltaice în comuna
Aninoasa, sat Bobaia, judeþul Gorj.

ANIVERSÃRI
Rodica soþie, copiii ºi ne-
poþii cu prilejul aniversã-
rii ureazã dragului lor
GELU DAHA din Verbi-
cioara „La mulþi ani”, sã-
nãtate ºi bucurii în viaþã!
La zi onomasticã familia
Costel Bazãverde urea-
zã domnului DUMITRU
SCORUªANU din Cra-
iova, multã sãnãtate, îm-
pliniri în viaþã, prosperi-
tate ºi „La mulþi ani”!
Asociaþia Pensionari-
lor Civili „Mihai Vitea-
zul” din judeþul Dolj
ureazã tuturor membri-
lor sãi ºi celorlalþi pen-
sionari, care îºi serbea-
zã onomastica de Sfân-
tul Dumitru, multã sã-
nãtate, fericire, bucurii
ºi viaþã lungã cu pensii
mojorate. La mulþi ani.

La zi aniversarã Costel
Bazãverde ureazã dom-
nului PRICOB VALERIU,
sãnãtate, bucurii, viaþã
lungã ºi „La mulþi ani”!

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM pregãtitor-
vopsitor (bãrbat/femeie)
pentru service Germania.
Telefon: 0769/978.216,
0049/152.1700.8281.
S.C. MAR CAN CON-
STRUCTION angajazã sã-
pãtor manual – studii prima-
re. Telefon/fax: 0251/412.232.
ANGAJÃM MAªINISTE
MAROCHINÃRIE. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.

MEDITAÞII
Studentã Facultatea de Lite-
re, meditez elevi de gimna-
ziu (cls. I-VIII) 15 Ron/orã.
Telefon: 0737/283.028.

PROFESOARÃ Istorie me-
ditez pentru orice nivel: tes-
tare naþionalã, bacalaureat,
facultate. Pregãtesc la domi-
ciliu elevi de clasele I–IV.
Telefon: 0720/536.468.
Licenþiatã, douã specializãri
ofer meditaþii complete cla-
sele I-IV. Telefon: 0751/
239.088.
Meditez matematicã pentru
Evaluare Naþionalã, baca-
laureat, alte concursuri ºco-
lare ºi examene. Telefon:
0724/088.745; 0351/
416.101.
Pregãtesc contabilitate – stu-
denþi, ºomeri etc. Telefon:
0722/943.220; 0755/139.772.
Profesoarã meditez mate-
maticã. Telefon. 0761/
329.958.

PRESTÃRI SERVICII
CONSULTANÞÃ GRA-
TUITÃ DECORAÞIUNI IN-
TERIOARE. TELEFON:
0727/804.400.
Evidenþã contabilã. Telefon:
0758/063.773; 0744/
390.775.
Execut lucrãri gresie ºi faian-
þã, tencuieli, zugrãveli, finisa-
je. Telefon: 0736/003.526.
Fac menaj sau bonã. Tele-
fon: 0762/047.095.
Finisaje interioare ºi exterioa-
re. Telefon: 0736/003.526.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Particular vând (închiriez)
locuinþã bloc nefamiliºti (2
camere) parchet, izolaþie,
geam termopan, zona Li-
ceul de Chimie. Telefon:
0743/120.446.
Particular vând apartament 2
camere, etj 2/4, zona Lãpuº,
în spatele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E negociabil. Te-
lefon: 0720/556.607.
Vând apartament 2 camere
6/10 Brazdã, lângã Big Fa-
mily. Preþ negociabil. Tele-
fon: 0752/963.770.
Vând apartament 2 camere
central. Telefon: 0770/
682.554.

Vând apartament 2 came-
re transformat în 3, ultra-
modern cu centralã, mobi-
lier ºi garaj, (în spate la
Billa). Preþ 65.000 Euro
negociabil. Telefon: 0755/
943.426.
Vând apartament 2 camere
decomandate, Calea Bucu-
reºti, zona Institut. Telefon:
0770/334.956.
Vând apartament 2 came-
re. Telefon: 0351/175.746.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re, Calea Bucureºti. Telefon:
0784/122.199.
Vând apartament 3 camere
decomandate, superb, preþ
negociabil, zona Ciupercã.
Telefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
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Particular, apartament 3 ca-
mere, îmbunãtãþiri, 70 mp,
1 Mai (langa Poligrafie).
45.000 Euro negociabil. Te-
lefon: 0721/218.871.

CASE
Vând/schimb casã la Go-
eºti cu garsonierã. Tele-
fon: 0251/417.276.
Vând casã, sat Panaghia,
comuna Calopãr, 20 km –
Craiova, centrul localitãþii,
drum asfaltat, 4 camere, 101
m.p. Telefon: 0723/650.827,
0251/352.257.
Vând casã în Bãileºti ºi cur-
te 2000 mp zona I, sau
schimb cu garsonierã Cra-
iova, + diferenþa. Telefon:
0742/097.486.

Vând vilã la roºu Gherceºti
posibilitate preluare credit
Prima Casã. Telefon: 0752/
142.493.
Vând casã cu teren Lãdeºti
– Vâlcea. Telefon: 0767/
153.551.
Vând casã la 15 km de Cra-
iova, mobilã, aragaz. Tele-
fon: 0752/ 410.378.
Vând casã comuna Urzicu-
þa 4 camere + 3500 mp.
Telefon: 0722/651.544.
Vând casã locuit cu 3 spaþii
comerciale. Telefon: 0744/
391.195.
Casã, 3 camere, anexe,
pomi fructiferi, vie, fântânã,
localitatea Ciutura, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0763/305.850.

Vând gospodãrie formatã din
2 case, anexe ºi 38 ari curte
în sat Þugureºti, comuna Va-
lea Stanciului. Telefon: 0251/
352.239. 0721/502.003.
Vând casã + teren aferent în
comuna Malu Mare cu ieºi-
re la ºoseaua Craiova – Be-
chet. Telefon: 0734/159.594.
Casã Craiova 5 camere, 2
bãi, bucãtãrie, încãlzire cen-
tralã, anvelopatã termic,
eventual schimb 2 aparta-
mente, 2 camere sau vari-
ante. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâneascã de
locuit + 2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti, jude-
þul Dolj, la 16 km de Craio-
va. Telefon: 0251/454.016.

Vând casã în Calafat, str. Jiu-
lui, stare bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren extravilan ºi
pãdure. Relefon: 0766/
582.831.
Vând teren Calea Bucureºti
km 11, ideal benzinãrie,
halã, depozit, showroom,
2000 m, deschidere 36 m.
Telefon: 0762/109.595.
VÂND Teren 7000 mp,
zona Catargiu-Mofleni, di-
mensiuni 20x350. Telefon:
0729/826.217.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p.  Telefon:
0770/222.518.

