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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Parcă văd, Popescule, că-n
decembrie iar vine iarna pe neaş-
teptate.

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        – 0736.202.112cultură / 8

Cei mai frumoşi câini din România, dar şi din ţări precum
Franţa, Republica Moldova, Serbia, Bulgaria şi Ungaria au parti-
cipat, la sfârşitul săptămânii trecute, la o competiţie foarte im-
portantă, înscrisă în calendarul expoziţional al Federaţiei chino-
logice internaţionale. Timp de două zile, peste 300 de exemplare
din 70 de rase au defilat în cadrul concursului internaţional, or-
ganizat la Craiova de Asociaţia Chinologică Oltenia. Chow-Chow,
Mastiff din Tibet, Cane corso, Smooth Fox Terrier sau Buldog au
fost doar câteva dintre vedetele unui show canin în care a contat
aspectul, dar şi ţinuta, adică felul în care fiecare exemplar a de-
filat în faţa juriului şi a admiratorilor din public.

Peste 70 de rase
de câini au defilat
pe podium

Spectacol canin la Craiova!Spectacol canin la Craiova!Spectacol canin la Craiova!Spectacol canin la Craiova!Spectacol canin la Craiova!Spectacol canin la Craiova!Spectacol canin la Craiova!Spectacol canin la Craiova!Spectacol canin la Craiova!
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„Zilele
Recoltei”,
sărbătorite în
Piaţa Centrală
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$1 EURO ...........................4,4537 ............. 44537
1 lirã sterlinã..........................5,2264.......................52264

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaieluni, 28 octombrie - max: 22°C - min: 11°C

METEO

înnorat1 dolar SUA.......................3,2259........32259
1 g AUR (preþ în lei).......139,1503.....1391503

Cursul pieþei valutare din 28 octombrie 2013-anunþat de BNR
VALUTA
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MIRCEA CANÞÃR

ªtim ce s-a întâmplat anul tre-
cut, la Bucureºti, ºi tema a fost
propagatã prin canalele de
dreapta. America era cât pe ce sã
ne lase din braþe, pentru cã am
avut ... derapaje nedemocratice.
Infantilismul acuzelor nu meritã
comentat. Apãrãtorii democraþiei
s-au bãtut cu „naþionaliºtii”, care
voiau sã renunþe la UE ºi la civi-
lizaþie. Numai cã ameninþarea na-
þionalistã era inexistentã, dacã nu
complet ridicolã. Susþinerea con-
fuzã, interesatã economic sau
politic, a venit prin cliºeele civili-
zatoare ºi nevoia Europei de a ne
îmblânzi. Acum, avem o micã, dar
micã nedumerire, fiindcã nu ºtim

pe cine iubeºte mai mult vicepreºe-
dintele american Joe Biden: pe pre-
mierul Victor Ponta sau preºedintele
Traian Bãsescu? Noi credeam cã
avem probleme sociale, economice
ºi, aº, când colo avem dileme senti-
mentale. Rãmânem însã convinºi,
dupã ce am pupat mult ºi pe mulþi
de-a lungul zbuciumatei noastre is-
torii, cã Victor Ponta va ºti, ºi de
acum înainte, ce trebuie pupat. Ce a
declarat în urmã cu vreo douã, trei
sãptãmâni Laurent Fabius, ºeful di-
plomaþiei franceze, în legãturã cu ac-
cederea României ºi Bulgariei în spa-
þiul Schengen, e încã „proaspãt” ºi

De ce are Mongolia „o frumoasã democraþie”De ce are Mongolia „o frumoasã democraþie”De ce are Mongolia „o frumoasã democraþie”De ce are Mongolia „o frumoasã democraþie”De ce are Mongolia „o frumoasã democraþie”
Predoiu a obþinut aproape

90% din voturile colegilor

din regiunea nord-est

pentru prezidenþiale

Membrii PDL din regiu-
nea nord-est au votat,
sâmbãtã, ca viitorul candi-
dat al partidului la alegerile
prezidenþiale sã fie Cãtãlin
Predoiu, el obþinând 87,62%
din voturi, fiind urmat de
Gheorghe Falcã, cu 10,38%
din voturi, ºi Simona Creþu,
cu 1,67% din voturi. Vice-
preºedintele PDL pentru
regiunea nord-est, Ioan
Bãlan, a declarat cã la
alegerile interne pentru
desemnarea candidatului
PDL la preºedinþia României
au votat membri ai partidului
din judeþele Suceava, Bacãu,
Botoºani, Iaºi, Vaslui ºi Neamþ,
fiind distribuite 22.416 buletine
de vot, transmite coresponden-
tul Mediafax. Procedura pentru
stabilirea candidatului PDL la
alegerile prezidenþiale va
continua în urmãtoarele sãptã-
mâni, urmând sã fie organizate
alegeri similare în toate cela-
lalte regiuni ºi în Capitalã.
Astfel, urmãtoarele alegeri, în
data de 2 noiembrie, vor fi
organizate în regiunea nord-
vest, pe 9 noiembrie în regiu-
nea centru, pe 16 noiembrie în
regiunea vest, pe 23 noiembrie
în regiunea sud-vest, pe 30
noiembrie în regiunea sud-est,
pe 7 decembrie în regiunea sud,
iar ultimul scrutin va fi în 14
decembrie, pe Bucureºti, Ilfov
ºi diaspora.

Guvernul va efectua o analizã la sfâr-
ºitul anului ºi, dacã va constata cã Agen-
þia Naþionalã de Administrare Fiscalã
(ANAF) „tot nu funcþioneazã”, vor fi lua-
te mãsuri, a declarat premierul Victor Pon-
ta, întrebat pe acest subiect. ANAF este
condusã de Gelu ªtefan Diaconu, de la
sfârºitul lunii aprilie. Vineri, purtãtorul de
cuvânt al premierului, Mirel Palada, a
declarat cã, în ºedinþa de Guvern din ace-
eaºi zi, Ponta s-a arãtat îngrijorat de acti-
vitatea ANAF, care se reflectã în colecta-
rea sub þinte a veniturilor la buget, ºi a

Ponta: Dacã ANAF tot nu funcþioneazã la finele anului, luãm mãsuri

Preºedintele Senatului ºi al
PNL, Crin Antonescu, întrebat,
sâmbãtã, pe Aeroportul Internaþio-
nal „Avram Iancu” din Cluj, înainte
de inaugurarea noii piste, dacã a
rãmas candidatul USL la preºedin-
þie, a rãspuns: „S-a schimbat ceva?
Aþi visat azi noapte ceva?”,
transmite corespondentul Media-
fax. Jurnalista care i-a adresat
prima întrebare a încercat sã îi
spunã preºedintelui Senatului cã
se vehiculeazã ideea conform
cãreia situaþia candidatului USL la
preºedinþie s-ar putea schimba,
însã Antonescu a spus, iritat: „Nu
mai vehiculaþi. Când îmi voi
schimba poziþia oficialã, veþi fi
anunþaþi”. Ieri, la Focºani, unde a
participat la alegerile din filiala
PNL Vrancea, Antonescu a
completat spunând cã „nu ºtiu,
dacã mã întrebaþi astãzi, ce decizie
va lua pânã la urmã Partidul Social
Democrat în legãturã cu alegerile
prezidenþiale. Dar atitudinea
corectã este urmãtoarea: avem o
decizie împreunã, avem niºte
parteneri care, cât timp mergem
împreunã, trebuie sã avem
încredere. (...)”.

Vorbind pe acelaºi subiect,
senatorul PSD Mircea Geoanã a
declarat la emisiunea „Dupã 20 de
ani”, difuzatã duminica de Pro Tv,
cã liderul PNL, Crin Antonescu,
riscã sã rãmânã fãrã sprijinul
votanþilor PSD, precizând cã ar fi
pierdut deja o treime, iar candida-
tura acestuia va trebui testatã în
sondaje, conform protocolului
USL. Întrebat dacã are de gând sã
candideze la prezidenþiale în 2014,
Geoanã a evitat un rãspuns direct,
menþionând doar cã „în acest
moment existã o înþelegere de tip
contractual între PSD ºi PNL, în
acest moment domnul Antonescu
este candidatul USL”. În opinia
senatorului PSD, Antonescu „a
pierdut din simpatiile votanþilor
PSD” din momentul în care a fost
preºedinte interimar ºi performanþa
acestuia a putut fi vãzutã de toþi,
iar apoi din cauza faptului cã, în
calitate de preºedinte al Comisiei
de revizuire a Constituþiei, nu a
reuºit sã „însufleþeascã” proiectul
ºi „sã-l ducã mai aproape de
concretizare”. „Ceea ce pe mine mã
frãmântã este cã, în acest moment,
riscul ca domnul Antonescu sã nu

aibã suficient de multe
voturi în cadrul USL
ca sã poatã sã fie
principalul nostru
candidat riscã sã se
întâmple. ªi dacã intrã
în aceastã logicã, în
care, practic, pe
fiecare iniþiativã a PSD
ºi a Guvernului PSD-
PNL, fiecare, din
ultimele luni: pe Codul
rutier poziþie, pe
chestiuni de fiscalitate
poziþie diferitã, pe
Roºia Montanã
poziþie diferitã, pe ºist
poziþie diferitã, pe
reforma justiþiei
poziþie diferitã, pânã ºi
pe Kosovo... poziþie
diferitã. Eu nu pot sã constat, de
fapt, o linie a frontului electoral
pentru 2014”, a subliniat Geoanã.
Fostul preºedinte al PSD a susþinut
cã preºedintele PNL este mai
degrabã interesat sã culeagã voturi
de pe „zona de dreapta”, unde
existã potenþial din prisma faptului
cã PDL este slãbit. „Primãvara
viitoare ne va aduce clarificãri

suplimentare. Dacã domnul
Antonescu continuã sã creadã cã-
ºi face loc pe dreapta dând în PSD,
îºi face loc pe dreapta probabil, dar
pierde publicul PSD. Deci a pierdut
o treime din publicul PSD în câteva
luni de zile”, a explicat Geoanã,
adãugând, ca un avertisment, cã
„cine nu are publicul PSD nu are
nici o ºansã la prezidenþiale”.