Vând teren 1850 m.p. Ba-
riera Vâlcii, str. Corneºului.
Telefon: 0761/431.806.
Vând teren intravilan 4000
mp, cadastru, cu o casã
bãtrâneascã, pomi, vie la 11
km de Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând pãdure comuna Bo-
rãscu - Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravilan Brã-
deºti, deschidere la Drum
European 54 m, toate utili-
tãþile. Relaþii la telefon: 0749/
230.636.
Vând parcele Cârcea, la
asfalt, alãturat cu Hanul cu
ponei, 450 mp ºi 650 mp.
Telefon: 0767/263.391.
Vând intravilan vis-a-vis de
târgul Leu, 1174 mp, 2 des-
chideri 17 m ºi reþele apã,
electricitate, cadastru, carte
funciarã. Telefon: 0724/
572.434; 0351/179.436.
Vând 800 mp, comuna Pre-
deºti ideal pentru casã, zonã
pitoreascã. Telefon: 0762/
109.595.
Vând 345 mp zona Daewoo
între case, variante. Telefon:
0761/ 665.763.
Vând teren intravilan ºi extra-
vilan. Telefon: 0766/582.831.
Vând 2600 m.p. pe ºosea-
ua ªimnicu de Sus, la 600
metri de lacul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând loc de casã, ªimnicu
de Jos, str. Grãdinari, nr. 34.
Preþ negociabil, 600 mp.
Telefon: 0727/792.578.
Vând urgent teren intravilan
în Iºalniþa, 2500 mp, cu po-
sibilitate de construire lângã
reþea gaze, cu dublã ieºire,
dechidere 34 m, paralel cu
drumul european. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp teren intravi-
lan, satul Predeºti la 16 km
de Craiova. Telefon: 0251/
454.016.
Vând 1500 mp Bãile Govo-
ra, Belvedere, împrejmuit,
curent, apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.

VÂND TEREN ZONA PA-
SARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.
Vând teren central 330 mp
deschidere 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de 1500 mp,
750 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Terenurile fiind
la stradã betonatã având toa-
te facilitãþile preþ convenabil.
Telefon: 0746/467.922;
0744/220.492.

CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament sau gar-
sonierã direct de la proprietar.
Telefon: 0745/589.825.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Renault Laguna 2, an
2003, culoare gri metalic, 6
trepte, turbo-diesel, motor
1.9, 262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0753/948.440.
Vând Chevrolet Kalos,
2005, 2000 Euro. Telefon:
0768/104.581.
Vând  Peugeot 806, benzi-
nã, an 1995 neînmatricula-
tã. Bariera Vâlcii nr. 63. Cra-
iova. Telefon: 0766/466.171.
Vând Volvo Break, fabrica-
þie 1995, full, înscrisã Bulga-
ria, preþ 1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0729/977.036.

UTILAJE
Vând semãnãtoare grâu Ma-
tei Titi, Bucovãþ, 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 lem-
ne ºi gaze,  ºamotatã  tip Co-
ralex, stare foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/010.296.
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CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind administraþia

publicã localã,

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 31.10.2013, ora 14,oo la sediul Consiliu-
lui Judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie

Leamna pe anul 2013.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului Orãºenesc ”Aºezãmin-

tele Brâncoveneºti” Dãbuleni pe anul 2013.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Camerei Agricole Dolj pe anul 2013.
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al ªcolii Gimnaziale Speciale ”Sf.

Mina” Craiova pe anul 2013.
5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor de asistenþã medico-

sociale Amãrãºtii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melineºti, Pleniþa ºi Sadova pe anul 2013.
6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor de asistenþã medico-

sociale Amãrãºtii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melineºti, Pleniþa ºi Sadova, finanþate de la bugetul de stat prin Direcþia
de Sãnãtate Publicã Dolj, pe anul 2013.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor subordonate consiliu-
lui judeþean parþial finanþate din bugetul judeþului pe anul 2013.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului propriu al judeþului Dolj pe primele 9 luni ale anului 2013 ºi
execuþiei bugetului instituþiilor publice ºi a activitãþilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii pe primele 9 luni ale
anului 2013.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea utilizãrii excedentului bugetar al anului 2012 pentru finanþarea cheltuielilor
secþiunii de dezvoltare în anul 2013.

10.  Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor judeþului Dolj la R.A. Aeroportul Craiova sã aprobe rectifi-
carea bugetului de venituri ºi cheltuieli ºi a listei de investiþii pe anul 2013.

11. Proiect de hotãrâre privind prelungirea cu doi ani a unui credit de la  Banca Comercialã Românã.
12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului Dolj pe anul 2013.
13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea participãrii Consiliului Judeþean Dolj la Programul de stimulare a înnoirii

Parcului auto naþional.
14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcþiilor publice pe anul 2014 pentru aparatul de

specialitate al Consiliului Judeþean Dolj, precum ºi aprobarea Planului de ocupare a funcþiilor publice pe anul 2014 al
Direcþiei Publice Comunitare de Evidenþã a Persoanelor Dolj, al Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj ºi al Camerei Agricole Dolj.

15. Proiect de hotãrâre privind diminuarea patrimoniului judeþului Dolj.
16. Proiect de hotãrâre privind majorarea domeniului public al judeþului Dolj.
17. Proiect de hotãrâre privind închirierea unui spaþiu liber situat în incinta Policlinicii Pleniþa.
18. Proiect de hotãrâre privind închirierea unor spaþii aflate în proprietatea publicã a judeþului Dolj ºi în administrarea

Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.
19. Proiect de hotãrâre privind eliberarea licenþei de traseu pentru cursa regulatã specialã efectuatã de operatorul S.C.

MELINESCU TRANSCOM S.R.L. Filiaºi, jud. Dolj pe traseul Brãdeºti – Filiaºi.
20. Proiect de hotãrâre privind eliberarea licenþelor de traseu pentru cursele regulate speciale efectuate de operatorul

S.C. NIKI NATY TRANS S.R.L. Galicea Mare, jud. Dolj pe traseul Galicea Mare – Bãileºti.
21. Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentelor necesare îndeplinirii condiþiilor de eligibilitate pentru proiectul

”Sistem de management integrat al deºeurilor în judeþul Dolj”.
22. Proiect de hotãrâre privind aprobarea studiului de fezabilitate ºi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul

”Sistem de management integrat al deºeurilor în judeþul Dolj”.
23. Proiect de hotãrâre privind aprobarea proiectului ”Sistem de management integrat al deºeurilor în judeþul Dolj” ºi a

cofinanþãrii acestuia.
24. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului de analizã ºi acoperire a riscurilor actualizat, aferent judeþului Dolj.
25. Diverse – interpelãri.
ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

NR.  398 Emisã astãzi, 25.10.2013
    Contrasemneazã,

  P R E ª E D I N T E,           SECRETAR,
         ION PRIOTEASA                                                 GHEORGHE BARBÃRASÃ

Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând cadru metalic handi-
cap, masã sufragerie 6 per-
soane, chiuvetã picior (ciu-
percã), butoi pentru varzã.
Preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând pãlãrie fetru nr. 55,
nouã, 50 lei, maºini de spã-
lat rufe, pompã defectã. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând vioarã nouã, un sfert
arcuº, cutie. Telefon: 0727/
804.400.
Convenabil, canapea, foto-
lii, bibliotecã. Telefon: 0756/
819.472.
PRESÃ ULEI, originalã fa-
bricã, preþ 5000 RON. Tele-
fon: 0764/834.799.
Vând PICK-UP, marcã ru-
seascã ºi discuri Electrecord
de muzicã popularã ºi uºoa-
rã. Telefon: 0765/789.181.

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 pen-
tru cazan pentru încãlzire.
Telefon: 0729/092.211.
Vând 345 mp – 18,60, tarla-
ua 80 preþ negociabil, zona
Daewoo cãpºunãrie. Telefon:
0763/616.711; 0351/425.744.

VÂND butaºi trandafiri olan-
dezi. Telefon: 0744/642.570.
Vând nicovalã fierãrie ma-
ºini de cusut nemþeºti, româ-
neºti, cãruþã. Telefon: 0761/
155.549.
Vând cârlige jgheaburi aco-
periº, arzãtoare Ø 600 gaze
sobã, polizor (flex) D 125/
850W, cauciucuri 155/13 cu
jantã, aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, ceas Atlan-
tic. Telefon: 0771/385.734.