Antonescu, întrebat dacã rãmâne candidat la preºedinþie:
„Aþi visat azi noapte ceva?”

reverbereazã. I-a lãsat pe mulþi „cu
gura cãscatã” cum se spune. Deºi s-
a dus val-vârtej preºedintele Came-
rei Deputaþilor, Valeriu Zgonea, la
Paris, sã discute cu prim-secretarul
PS, Harlem Desir, ºi cu preºedintele
Adunãrii Naþionale, Claude Bartolo-
ne, ca sã rezolve lucrurile. Dar po-
vestea „frumoasã” abia acum înce-
pe. Grupul nuclear francez Areva a
semnat sâmbãtã, 26 octombrie a.c.,
la Ulan Bator, un acord de partene-
riat strategic cu grupul mongol Mon-
Atom ºi japonezii de la Mitsubishi
Corporation, pentru exploatarea a
douã zãcãminte de uraniu în sud-es-
tul Mongoliei, mai exact în deºertul
Gobi. Acordul tripartit a fost semnat
în prezenþa miniºtrilor francez ºi mon-
gol ai Afacerilor Externe, Laurent Fa-
bius ºi Luvsanvandan Bold. Areva,
prezentã în Mongolia din 1997, a
anunþat crearea unei co-antreprize
botezatã Areva Mines, în care deþi-
ne 66%, restul de 34% revenind so-
cietãþii publice mongole Mon-Atom.
Organizaþiile de mediu, adversare
ale acestui proiect, opineazã cã ex-
ploatarea rezervelor de uraniu ale
þãrii ar putea reprezenta un pericol
de contaminare a subsolului ºi re-
zervelor de apã ale þãrii. În faþa aces-
tei realitãþi, Fabius a spus cã parte-
nerii proiectului trebuie sã þinã sea-

ma de îngrijorãri. „Areva trebuie sã
fie foarte atentã la condiþiile loca-
le de exploatare. I-am spus asta ºi
preºedintelui Elbegdorj Tsakhia”.
La rândul sãu, omologul mongol a
þinut sã menþioneze cã þara sa do-
reºte sã dezvolte „o cooperare di-
namicã” cu Franþa. Enclavã, între
Rusia ºi China, þarã cu 3 milioane de
locuitori, Mongolia deþine bogate
resurse minerale (uraniu, cupru, aur,
cãrbune) ºi încearcã sã-ºi diversifi-
ce relaþiile politice ºi economice ºi
cu alte þãri, precum Franþa, Japonia

ºi Germania, decât cele vecine.
„Franþa vrea sã aibã un partene-
riat exemplar cu aceastã frumoasã
democraþie, care este Mongolia”,
a declarat Laurent Fabius, potrivit
„Le Monde”. ªi cei doi miniºtri de
Externe au semnat mai multe acor-
duri de cooperare în domenii pre-
cum cel agricol, cultural, sportiv ºi
de turism, dar ºi în materie notarialã
ºi de vize. Concluzia? Când ai ase-
menea rezerve de uraniu, aur, cupru
sau cãrbune, ai ºi „o frumoasã de-
mocraþie”, cum este în Mongolia.

solicitat îmbunãtãþirea performanþei in-
stituþiei, astfel încât pânã la finalul anu-
lui sã fie atins nivelul de colectare prevã-
zut la începutul anului. A doua rectifica-
re bugetarã din acest an va fi negativã,
deoarece încasãrile prevãzute sunt mai
mici cu aproximativ 3,8 miliarde lei, astfel
cã resursele tuturor ministerelor vor fi mai
puþine pânã la sfârºitul anului, a anun-
þat, tot vineri, premierul Victor Ponta, adã-
ugând cã, pentru anul viitor, proiectul de
buget va fi construit pe baza unor esti-
mãri „mai realiste” ale ANAF.
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GEORGE POPESCU

Oricât de paradoxal ar pãrea, politica
de austeritate adoptatã ca terapie a crizei
provocate, mai întâi în SUA, în sectorul
finanþelor ºi extinse, apoi, la întregul sis-
tem social în Europa ºi în întreaga lume,
are un punct de origine în rândul unor
economiºti italieni. Ei au conceput ºi pro-
pus prin 2007, ca soluþie salvatoare, ceea
ce au numit „austeritate extinsã”, ori, mai
simplu, austeritate totalã, constând în
echilibrarea raportului dintre venituri ºi
cheltuieli, prin fixarea unui prag de 3 la
sutã din PIB a celor din urmã. În ciuda
opoziþiei masive ºi atent motivate a unora
dintre cei mai titraþi economiºti de pe ma-
pamond, majoritatea adepþi ai lui John
Maynard Keynes, ostracizaþi ºi acum sub
grãbita etichetã de „stângiºti”, soluþia aus-
teritãþii severe, pigmentate cu reduceri de
cheltuieli în toate sectoarele ºi cu ciuntiri
ale veniturilor, a fost rapid îmbrãþiºatã de
Bruxelles, printr-un suspect consens al
Troikãi europene, secondate la fel de grã-
bit de FMI, de CE ºi de Banca Europeanã.

Urmãrile sunt de-acum cunoscute ºi
re-cunoscute, inclusiv de reprezentaþi de

Austeritatea ºi pericolul extremismelorAusteritatea ºi pericolul extremismelorAusteritatea ºi pericolul extremismelorAusteritatea ºi pericolul extremismelorAusteritatea ºi pericolul extremismelor
rang înalt ai tuturor organismelor deci-
dente: departe de a se fi stins, criza s-a
adâncit ºi, ca o particularitate de altfel
previzibilã, a deschis o falie în structura
însãºi a Uniunii între statele din nucleul
ei tare, nu întâmplãtor central-nordice, ºi
cele periferice, de asemenea, nu întâm-
plãtor, meridionale. Celor din urmã li s-
au aliniat, la fel de previzibil, ºi cele de le
periferia esticã, acuzând, în plus, impac-
tul unui elan retezat pe care economiile
lor emergente abia începuserã sã ºi-l eta-
leze, uneori sub eticheta precipitatã a unui
veritabil boom.

Pentru cine mai are îndoieli cu privire
la gravele erori de calcul ºi de opþiuni stra-
tegice, n-are decât sã evalueze, cu deta-
ºare dar ºi cu luciditate, efectul catastro-
fal al mãsurilor „portocalii” de la noi, mai
ortodoxe chiar decât directivele europene
ºi ale organismelor financiare copartici-
pante ºi copãrtaºe la declicul ale cãrei con-
secinþe sunt departe de a-ºi fi epuizat no-
civitatea. ªi asta în pofida „decretelor”
verbioase ºi nelipsite de o bunã dozã de
ipocrizie ale lui Traian Bãsescu ºi ale uno-

ra dintre „tribunii” sãi icnind, neaþipiþi, de
sub plapuma guvernãrilor Boc prin edicte
cotroceniste.

Economiºti de faimã ºi cu recunoscutã
expertizã în materie de modele economi-
ce propuse Europei ºi lumii de azi ºi de
mâine contureazã acum bilanþul unui de-
zastru anunþat. ªi o fac aºa cum ºtiu mai
bine, cu cifrele pe masã la capãtul cãrora
rezultatul cel mai spinos ºi mai iritant se
regãseºte în procesul de discriminare zo-

nalã a UE, cu Germania, Olanda ºi þãrile
nordice pe post de profitori ai austeritãþii
impuse ºi cu Grecia, Spania, Italia, Portu-
galia ºi statele estice slãbite de crizã.

Câteva date statistice sunt mai mult de-
cât grãitoare: la sfârºitul lui 2013, Germa-
nia va avea un PIB cu aproape 5 puncte
mai mare faþã de 2007, iar numãrul ºome-
rilor s-a redus cu o treime; în acelaºi timp,
PIB-ul Greciei va înregistra o scãdere de
aproape 22 la sutã, cel al Spaniei de 4 la
sutã, al Italiei de 9 la sutã, iar numãrul
ºomerilor a depãºit 300 la sutã în Grecia
ºi în Spania ºi s-a dublat în Italia…

Datele sunt intrigante, alimentând, din

ce în ce mai deschis ºi mai gãlãgios, miº-
cãri de opoziþie ce tind sã capete, inclusiv
la noi, suporturi de naturã insurecþionalã.
ªi cum climatul e tot mai deteriorat pe
fondul bâlbâielilor ºi al degringoladei unor
guverne – de stânga – încã tributare ace-
leiaºi politici economice nutrite de auste-
ritate, mai mult ori mai puþin extinsã, ris-
cul activãrii la un nivel de alarmã al extre-
mismelor este nu numai foarte probabil,
ci aproape predictibil.

Cãci, aceiaºi economiºti critici ai poli-
ticii asumate de Troika europeanã ºi îm-
pãrtãºitã, uneori fãrã rezerve, ba chiar cu
un iresponsabil optimism, de majoritatea
guvernelor statelor în dificultate, nu uitã
sã reitereze, ca un memento, un profetic
avertisment al ilustrului lor mentor, nimeni
altul decât acelaºi John Maynard Keynes
care, imediat dupã Tratatul de la Versaille
care a impus Germaniei învinse poveri in-
suportabile drept sancþiuni, a anticipat
„rãzbunarea” care va devia, cum se ºtie,
în atrocitãþile naziste. Istoria nu se repetã
în acelaºi mod, însã, reperându-i nodurile
spinoase, i-am putea evita erorile.

 Împodobitã ca pentru
sãrbãtoare, piaþa i-a atras pe
producãtorii agricoli care au
venit în numãr mare pentru a-ºi
expune, care mai de care mai
atractiv, cele mai de seamã
produse ale muncii lor de peste
an. Curioºi, dar ºi atraºi de
preþurile nu prea mari, craiovenii
ºi-au umplut mai sacoºele,
pentru ca mai apoi sã ia parte ºi
la petrecere.