Vând 2 gropi, Cimitirul Ro-
maneºti, cu lucrare fãcutã.
Telefon: 0771/758.019.
Vând canapea extensibilã
tapiþerie pluº, preþ 160 lei,
stare bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând puieþi de nuc, frasin, sal-
câm ºi diverºi puieþi pomi fructi-
feri ºi sãlbatici pentru a înfiinþa o
plantaþie. Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880; 0253/285.145.
Vând aparat de ozonat apa,
eliminã pesticidele din legu-
me ºi fructe, precum ºi hor-
monii ºi antibioticele din car-
ne. Telefon: 0729/033.903.
Vând þeavã neagrã 40 ml,
robineþi, ventile fontã noi di-
verse mãrimi. Telefon. 0731/
989.215.
Vând dozator de bere, tub
CO2, aparat fax, aspirator,
balanþã Berkel, cuier panou,
maºinã de cusut Singer.
Telefon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit, lentile pen-
tru opticã, diverse scule, mo-
tor rezervã, furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/542.885.
Vând uºi cu toc, de interior,
cu geam, date cu lac, tuburi
CO2, dozator bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electronic 30 kg,
250 lei, casã de marcat Acti-
va Magic, 250 lei negociabil.
Telefon:  0766/355.375.
Vând set motor tip BORGO
pentru Dacia 1300. Preþ 200
lei. Relaþi la telefon: 0748/
057.590.
Vând sãpun de casã 15 kg,
8 lei/ kg, 2 damigene 10-15
litri, 15 lei / buc. Telefon:
0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.
Vând set vase inox nemþeºti
cu cinci funduri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Telefon: 0251/
415.863; 0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fontã fo-
losit, un calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin folosit. Te-
lefon: 0251/534.303.
Vând frigider 320 litri, com-
binã muzicalã stereo, piei de
bovinã tratate, piese Dacia
noi, calculator instruire copii,
flex mare, aparat sudurã.
Telefon: 0735/445.339.

Vând butelie aragaz, masã
televizor, covor, aragaz vo-
iaj cu butelie, maºinã de cu-
sut, plãci muzicã popularã ºi
uºoarã (0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon: 0720/
929.024.
Vând frigider – index, aragaz
+ butelie, aer condiþionat,
mobilã bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Telefon:
0752/142.493.
Vând mobilã dormitor, sufra-
gerie, bucãtãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de cusut, lus-
trã, canapea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând/închiriez construcþie cu
spaþii separate 500 mp cu
teren intravilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard beton.
Telefon: 0721/152.832.
Vând adãpãtoare ºi hrãnitoa-
re mari din plastic ºi tablã
groasã pentru pui, curcani ºi
animale mici. Telefon: 0721/
152.832.
Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi cen-
trifugã miere. Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimitirul Ungu-
reni. Telefon: 0351/437.906.
Vând 4 locuri de veci, douã
pe o parte suprapuse ºi
douã pe o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4 ani
(50 Ron), televizor bucãtã-
rie, 2 radio casetofoane (30
Ron/buc). Telefon: 0729/
977.036.
Vând aparat sudurã autogen
ºi matriþã. Telefon: 0761/
366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), robot
de bucãtãrie, diverse. Tele-
fon: 0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELEFON:
0351/425.977; 0725/
533.042.
VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BI-
TUM ASFALT, MOZAIC
DE MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215; 0251/
425.651.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 26 octombrie 2013

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

DIRECTIA SILVICA DOLJ cu sediul in str. Iancu Jianu nr. 19, organizeaza licitatii publi-
ce deschise, pentru:

- vanzarea masei lemnoase pe picior;
 Volumul oferit:

               -    DM  =                   80  mc
                -    DT   =                267  mc
                -     FA  =                    0   mc
                 -    Cvercinee =      973   mc
                 -    Rasinoase =          0  mc
                   TOTAL         =   1320  mc
- vanzarea masei lemnoase fasonate;

 Volumul oferit:
               -    DM  =                1293  mc
                -    DT   =                  465 mc
                -     FA  =                      0  mc
                 -    Cvercinee =         664  mc
                 -    Rasinoase =            0   mc
                   TOTAL         =       2422  mc
Licitatiile se vor organiza la sediul directiei in data de 7.11.2013, incepand cu ora 10.00.
Licitatiile se vor desfasura conform prevederilor Regulamentului de vinzare a masei lem-

noase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat
de RNP-Romsilva, aprobat prin OM nr: 1898/11.11.2010.

Masa lemnoasa care nu se vinde in urma organizarii si desfasurarii licitatiilor din data de
7.11.2013 se ofera la negociere in aceiasi zi.

Pentru a participa la negociere persoanele juridice trebuie sa indeplineasca aceleasi condi-
tii de participare specifice licitatiei.

Preselectia se va tine in data de 4.11.2013
Oferta se va face prin strigare directa.
Listele cuprinzand volumul de masa lemnoasa, pot fi consultate pe site-ul RNP –

Romsilva: www.rosilva.ro.
Nu pot participa la licitatii agentii economici care nu au achitat obligatiile financiare

fata de Directia Silvica Dolj, sau alte directii silvice din tara, sau nu au respectat prevederile
contractelor incheiate anterior.

Relatii la telefonul 0251/421363 sau fax 0251/597059, intre orele 09.00 – 16.00.

Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºemi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 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 plu-
titor 20 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând pat dublu 2 m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat –
fermoar –  nasturi - tineret,
excepþional. Telefon: 0725/
533.042.

CUMPÃRÃRI
Cumpãr presã pentru stru-
guri (teasc). Telefon: 0745/
589.825.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez teren pentru Staþie
GPL, Centru vânzare ma-
ºini sau parcare. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.
Închiriez spatiu comercial în
municipiul Craiova, str. Lip-
scani, 300 mp, dispus pe trei
niveluri. Telefon: 0745/
130.705.
Închiriez garsonierã complet
mobilatã zona Lãpuº, ºcoa-
la M. Eminescu. Telefon:
0762/ 299.913.
Închiriez la bloc Calea Bu-
cureºti, exclus familii. Tele-
fon. 0762/047.095.
Închiriez teren pe termen
lung pentru amplasare de
magazine sau piaþã
Lãpuº. Vad foarte bun. Te-
lefon: 0763/616.711; 0351/
425.744.
Proprietar închiriez pe ter-
men lung apartament 3 ca-
mere mobilat parter Dezro-
birii,  300 euro. Telefon:
0744/396.354.
Închiriez teren pentru ampla-
sare chioºcuri sau magazi-
ne pe perioadã nedetermi-
natã, zonã cu vad. Telefon:
0761/665.763.

Magazin, birou, depozit, str.
Dezrobirii, nr. 59. Telefon:
0351/437.906.
Închiriez apartament cu 2
camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.

MATRIMONIALE
Drãguþã, mic handicap, 35/
1,68/75, pentru cãsãtorie,
fãrã vicii, cu mic handicap.
Rog seriozitate. Telefon:
0351/409.381.
Domn serios, fãrã obligaþii
50 ani, doresc cunoºtiinþã cu
doamnã vârstã apropiatã.
Telefon: 0740/895.691;
0785/103.411.