“Vin în fiecare an la Zilele
Recoltei, prilej numai bun sã ne
umplem cãmãrile pentru iarnã.
Era ºi pãcat sã stau în casã pe o
vreme frumoasã ca asta. Mai
întâi mã plimb, analizez preþurile
ºi apoi umplu sacoºele. Vãd cã e

Vremea frumoasã de sfârºit de octombrie
i-a scos pe craioveni din case în acest wee-
kend. Câteva sute dintre ei s-au adunat în

Piaþa Centralã din Craiova pentru a lua parte
la activitãþile dedicate “Zilelor Recoltei”,
eveniment devenit deja tradiþie în Bãnie.

marfã pe placul fiecãruia – ºi
româneascã ºi din strãinãtate, iar
preþurile la fel, pentru toate
buzunarele, nu sunt diferite de
anul trecut. ªi pentru cã e
sãrbãtoare, stau sã gust ºi un
mititel cald cu niþicã bere”, a
spus un craiovean care era în
toiul târguielilor.

Încurajaþi de-un pahar de
tulburel, nu au fost deloc puþini
cei care s-au prins în hore pe
muzica Ansamblului Folcloric
“Maria Tãnase”. Alþii au profitat
din plin de bunãtãþile preparate
pe loc pe grãtarele încinse:
pastramã de oaie, mititeii
aburinzi ºi cârnaþii uºor afumaþi,
asezonate cu o bere rece. Pe

scena amplasatã în piaþã au
urcat, sâmbãtã, sã le cânte
comercianþilor ºi clienþilor
acestora soliºtii de muzicã
popularã Lavinia Bîrsoghe,
Liliana Popa, Cristian Bãnãþeanu
ºi Marius Mãgureanu, acompa-
niaþi de orchestra condusã de
maestrul Nicu Creþu.

Muzica ºi voia bunã n-au
lipsit nici duminicã, atunci când
interpreþii Aneta ªiºu, Manuela
Motocu, Cristian Bãnãþeanu,
Marcu Nicolici ºi Mariana
Ionescu Cãpitãnescu le-au
cântat craiovenilor.

ALINA DRÃGHICI

“Zilele Recoltei” au fost organizate de SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL pe parcursul a douã zile
26-27 octombrie a.c. „Am decis ca aceastã ediþie a sã se desfãºoare pe parcursul a douã zile, pentru a da
posibilitatea tuturor craiovenilor – ºi nu doar lor – sã se bucure de festivitãþile pe care le-am pregãtit. Sãrbã-
toarea este destinatã atât producãtorilor agricoli din zonã, cât ºi cumpãrãtorilor. Ne-am propus ca evenimen-
tul sã aducã ambianþa specificã recoltelor bogate ºi a serbãrilor de toamnã româneascã”, a declarat Cãtãlin
Resceanu, directorul general al SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL.

„Zilele Recoltei”, sãrbãtorite în Piaþa Centralã„Zilele Recoltei”, sãrbãtorite în Piaþa Centralã„Zilele Recoltei”, sãrbãtorite în Piaþa Centralã„Zilele Recoltei”, sãrbãtorite în Piaþa Centralã„Zilele Recoltei”, sãrbãtorite în Piaþa Centralã„Zilele Recoltei”, sãrbãtorite în Piaþa Centralã„Zilele Recoltei”, sãrbãtorite în Piaþa Centralã„Zilele Recoltei”, sãrbãtorite în Piaþa Centralã„Zilele Recoltei”, sãrbãtorite în Piaþa Centralã
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În cadrul activitãþilor organizate de
efectivele Serviciului Rutier Dolj, împreu-
nã cu poliþiºtii Biroului Rutier Craiova la
acest sfârºit de sãptãmânã, oamenii legii
l-au depistat pe Florin Bozban, de 28 de
ani, din comuna Bratovoeºti, în timp ce
conducea un autoturism  BMW pe  D.N.
55, în localitatea Fãcãi, cu viteza de 114
km/h. „Conducãtorul auto a fost sancþio-
nat contravenþional ºi i s-a reþinut permi-
sul de conducere în vederea suspendãrii
exercitãrii dreptului de a conduce autove-
hicule pe o perioadã de 90 zile”, a
precizat agent principal Amelia Cãprãrin,

Poliþiºtii de la Rutierã au aplicat, în acest week-end, amenzi în va-
loare totalã de peste 26.000 de lei ºi au reþinut 15 permise de conduce-
re. Unul dintre ºoferii care a rãmas fãrã permis pentru 3 luni de zile a
bãtut recordul de vitezã, fiind depistat cu 114 km/h în localitate.

Gonea cu BMW-ul cu 114 km/h
prin localitate

din cadrul Biroului
de presã al IPJ
Dolj.

Acþiunile
oamenilor legii au
vizat prevenirea ºi
combaterea
accidentelor de
circulaþie cauzate
de neacordarea
prioritãþii pietonilor
angajaþi regula-
mentar în traver-
sarea strãzii, viteza
neregulamentarã ºi
de conducerea pe
drumurile publice
sub influenþa
bãuturilor alcooli-
ce. Au fost

constatate 169 de abateri de naturã
contravenþionalã pentru care au fost
aplicate amenzi în sumã totalã de 26.500
de lei. Poliþiºtii rutieri au aplicate 7
amenzi pentru neacordare de prioritate, 8
pentru conducere sub influenþa bãuturilor
alcoolice, 54 de pietoni au fost sancþionaþi
pentru traversare neregulamentarã, 25 de
amenzi au fost aplicate ºoferilor care au
depãºit viteza legalã, restul fiind alte
abateri. Totodatã, au fost reþinute 15
permise de conducere în vederea sus-
pendãrii dreptului de a conduce autovehi-
cule pe drumurile publice.

Un craiovean de 22 de
ani s-a ales cu dosar pe-
nal dupã ce a accidentat
un tânãr care traversa
strada regulamentar ºi a
fugit. Din cercetãrile poli-
þiºtilor Biroului Rutier Cra-
iova s-a stabilit cã Mãdã-
lin Pripoiu, de 22 de ani,
din Craiova, în timp ce
conducea un autoturism
Peugeot pe strada „Gene-
ral Magheru”, la efectua-
rea virajului la stânga pe
strada „General Dragalina”, l-a acciden-
tat pe Valentin Chiriþã, de 18 ani, din co-
muna Dobreºti, care traversa regulamen-
tar strada pe marcajul pentru pietoni. Dupã
producerea accidentului, conducãtorul
auto a pãrãsit locul faptei fãrã încuviinþa-
rea organelor de poliþie, fiind depistat ul-

Pieton accidentat de ºofer fugar

Poliþiºtii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Dolj au acþionat ºi vineri pe linia
prevenirii ºi combaterii faptelor de evaziune fiscalã ºi activitãþilor ilicite de comerþ din domeniul
„morãrit - panificaþie” în judeþul Dolj.
Oamenii legii au fãcut verificãri la 15 so-
cietãþi comerciale, 8 mijloace de transport
fiind, de asemenea, verificate în trafic. Pe
parcursul activitãþilor au fost constatate 10
abateri de naturã contravenþionalã pentru
care au fost aplicate sancþiuni în sumã to-
talã de 23.000 de lei, valoarea bunurilor con-
fiscate ridicându-se la suma de 5.280 de
lei. Este vorba despre contravaloarea a
1.500 kg grâu, 3.650 kg fãinã, 500 kg tãrâ-
þe ºi 1.270 pâini pentru care nu s-au pre-
zentat documentele legale.

Amenzi de 23.000 aplicate pentru nereguli
la unitãþi de morãrit ºi panificaþie

Magistraþii Judecãtoriei Craiova au pro-
nunþat, joi, 24 octombrie a.c., sentinþa în
dosarul în care Vasile Anghel (38 de ani),
zis “Amar”, fratele lui Bercea Mondial,
Ionuþ Anghel (21 de ani), Mihai Goman
(35 de ani), Viorica Mihai (31 de ani), toþi
din Drãgãneºti, judeþul Olt ºi Eugenia Stoi-
can (24 de ani), din Caracal, au fost tri-
miºi în judecatã pentru înºelãciune, falsi-
ficarea instrumentelor oficiale, fals mate-
rial în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri
sub semnãturã privatã ºi uz de fals.

Astfel, Vasile Anghel a primit 4 ani ºi 6
luni închisoare, la care judecãtorii au adã-
ugat un spor de pedeapsã de 6 luni închi-
soare (întrucât este recidivist), în final in-
culpatul urmând sã execute pedeapsa re-
zultantã de 5 ani închisoare. Din pedeap-
sã, instanþa a scãzut perioada reþinerii ºi
a arestului preventiv de la data de 7 no-
iembrie 2012 la 8 noiembrie 2012 ºi de la
9 noiembrie 2012 la zi ºi a menþinut sta-
rea de arest a inculpatului. Goman Mihai
a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani

închisoare, cu un spor de 3 luni, inculpatul
urmând sã execute 4 ani ºi 3 luni închi-
soare, din care se scade perioada reþine-
rii ºi a arestului preventiv de la 7 noiem-
brie 2012 la 12 aprilie 2013. Mihai Viori-
ca a primit 4 ani ºi 3 luni închisoare din
care se scade perioada reþinerii ºi a ares-
tului preventiv de la data de 7 noiembrie
2012 la 12 aprilie 2013. Ginerele lui
„Amar”, Ionuþ Anghel a primit 5 ani ºi 6
luni închisoare, iar Eugenia Stoican a pri-
mit, în total, 5 ani închisoare.

Firma prin care s-au derulat operaþiu-
nile incriminate, SC MOÞ TURTA SRL
prin AMT SERVICII INSOLVENÞÃ
SPRL Craiova, a fost condamnatã la pla-
ta unei amenzi de 5.000 lei, Judecãtoria
Craiova dispunând dizolvarea acesteia.
A fost admisã acþiunea civilã formulatã
de partea civilã Comuna Daneþi, cãreia
inculpaþii trebuie sã-i achite 175.282,6 lei
cu titlu de despãgubiri civile. Comunele
Lipovu, ªimnicu de Sus, Valea Stanciu-
lui, Dobroteºti, Drãnic ºi ªcoala cu cla-

sele I-VIII Drãnic nu s-au constituit pãrþi
civile. S-a menþinut sechestrul asupra lo-
cuinþei lui Vasile Anghel, inculpaþii fiind
obligaþi ºi la plata sumei totale de 5.000
lei, cu titlu de cheltuieli judiciare cãtre
stat. Sentinþa nu este definitivã, putând
fi atacatã cu recurs atât de inculpaþi, cât
ºi de procurori.