DIVERSE
Cedez 4500 m.p. teren ex-
travilan pentru reparaþii casã
+ anexe sau cedez 4000
m.p. teren intravilan pentru
un apartament cu 2 came-
re + diferenþa. Telefon. 0727/
884.205.
Caut persoanã autorizatã ptr.
cadastru în Craiova. Telefon:
0770/333.559: 0351/
401.251.
Confecþionez ºi montez cu-
rea canelatã pentru maºinã
de cusut. Telefon: 0251/
531.294.
Caut sã fac menaj sau în-
grijire copil sau bãtrân. Te-
lefon: 0764/568.897; 0751/
911.417.

CONDOLEANÞE
Familiile Tudor Nedelcea ºi
Dumitru Otovescu regretã
decesul scriitorului ILARIE
HINOVEANU  ºi transmit
sincere condoleanþe fami-
liei. Regrete eterne!
Colectivul Bibliotecii Ju-
deþene Alexandru ºi Aris-
tia Aman sunt alãturi de
colega Stolojan Florina la
marea durere pricinuitã
de decesul mamei sale.
Sincere condoleanþe!
Familia Florin ºi Lucian
Rogneanu transmite sin-
cere condoleanþe familiei
Hinoveanu, la plecarea
dintre noi a prietenului,
poetului ºi marelui OM de
culturã care a fost ILARIE
HINOVEANU. A trudit mult
pentru Cultura Româneas-
cã ºi pentru propaganda în
lume a adevãrurilor Brân-
cuºiene. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
Petre Gigea, regretã trece-
rea în eternitate a scriito-
rului ILARIE HINOVEANU
ºi transmite condoleanþe
familiei îndoliate. Dumne-
zeu sã-l aibã în pazã!
Colectivul Curþii de Apel
Craiova este alãturi de
domniºoara judecãtor
Stela Popa la greaua pier-
dere suferitã prin trecerea
în nefiinþã a mamei sale.
Sincere condoleanþe!

Nu pot sã cred! ILARIE
HINOVEANU  poetul edi-
torul fãrã precedent, ga-
zetarul OMUL în multe
privinþe, modelul ne-a pã-
rãsit. A plecat pe celãlalt
tãrâm, acolo, unde se spu-
ne cã nu este întristare ºi
suspin. Sunt împreunã
cu întreaga familie alãturi
de distinsa sa soþie, de
cei doi fii ºi de nepoþii sãi.
Personal am pierdut un
prieten sincer, adevãrat.
Craiova a pierdut un inte-
lectual de frunte. Dumne-
zeu sã-l aibã în paza sa.
Prof. Nicolae Andrei.
COMEMORÃRI

Odatã cu frunzele toam-
nei a plecat pe un drum
fãrã întoarcere ºi sufletul
bunului nostru, MARIAN
BÃLAN. Comemorãm
ºase ani de la despãrþire
ºi ne rugãm Bunului
Dumnezeu sã-l odihneas-
cã în liniºte ºi pace! A fost
ºi va rãmâne de neegalat
în sufletele noastre. Nu-i
vom uita niciodatã sfatu-
rile ºi vorbele bune, ne
este tare dor de el, iar de
acolo de unde este ºtim
cã ne vegheazã ºi ne
ocroteºte, aºa, cum fãcea
ºi în viaþã. Regrete erer-
ne! Pioasã amintire! Fiul,
soþia, nora ºi nepoþelele,
cumnaþii, finii ºi toþi cei
care l-au iubit ºi apreciat.

Soþul Viorel anunþã cu
tristeþe ºi regret trece-
rea a 7 luni de la dece-
sul soþiei sale dragi
LUCREÞIA NIÞIPIR,
fost profesor de mate-
maticã la liceele Elena
Cuza ºi Matei Basarab
din Craiova. Amintirea
ta este vie în memoria
noastrã!
Cu aceeaºi durere în
suflet familia come-
moreazã 19 ani de la
despãrþirea de inega-
labilul nostru tatã,
soþ, socru ºi bunic,
ANGELESCU PAUL.
Ne rugãm pentru
odihna veºnicã a su-
fletului sãu bun ºi
cald. A fost totul pen-

tru noi, iar de acolo
de unde este ºtim cã
ne vegheazã ºi ne
ocroteºte,aºa, cum
fãcea ºi în viaþã. Can-
dela iubirii noastre
sã-i fie lumina veºni-
cã. Pioasã amintire!
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Nu mai existã superlative pentru un astfel
de meci, ajuns la numãrul 225 în 111 ani de
existenþã. De-a lungul istoriei, jucãtorii care au
îmbrãcat tricoul Barcelonei ºi pe cel al Realu-
lui au fost fabuloºi, extraordinari, incredibili sau
inumani. El Clasico este un meci în care, pe
lângã jocul de fotbal, conteazã foarte mult or-
goliile culorilor. Oamenii din Capitalã contra
celor care cer autonomia Cataluniei. Echipa care
a fost favorizatã în trecut de regimul lui Fran-
co împotriva celei care a fost asupritã. Cu si-
guranþã, Barcelona ºi Real vor oferi desearã
încã un spectacol de cea mai înaltã clasã ºi, ca
de fiecare datã,  noutãþile sunt cele care oferã
suspansul cuvenit unui astfel de meci. Vor
marca din nou Messi ºi Ronaldo (ambii foto)?
Va fi titular Casillas? Se distanþeazã Barcelona
ºi închide campionatul? Întrebãri care sunt me-
nite sã agite spiritele în orele rãmase pânã la
fluierul de început.

Catalanii par mai experimentaþi
Dupã o perioadã cu Jose Mourinho pe

banca tehnicã, Real Madrid vrea sã arate o

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOVPRIMERA DIVISION – ETAPA A 10-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Rayo –

Valladolid;
Sâmbãtã: Malaga – Celta (17:00), Barcelo-

na – Real (19:00), Elche – Granada (21:00), Le-
vante – Espanyol (23:00);

Duminicã: Sevilla – Osasuna (13:00), Villar-
real – Valencia (18:00), Sociedad – Almeria
(20:00), Atl. Madrid – Betis (22:00).

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

BUNDESLIGA – ETAPA A 10-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Stuttgart

– Nurnberg;
Sâmbãtã: Bayern – Hertha, Schalke – Dort-

mund, Leverkusen – Augsburg, Hannover –
Hoffenheim, Mainz – Braunschweig (toate
16:30), Wolfsburg – Werder (19:30);

Duminicã: Freiburg – Hamburg (16:30),
M’gladbach – Frankfurt (18:30).

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

LIGUE 1 – ETAPA A 11-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Nantes –

Lille;
Sâmbãtã: Marseille – Reims (18:00), Bastia

– Nice, Toulouse – Rennes, Guingamp – Ajac-
cio, Valenciennes – Evian TG, Lorient – So-
chaux (toate 21:00);

Duminicã: Bordeaux – Montpellier (15:00),
Monaco – Lyon (18:00), St. Etienne – Paris SG
(22:00).

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

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 9-A
Sâmbãtã: Crystal P. – Arsenal (14:45), Li-

verpool – West Brom, Aston V. – Everton, Man.
United – Stoke, Norwich – Cardiff (toate 17:00),
Southampton – Fulham (19:30);

Duminicã: Sunderland – Newcastle (15:30),
Chelsea – Man. City, Tottenham – Hull, Swan-
sea – West Ham (toate 18:00).

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. Fulham 10
5. Tottenham 16 15. West Ham 8
6. Southampton 15 16. Stoke 8
7. Everton 15 17. Cardiff 8
8. Man. United 11 18. Norwich 7
9. Hull 11 19. Crystal P. 3
10. Newcastle 11 20. Sunderland 1

SERIE A – ETAPA A 9-A
Sâmbãtã: Sampdoria – Atalanta (19:00), In-

ter – Verona (21:45);
Duminicã: Napoli – Torino (13:30), Udine-

se – Roma, Juventus – Genoa, Chievo – Fio-
rentina, Parma – Milan, Bologna – Livorno,
Catania – Sassuolo (toate 16:00), Lazio – Cagli-
ari (21:45).