Reamintim cã, în urma investigaþiilor
efectuate, poliþiºtii craioveni împreunã cu
procurorii Parchetului de pe lângã Jude-
cãtoria Craiova au stabilit faptul cã, în
perioada 2008 – 2012, membrii grupului
infracþional au falsificat mai multe docu-
mente (facturi, procese-verbale de re-
cepþie, contracte etc.) în numele a douã

societãþi comerciale cu sediul în Drãgã-
neºti, Olt, respectiv Moþ Turta SRL ºi
Malex Metal SRL, documentele atestând,
în mod nereal, furnizarea de produse sau
prestarea unor servicii în beneficiul unor
primãrii din judeþul Dolj. „Înscrisurile fal-
sificate au fost folosite la Judecãtoriile
Craiova, Caracal ºi Segarcea, obþinân-
du-se astfel mai multe zeci de hotãrâri
judecãtoreºti investite cu formulã exe-
cutorie, iar în cadrul procedurii de exe-
cutare silitã au fost puse popriri pe con-
turile primãriilor respective”, dupã cum
declarau reprezentanþii IPJ Dolj la mo-
mentul destructurãrii grupãrii, mai exact
pe 7 noiembrie 2012.

Magistraþii Judecãtoriei Craiova au pronunþat sentinþa în dosarul
în care fratele lui Bercea Mondial, Vasile Anghel zis „Amar” a fost
trimis în judecatã pentru înºelãciune, fals ºi uz de fals împreunã cu
fiul, nora sa (ambii în lipsã) ºi alte douã persoane. Toþi cinci au fost
gãsiþi vinovaþi, fiind condamnaþi la pedepse cuprinse între 5 ani ºi 6
luni închisoare ºi 4 ani ºi 3 luni de închisoare, toate fiind cu executa-
re. Vasile Anghel a primit 5 ani de închisoare, iar judecãtorii i-au men-
þinut ºi arestarea preventivã. Hotãrârea nu este definitivã, atât incul-
paþii, cât ºi procurorii putând face recurs.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

„Amar”, fratele lui Bercea Mondial – 5 ani de puºcãrie„Amar”, fratele lui Bercea Mondial – 5 ani de puºcãrie„Amar”, fratele lui Bercea Mondial – 5 ani de puºcãrie„Amar”, fratele lui Bercea Mondial – 5 ani de puºcãrie„Amar”, fratele lui Bercea Mondial – 5 ani de puºcãrie
pentru primãriile înºelate în Doljpentru primãriile înºelate în Doljpentru primãriile înºelate în Doljpentru primãriile înºelate în Doljpentru primãriile înºelate în Dolj

terior de poliþiºtii rutieri. „Pe numele ºofe-
rului a fost întocmit dosar penal pentru
vãtãmare corporalã din culpã ºi pãrãsirea
locului accidentului fãrã încuviinþarea or-
ganelor judiciare”, a precizat agent prin-
cipal Amelia Cãprãrin, din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.
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Pe parcursul a două zile, sâm-
bătă şi duminică, peste 300 câini
de rasă au putut fi admiraţi în ca-
drul expoziţiei chinologice, orga-
nizată de Asoc iaţia Chinologică
Oltenia la Centrul Transfrontalier
Craiova. Evenimentul a atras iubi-
torii de animale, îndeosebi de câini,
care au avut ocazia să admire rase
dintre cele mai diverse, cum ar fi
Ogar Barzoi, Ciobănesc de Asia
Centrală, Cane Corso, Mastiff de
Tibet, Chow-Chow,  Ciobănesc
German sau Labrador. În total, nu

mai puţin de 72 de rase şi crescă-
tori din toată au urcat pe ringurile
de conc urs.  „Es te o competiţie
cuprinsă în calendarul competiţi-
onal anual al Asociaţiei Chinologi-
ce române şi înscrisă în calenda-
rul expoziţional al Federaţiei Chi-
nologice Internaţionale. Avem par-
tic ipanţi din cinc i ţări: Bulgaria,
Serbia, Franţa, Ungaria şi Moldo-
va. Sunt expuse peste 72 de rase
participante şi peste 300 de câini.
Participă la expoziţia noastră şi un
corp de arbitri, între care se nu-
mără şi domnul Cristian Ştefănes-
cu, preşedintele Asociaţiei Chino-
logice române.  Î l avem invitat
chiar şi pe preşedintele Asociaţiei
chinologice din Cipru”, a declarat
Sorin Tănăsie, preşedintele Asocia-
ţiei Chinologice Oltenia.
Rasa Cane Corso,
evaluată de un arbitru italian