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

El Clasico, în faþa episoduluiEl Clasico, în faþa episoduluiEl Clasico, în faþa episoduluiEl Clasico, în faþa episoduluiEl Clasico, în faþa episodului
cu numãrul 225cu numãrul 225cu numãrul 225cu numãrul 225cu numãrul 225

Barcelona – Real Madrid, astãzi, ora 19:00, Digi Sport 1

altã faþã contra rivalei. Astfel,
Carvajal, Bale, Isco ºi Illarra-
mendi sunt posibilele surprize
din echipa lui Carlo Ancelotti.
Toþi cei menþionaþi pot fi de-
butanþi azi, iar acest lucru poa-
te fi un atu sau un dezavantaj.
În acelaºi timp, Barcelona va
miza pe experienþa oamenilor
lui Gerardo Martino. Chiar
dacã antrenorul argentinian nu
a gustat din miza unui astfel

de duel, Xavi (37), Iniesta (26), Messi (25)
sau Valdes (26) au împreunã peste 100 de
El Clasico, în timp ce Ramos (25) ºi Ro-
naldo (19) sunt cei care au strâns cele mai
multe derby-uri din tabãra madrilenilor. Asta
dacã-l excludem pe Casillas (34). Având în

vedere sistemul de rotaþie folosit de Ance-
lotti pentru postul de portar, este foarte po-
sibil ca Iker Casillas, utilizat, marþi, în Ligã,
cu Juventus, sã fie doar rezervã contra Bar-
celonei.

Singurul fotbalist al gazdelor care poa-
te debuta desearã este Neymar, brazilianul
pe care gruparea „blau-grana” a plãtit 57
de milioane de euro în aceastã varã.

Echipe probabile
Barcelona: Valdes – Alves, Pique, Mas-

cherano, Adriano – Iniesta, Busquets, Xavi
– Sanchez, Neymar, Messi. Antrenor: Ge-
rardo Martino.

Real Madrid: Diego Lopez – Arbeloa,
Ramos, Pepe, Marcelo – Khedira, Illara-
mendi – Di Maria, Modrici, Ronaldo – Ben-
zema. Antrenor: Carlo Ancelotti.

Date statistice despre Marele Clasic

- De 224 de ori s-au întâlnit pânã acum Real ºi Barcelona. Madrilenii s-au impus de 90 de
ori, catalanii de 86, iar 48 de jocuri s-a încheiat la egalitate.

- Primul meci între cele douã s-a disputat în 1902, scor 3-1 pentru Barcelona.
- Cea mai mare diferenþã de scor între cele douã s-a înregistrat în 1935, când Real a

învins cu 8-2.
- Manuel Sanchis (Real) este fotbalistul care a bifat cele mai multe derby-uri ale Spaniei,

fiind prezent de 43 de ori.
- Alfredo Di Stefano (Real) ºi Lionel Messi sunt cei care au marcat de cele mai multe ori

în El Clasico, 18 goluri.
- Cristiano Ronaldo a marcat în ºase jocuri consecutive împotriva rivalei.
- Din mai 2011 pânã în prezent s-a înscris în toate cele 13 meciuri jucate între cele

douã  echipe.
- Au fost 33 de jucãtori care au jucat pentru cele douã cluburi, printre care ºi Gheorghe

Hagi, Luis Figo ºi Samuel Eto’o.

Sâmbãtã

Digi Sport 1
11:30 – FORMULA 1 – Calificãri Marele Pre-

miu al Indiei / 16:00 – FOTBAL – Liga I: Gaz
Metan – Ceahlãul / 19:00 – FOTBAL – Cam-
pionatul Spaniei: Barcelona – Real Madrid /
21:30 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj – Astra /
2:40, 5:00 – MOTO GP – Calificãri ºi încãlzire
Marele Premiu al Japoniei.

Digi Sport 2
8:30 – FORMULA 1 – Antrenamente 3 Ma-

rele Premiu al Indiei / 15:00 – TENIS (F) – Tur-
neul Campioanelor (Istanbul): semifinale / 19:00
– FOTBAL – Campionatul Italiei: Sampdoria –
Atalanta / 21:00 – FOTBAL – Campionatul
Franþei: Guingamp – Ajaccio / 23:00 – FOT-
BAL – Campionatul Spaniei: Levante – Espa-
nyol.

Digi Sport 3
14:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: Dinamo –

Tomis Constanþa / 16:15 – BASCHET (M) –
Liga Naþionalã: CSM Oradea – Gaz Metan Me-
diaº / 18:00 – FOTBAL – Campionatul Franþei:
Marseille – Reims / 20:30 – POLO – Prelimina-
rii Liga Campionilor: CSM Digi Oradea – Sintez
Kazan / 21:45 – FOTBAL – Campionatul Ita-
liei: Inter – Verona / 23:30 – FOTBAL – Cam-
pionatul Braziliei: Cruzeiro – Criciuma.

Dolce Sport 1
15:00 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani –

Petrolul / 21:45 – FOTBAL – Campionatul Ita-
liei: Inter – Verona.

Dolce Sport 2
15:00 – TENIS (F) – Turneul Campioanelor

(Istanbul): semifinale / 17:15 – FOTBAL – Cam-
pionatul Greciei: Asteras Tripolis – Levadia-
kos / 21:00 – FOTBAL – Campionatul Franþei:
Valenciennes – Evian TG.

GSP TV
14:15, 17:00 – FOTBAL – Liga secundã

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
englezã: Barnsley – Sheffield Wed, Burnley –
QPR / 5:30 – FOTBAL – Campionatul SUA:
Chivas USA – Portland Timbers.

TVR 1
21:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CS „U” Cra-

iova – FC Olt Slatina.
TVR 3
18:00 – FOTBAL – Liga a II-a: ASA Tg.

Mureº – CSM Râmnicu Vâlcea.
Eurosport
10:15, 13:30 – SCHI ALPIN – Cupa Mon-

dialã de la Soelden (Austria) / 17:00, 18:00,
21:15 – HALTERE – Campionatul Mondial:
masculin 85, 94 kg, respectiv feminin 75 kg.

Eurosport 2
8:45 – CICLISM – Criteriul Saitama (Japo-

nia) / 10:30 – HOCHEI PE IARBÃ – Liga Euro-
peanã, etapa I: HTC Uhlenhorst Mulheim – AZS
Politechnika Poznanska / 13:30 – FOTBAL –
Liga Campionilor Asiei / 16:30, 19:30 – FOT-
BAL – Campionatul Germaniei: Schalke – Dort-
mund, Wolfsburg – Werder / 21:30, 23:30 –
PATINAJ ARTISTIC – Grand Prix: feminin pro-
gramul liber ºi dans programul liber.

Duminicã

Digi Sport 1
7:00 – MOTO GP – Cursa Marele Premiu al

Japoniei / 11:30 – FORMULA 1 – Cursa Marele
Premiu al Indiei / 13:30, 16:00 – FOTBAL – Cam-
pionatul Italiei: Napoli – Torino, Juventus – Ge-
noa / 19:00, 21:30 – FOTBAL – Liga I: ACS Poli
Timiºoara – Pandurii, FC Braºov – Steaua.

Digi Sport 2
13:00 – FOTBAL – Campionatul Spaniei: Se-

villa – Osasuna / 17:00 – TENIS (F) – Turneul
Campioanelor (Istanbul): finala / 20:00 – BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã: CSU Ploieºti – BC
Mureº / 22:00 – FOTBAL – Campionatul Fran-
þei: St. Etienne – Paris SG.

Digi Sport 3
14:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: CSM Târgo-

viºte – CSV Alba Blaj / 16:00 – FOTBAL – Cam-
pionatul Italiei: Udinese – Roma / 18:00 – FOT-
BAL – Campionatul Franþei: Monaco – Lyon /
20:00 – FOTBAL – Campionatul Braziliei: Corin-
thians – Santos / 22:00 – FOTBAL – Campiona-
tul Spaniei: Atl. Madrid – Betis.

Dolce Sport 1
13:30, 16:00 – FOTBAL – Campionatul Ita-

liei: Napoli – Torino, Udinese – Roma / 18:00 –
FOTBAL – Campionatul Franþei: Monaco – Lyon
/ 21:45 – FOTBAL – Campionatul Italiei: Lazio –
Cagliari.

Dolce Sport 2
15:30 – TENIS (M) – Turneul de la Basel:

finala / 18:00 – BASCHET (M) – Liga Adriaticã:
Skopje – Partizan / 22:00 – FOTBAL – Campio-
natul Franþei: St. Etienne – Paris SG.

Sport.ro
13:30 – FOTBAL – Campionatul Olandei:

Roda – PSV Eindhoven.
GSP TV
17:00 – FOTBAL – Liga secundã englezã:

Charlton – Wigan.
TVR 3
17:15 – HANDBAL (F) – Preliminarii CE 2014:

Norvegia – România.
Eurosport
10:15, 13:30 – SCHI ALPIN – Cupa Mondia-

lã de la Soelden (Austria) / 14:45, 17:00 – HAL-
TERE – Campionatul Mondial: masculin 105 ºi
+105 kg.

Eurosport 2
8:30 – SNOOKER – Campionatul Internaþio-

nal Chengdu (China): etapa I / 12:00 – TENIS DE
MASÃ – Cupa Mondialã la Verviers (Belgia):
semifinale / 13:30 – SNOOKER – Campionatul
Internaþional Chengdu (China): etapa I / 16:30,
18:30 – FOTBAL – Campionatul Germaniei: Feri-
burg – Hamburg, M’gladbach – Frankfurt.
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Debutantã în acest sezon al cupelor euro-
pene ºi neînvinsã pe teren strãin în cele patru
jocuri disputate anterior, Pandurii nu a mai re-
petat performanþa ºi contra redutabilei forma-
þii a Fiorentinei, cedând, joi searã, cu 0-3 pe
“Artemio Franchi”.

Trupa lui Pustai a început mult mai bine
meciul, iar Eric (3) a lovit bara transversalã cu
un ºut deviat de Matulevicius. Imediat, fun-
daºul Unguruºan a urcat excelent de douã ori
în ofensivã. Prima execuþie a fost respinsã cu
dificultate de Neto, iar mai reluarea sa a trecut
peste.

Însã dupã aceste ocazii Pandurii nu a mai
existat pe faza de atac, iar Fiorentina, deºi
fãrã o serie de titulari, a controlat partida. ªi
a marcat de douã ori pânã la pauzã. Prin spa-
niolul Joaquin (foto), care a ridiculizat defe-
niva gorjeanã, ºi prin brazilianul Ryder Ma-
tos, urmare a unei erori a conaþionalului sãu,
Erico. Plus cã “Squadra Viola” a mai avut ºi
alte oportunitãþi.

Nici în partea secundã nu a avut loc vreo
schimbare în jocul pandurilor. Iar Fiorentina,

Celelalte rezultate
consemnate joi

Grupa A
Swansea – Kuban 1-1
(La oaspeþi, Gigel Bucur a jucat începând
cu minutul 63)
Valencia  – St. Gallen 5-1
Clasament: 1. Swansea 7p, 2. Valencia 6p,
3. St. Gallen 3p, 4. Kuban 1p.

Grupa B
Cer. Odesa – Ludogoreþ 0-1
(Cosmin Moþi a fost integralist la învin-
gãtori)
Dinamo Zagreb – Eindhoven 0-0
Clasament: 1. Ludogoreþ 9p, 2. Eindhoven
4p, 3. Odesa 3p, 4. Zagreb 1p.

Grupa C
Elfsborg – Esbjerg 1-2
Salzburg – Standard Liege 2-1
Clasament: 1. Salzburg 9p, 2. Esbjerg 6p,
3. Standard 1p, 4. Elfsborg 1p.

Grupa D
Wigan – Rubin Kazan 1-1
Waragem – Maribor 1-3
Clasament: 1. Rubin 7p, 2. Wigan 5p, 3.
Maribor 3p, 4. Waragem 1p.

Grupa F
Bordeaux – APOEL Nicosia 2-1
Frankfurt – Maccabi Tel Aviv 2-0
Clasament: 1. Frankfurt 9p, 2. Maccabi 4p,
3. Bordeaux 3p, 4. APOEL 1p.

Grupa G
Genk – Rapid Viena 1-1
Dinamo Kiev – Thun 3-0
Clasament: 1. Genk 7p, 2. Kiev 4p, 3. Thun
3p, 4. Rapid V. 2p.

Grupa H
Liberec – Sevilla 1-1
(Raul Rusescu nu s-a aflat în lotul forma-
þiei vizitatoare)
Freiburg – Estoril Praia 1-1
Clasament: 1. Sevilla 7p, 2. Liberec 5p, 3.
Freiburg 2p, 4. Estoril 1p.

Grupa I
Lyon – Rijeka 1-0
Betis – Guimaraes 1-0
Clasament: 1. Betis 5p, 2. Lyon 5p, 3. Gui-
maraes 4p, 4. Rijeka 1p.

Grupa J
Trabzonspor – Legia 2-0
Apollon Limassol – Lazio 0-0
(La gazde, ªtefan Grigorie a intrat în pre-
lungiri, iar Ovidiu Dãnãnae a rãmas pe ban-
ca de rezerve. De ceallatã parte, ªtefan
Radu a fost integralist)
Clasament: 1. Trabzonspor 7p, 2. Lazio 5p,
3. Apollon 4p, 4. Legia 0p.

Grupa K
Anji – Tromso 1-0
Sheriff – Tottenham 0-2
(La învingãtori, Vlad Chiricheº s-a aflat pe
teren toate minutele)
Clasament: 1. Tottenham 9p, 2. Anji 4p, 3.
Sheriff 2p, 4. Tromso 1p.

Grupa L
Karagandy – Alkmaar 1-1
PAOK Salonic – Maccabi Haifa 3-2
(La gazde, Costin Lazãr a fost integralist)
Clasament: 1. PAOK 7p, 2. Alkmaar 5p, 3.
Karagandy 2p, 4. Haifa 1p.
Runda viitoare (7 noiembrie) programea-
zã returul acestor jocuri.
În faza urmãtoare se calificã primele douã
clasate.

LIGA EUROPA – GRUPA E – ETAPA A III-A

Pandurii, start excelent,Pandurii, start excelent,Pandurii, start excelent,Pandurii, start excelent,Pandurii, start excelent,
final de coºmarfinal de coºmarfinal de coºmarfinal de coºmarfinal de coºmar

firesc, a marcat ºi un al treilea gol,
prin columbianul Cuadrado, ºut
din marginea careului mic, pe sub
Stanca. Pânã la final, Eric putea
reduce din diferenþã, ºut pe cen-
trul porþii deturnat de Neto, dar
ºi Fiorentina mai putea înscrie
mãcar în douã rânduri, când ba-
lonul a lovit de fiecare datã bara
(Iacovenko ºi acelaºi Cuadrado).

Urmarea a acestui rezultat,
Pandurii mai are doar ºanse teo-
retice de a prinde locul doi, mai
ales cã ºi Dnepr s-a impus pe
terenul lui Pacos, distanþându-
se la cinci puncte. Ecart ce pare
imposibil de surmontat, în con-
textul în care Pandurii joacã re-
turul cu Dnepr chiar în Ucraina (0-1 la prima
ciocnire, pe Cluj Arena).

Echipe
Fiorentina: Neto – Tomovici, Rodriguez

(Roncaglia 64), Compper, M. Alonso – Bakici,
Valero (Aquilani 73), Fernandez – Joaquin, Ia-

kovenko – Ryder Matos (Cuadrado 60). Antre-
nor: Vincenzo Montella.

Pandurii: Stanca – Unguruºan, Erico, Chris-
tou, Momcilovici – Anton, Breeveld – Eric (Dis-
tefano 80), Ciucur (Buleicã 46), Alex (Nicoarã
46) – Momiclovici. Antrenor: Cristi Pustai.

A arbitrat Miroslav Zelinka (Cehia).

LIGA A III-A – ETAPA A 10-A
Sâmbãtã, ora 15:00: CS Podari – Viitorul Domneºti, Balº 2007 – Inter

Clinceni, CS Tunari – Concordia Chiajna 2;

Asearã, dupã închiderea ediþiei: ASRA Apã Craiova – Baloteºti,

Metaloglobus – Dinamo Bucureºti 2, Juventus Bucureºti – Viºina Nouã.

1. Juventus 22 7. Domneºti 13

2. Baloteºti 17 8. Tunari 10

3. Balº 15 9. Clinceni 9

4. Apã 14 10. Chiajna 2 9

5. Dinamo 2 14 11. Metalogl. 8

6. Viºina Nouã 14 12. Podari 5

LIGA A IV-A – ETAPA A 12-A
Sâmbãtã, ora 12:00: Unirea Leamna – S.F. Gicã Popescu, Vânãtorul

Desa – Victoria Celaru, Prometeu Craiova – CS „U” II Craiova, Viitorul
Cârcea – Danubius Bechet, Amaradia Melineºti – Dunãrea Bistreþ, Pro-
gresul Segarcea – Dunãrea Calafat, Recolta Ostroveni – CS Iºalniþa.

CSO Filiaºi stã, deoarece Avocaþii Craiova s-a retras din campionat.
1. Calafat* 28 9. Iºalniþa 14
2. Bistreþ* 25 10. Melineºti 14
3. Prometeu 23 11. Gicã Pop. 8
4. Filiaºi* 23 12. Desa 7
5. Cârcea 18 13. CS „U” II 3
6. Ostroveni 18 14. Celaru 3
7. Segarcea 17 15. Leamna 3
8. Bechet* 16
Echipele însoþite de semnul (*) au 11 meciuri disputate, în timp ce

toate celelalte – 10.

Seria I
Duminicã, ora 11:00: Voinþa Radovan – Voin-

þa Caraula, Fulgerul Maglavit – Viitorul Vârtop,
Avântul Giubega – Progresul Bãileºti, SC Poia-
na Mare – Tractorul Cetate, SIC PAN Unirea –
Avântul Verbiþa, Recolta Galicea Mare – Victo-
ria Pleniþa, Avântul Rast – Flacãra Moþãþei, Vi-
itorul Întorsura – Viitorul Ciupercenii Noi.

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.

LIGA A V-A – ETAPA A 8-A
Seria a III-a

Sâmbãtã: Viitorul Apele Vii – Unirea Trico-
lor Dãbuleni (15:00), Progresul Amãrãºtii de Sus
– Victoria Cãlãraºi (16:00);

Duminicã: Viitorul Bratovoieºti – Olimpia
Bãdoºi, Viitorul Ghindeni – AS Rojiºte, Fulge-
rul Mârºani – Unirea Amãrãºtii de Jos, Unirea
Tâmbureºti – Progresul Castranova, ªtiinþa
Teasc – CFR RomGaz Craiova (toate 11:00), Ajax
Dobroteºti – Sporting Leu (12:00).

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 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
Sâmbãtã, ora 16:00: Viitorul Craiova – Avân-

tul Þuglui;
Duminicã, ora 11:00: Voinþa Belcin – Lucea-

fãrul Craiova, Dinamyk Craiova – Viitorul Coºo-
veni, Jiul Breasta – Inter Secui, Rapid Potmelþu
– Viitorul 2 Cârcea, AS Goieºti – Standard ªimni-
cu de Sus,

Unirea Braloºtiþa – ªtiinþa Malu Mare, Jiul
Bucovãþ – Arena Bulls Preajba.

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

Duminicã, ora 11:00: Viitorul Do-

bridor – Victoria Basarabi, Unirea Vela

– Juventus Piscu Vechi, Gloria Catane

– Viitorul Siliºtea Crucii, Dunãrea Ne-

goi – Recolta Cioroiaºi, Progresul Ci-

percenii Vechi – Recolta Seaca de

Câmp.

1. Piscu Vechi 17 6. Ciuperceni9

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

Duminicã, ora 11:00: Unirea Goicea

– ªtiinþa Calopãr, A.F.C. Giurgiþa –

Aktiv Padea, Recolta Mãceºu de Jos

– Viitorul Mãceºu de Sus, Dunãrea

Gighera – Viitorul Valea Stanciului,

Triumf Bârca – Viitorul Gângiova, Pro-

gresul Cerãt – Recolta Urzicuþa.

1. Bârca 18 7. Urzicuþa 9

2. Mãceºu S. 15 8. Gângiova8

3. Mãceºu J. 14 9. Padea 7

4. Gighera 13 10. Valea St. 7

5. Goicea 13 11. Giurgiþa 6

6. Cerãt 12 12. Calopãr 0

Seria a III-a
Duminicã, ora 11:00: Avântul Do-

breºti – Voinþa Puþuri, Energia Rado-
mir – Luceafãrul Popânzãleºti, Unirea
Câmpeni – Avântul Pieleºti, Avântul
Daneþi – Viitorul Sadova, Torentul
Secui – Atletico Zãnoaga, Flacãra Drã-
goteºti – Unirea Dioºti.
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
Duminicã, ora 11:00: AS Scaeºti –

Viitorul Sfârcea, Avântul Gherceºti –
Jiul Mihãiþa, Viitorul Brãdeºti – Voinþa
Raznic, ªtiinþa Secu – Progresul Mis-
chii, Viitorul Valea Fântânilor – Ener-
gia Craiova, AS Greceºti – FC Schitu.
Vulturul Cernãteºti stã.
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 VI-A – ETAPA A 8-A

Fiorentina – Pandurii 3-0
(Joaquin 26, Ryder Matos 34, Cuadrado 69)
Pacos – Dnepr 0-2
(Rotan 83, Konoplyanka 86; Alexandru

Vlad nu s-a aflat în lotul formaþiei oaspete)

Clasament
1. Fiorentina 3 3 0 0 8-1 9
2. Dnepr 3 2 0 1 4-2 6
3. Pandurii 3 0 1 2 1-5 1
4. Pacos 3 0 1 2 1-6 1
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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)

LIGA I

Etapa a XII-a
Meciul FC Vaslui – „U” Cluj s-a jucat aseară.

FC Botoşani – Petrolul – sâmbătă, ora 13, Dolce 1
Săgeata – Oţelul – sâmbătă, ora 19, Digi 1
CFR Cluj – Astra – sâmbătă, ora 21.30, Digi 1
Gaz Metan – Ceahlăul - duminică, ora 19
FC Braşov – Steaua – duminică, ora 21.30, Digi 1
Viitorul – Corona – luni, ora 19, Digi 1
Dinamo – Concordia – luni, ora 19.30, Dolce 1
ACS Poli – Pandurii – luni, ora 21.30, Digi 1

 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
ACS Poli 11 4 3 4 11-12 15
Dinamo 11 3 4 4 16-12 13
Chiajna 8 4 1 3 11-12 13
Săgeata 11 3 3 5 9-19 12
Oţelul 11 3 2 6 11-22 11
Braşov 11 2 4 5 11-14 10
Viitorul 10 1 4 5 4-17 7
Corona 11 1 2 8 7-18 5
„U” Cluj 11 0 4 7 7-22 4
FC Vaslui 10 3 2 5 9-10 3

6

5

4

FC Vaslui este penalizată cu 8 puncte.

Universitatea Craiova – FC Olt
Stadion: „Ion Oblemenco”, ora 21 (TVR 1)
Universitatea: Brac – Cârjă, Izvoranu, Ljubinkovic, I. Stancu – Ad. Ionescu, Pleşan (cpt.) – Gorovei,

Dragalina, Ganea – Curelea. Antrenor: Ovidiu Stângă.
FC Olt: Mogoşanu - Anghelina, Marincău, Gligor (cpt.), Siminic - Huţanu, Quist, Ignea, Bancu - N’Kon-

gue, Drăghici. Antrenor: Dan Oprescu.
Arbitri: Florin Miron (Bucureşti) – Marius Marchidanu (Brăila), Bogdan Gheorghioiu (Timişoara). Rezervă:

Dorin Voina (Reşiţa)
Observatori: Zaharia Ciev (Timişoara), Dorel Cura (Arad).
Bilete: 5 lei (tribuna 2 şi peluze), 10 lei (tribuna 1), 20 de lei (tribuna 0)

Etapa a 8-a, astăzi
CS Universitatea – FC Olt – ora 21

(TVR 1)
FC U Craiova – Gloria Bistriţa – ora

13.30
Metalul Reşiţa – CS Mioveni – ora 11
ASA Tg. Mureş – CSM Rm. Vâlcea –

ora 18 (TVR 3)
Minerul Motru – UTA Arad – ora 11
Olimpia Satu Mare – FC Bihor – ora 11

Seria I, etapa a 10-a, astăzi, ora 11: Uni-
rea Tărlungeni – Unirea Slobozia, Gloria
Buzău – SC Bacău, ACS Berceni – CF
Brăila, Dunărea Galaţi – FC Clinceni, CFR
Suceava – CSMS Iaşi. Clasament: 1. Ra-
pid 18p, 2. Berceni 15p, 3. Clinceni 14p.

Cu Izvoranu,
dar fără Ferfelea
contra Oltului

Fundaşul care a jucat în Ucraina a primit
o reducere de 5 etape a suspendării şi poate

evolua în seara aceasta

După cele 3 succese consecuti-
ve care au coincis cu venirea lui
Ovidiu Stângă, Universitatea Cra-
iova joacă în seara aceasta, de la
ora 21, pe „Ion Oblemenco”, îm-
potriva lui FC Olt Slatina. Veştile
bune îi vizează pe Cârjă, care şi-a
ispăşit suspendarea, şi pe Izvora-
nu, căruia i-a fost redusă de la 8 la
3 etape, însă va rămâne în afara lo-
tului Ferfelea, în convalescenţă din
cauza răcelii. Meciul nu se anunţă
unul facil, dar craiovenii sunt mul-
ţumiţi că au destule date despre ad-
versari, fiindcă noul director spor-
tiv, Gheorghiţă Geolgău, a fost până
de curând preşedinte la Slatina, iar
şeful scouterilor, Nicolae Ungurea-
nu, i-a urmărit pe elevii lui Dan

Oprescu în restanţa de la Târgu
Mureş. Acolo, Slatina a remizat, 0-
0, deşi a evoluat o oră în inferiorita-
te numerică, după eliminarea lui Ivă-
nică. FC Olt s-a format acum un
an şi jumătate din fuziunea cluburi-
lor Alro Slatina, care juca pe „1 Mai”
şi FC Olt, care evolua la Piatra Olt.
Precup a fost coleg la Alro cu Quist
şi Anghelina, în timp ce Dragalina
i-a avut coechipieri pe ceilalţi jucă-
tori ai Slatinei, majoritatea venind
dinspre Piatra Olt. De asemenea,
secundul Cornel Papură, dar şi an-
trenorul echipei satelit a Craiovei,
Daniel Mogoşanu, au pregătit-o pe
Alro, atât în duet, cât şi separat în
urmă cu doi ani. Punctul forte al
slătinenilor pare atacul, acolo unde

joacă fostul vârf al lui „U” Cluj,
UTA şi Gaz Metan Mediaş, Tavi
Drăghici,  dar  ş i c amerunezul
N’Kongue, golgheterul de anul tre-
cut al celor de la Vâlcea. Condu-
cătorii echipei craiovene speră ca
aceasta să obţină al patrulea suc-
ces în campionat înaintea deschi-
derii magazinului oficial, de lângă
English Park, programată pentru
luni la prânz. De asemenea, mijlo-
caşul Adrian Sin împlineşte astăzi
22 de ani şi are un motiv în plus
să-şi dorească un succes. Arbitru
de rezervă a fost delegat la acest
meci Dorin Voina din Reşiţa, nimeni
altul dec ât cel care a prejudiciat
evident echipa din Bănie săptămâ-
na trecută, la Motru.

Clasament

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

După s uccesul în Cupa CEV, vicecampioana Româ-
niei la  volei, SCM U Craiova, revine în Sala Polivalentă
în seara aceasta, de la  ora 18.30, când  va întâlni echipa
CSM Agronomia Bucureşti, în tr-un meci d in runda a
doua a campionatu lui. În des chidere, de la ora 16.30,
fetele lui Văs uică vor debuta în  Polivalentă în  acest
sezon, jucând, în  etapa a 3-a a Diviziei A1 împotriva
celor de Unic Piatra Neamţ. Biletele cos tă 5 lei, iar co-
piii sub 14 ani int ră g ratis.

Baschetbaliştii de la SCM Universitatea Craiova, lide-
rii Ligii Naţionale, joacă în seara aceasta, de la ora 19, la
Târgu Jiu, derby-ul Olteniei, cu Energia Rovinari. Meciul

se dispută la aceeaşi oră cu El Clasico, Barca – Real, şi
chiar înainte de CS Universitatea – FC Olt, condiţii în care
elevii lui Mandic nu vor avea alături o galerie importantă
la cea mai apropiată deplasare a sezonului. Craiovenii se
întorc marţi în Polivalentă, pentru meciul din Liga Balca-
nică împotriva muntenegrenilor de la Teodo Tivat. Restul
etapei programează meciurile: BC Timişoara – Steaua,
Mobitelco – Timba, Oradea – Mediaş, Piteşti – Farul,
Chiajna – Sibiu, Asesoft – Mureş. Fetele de la SCM CSS
Craiova (locul 10, 5 puncte) joacă tot astăzi, de la ora 12,
în Sala Sporturilor „Ion Constantinescu”, împotriva lui
Municipal Satu Mare (locul 4, 7 puncte).

Cuplaj voleibalistic în Sala Polivalentă