Câinii au fost evaluaţi de un corp
de arbitri recunoscuţi pe plan in-
ternaţional. Îndeosebi cei din rasa

Peste 70 de rase de câini au defilat pe podium

Spectacol canin la Craiova!
Ce i mai frumoşi câini din România,  dar şi din

ţări precum Franţa,  Republica Moldova, Serbia, Bul-
garia şi Ungaria au participat, la sfârş itul săptă-
mânii tre cute,  la o competiţ ie foarte importantă,
înscrisă în calendarul e xpoziţional al Fe de raţie i
chinologice  inte rnaţionale . Timp de  două zile , pe s-
te  300 de  e xe mplare din 70 de rase au defilat în

cadrul concursului inte rnaţional,  organizat la Cra-
iova de  Asociaţia Chinologică Oltenia.  Chow-Chow,
Mastiff  din Tibe t, Cane  corso, Smooth Fox Terrier
sau Buldog au fost doar câteva dintre  vede te le unui
show canin în care a contat aspectul, dar ş i ţinuta,
adică felul în care  f ie care exe mplar a defilat în faţa
juriului şi a admiratorilor din public.

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE şi RADU ILICEANU

Cane Corso, care au fost
jurizaţi de un specialist ve-
nit chiar din Italia, ţara de
origine a acestei rase cani-
ne, care este şi el un cres-
cător de câini Cane Corso.
„L-am invitat pentru cres-
cătorii noştri de Cane Cor-
so de aici, din Craiova, şi
va ţine un seminar. Acest
concurs este un instrument al Aso-
ciaţiei chinologic e române prin
care se realizează ameliorarea ra-
sei. Aici se califică câinii şi se dau

calificative pentru a dobândi drept
de montă sau nu. Pentru că orice
efort al unui crescător trebuie răs-
plătit, câştigătorii vor primi şi pre-
mii, nu în bani, nu în cadouri, ci
câte o cupă. Avem şi sprijinul Pri-
măriei Craiova, care ne-a oferit

spaţiul în care să putem organiza
acest eveniment”, a mai declarat
preşedintele Asociaţiei Chinologi-
ce Oltenia.
Chow-Chow,
premiu pentru frumuseţe

Ramona Amarinei a venit la ex-
poziţia de la Craiova tocmai din
Deva. A participat la concurs cu
două exemplare de câini din rasa
chow-chow. Frumoasele animale
au evoluat în ring, iar cel mai mic
dintre ele, Carlo, un  mascul de 3,5
luni,  a c âş tigat premiul „Bis
Baby”, acordat de juriu pentru fru-
museţea lui. În a doua zi de com-
petiţie, femela Daissy aştepta cu-
minte pentru a i se face toaleta şi
a intra şi ea în r ing. „Sunt foarte
cuminţi,  nu doar frumoşi. Sunt
nişte câini tare prietenoşi, care te
simt şi pot să-şi fie cei mai buni
prieteni dacă simt că îi iubeşti”, a
spus  stăpâna lor. Chaitau Legend
Chow  Daissy,  femela în vârstă de
4 ani, este c ampionul României la
această rasă. Masc ulul a fos t
cumpărat din Italia şi a fost bote-
zat de stăpâna lui după numele ac-
torului Clark Gable.

Un gigant al expoziţiei:
Mastiff-ul de Tibet

O prezenţă impunătoare în c a-
drul expoziţiei de ieri a fost cea a
unui câine din rasa Mastiff de Ti-
bet. Este un câine de talie foarte
mare, care poate să ajungă la o
greutate de 100 de kilograme. Stă-
pânul său a venit de la Braşov
special pentru ac eastă competi-
ţie, întrucât a fost prima la care
masculul în vârstă de 9 luni a par-

ticipat până acum. „Este un câi-
ne cu un c aracter  foarte domi-
nant, de teritoriu. Trebuie să îl
creşti la curte, pentru că are ne-
voie de spaţiu mult. Es te o rasă
care caută mereu răcoarea ş i tre-
buie să îi creezi aceste condiţii.
Cresc câini de 45 de ani şi am
testat mai multe rase, dar l-am
ales pe ac esta pentru că are un
comportament echilibrat ş i con-
sider că el este adevăratul stră-
moş al câinelui, aşa cum era aces-
ta şi acum câteva mii de ani”,  a
spus  Robert Bainbach. Câinele
său a câştigat toate premiile care
au fos t puse în joc pentru aceas-

tă categorie,  fiind evaluat ca un
exemplar  foarte frumos . Compe-
tiţia de la Craiova l-a înc urajat pe
proprietar să participe, pe viitor,
şi la alte concursuri.
Participanţi din toată ţara

Un câine din rasa Ciobănesc
de Asia Centrală a fost adus toc-
mai de la Mangalia.  Proprietarul
a spus  că acest tip de c âine es te
unul foarte sociabil, se înţelege
bine c u toţi membrii familiei şi

nu este greu de întreţinut, în ciu-
da staturii impozante pe care o
are. La doar 2 ani, Zuba cântă-
reşte 60 de kilograme şi a câşti-
gat deja câteva premii importan-
te. Un exemplar mai mic de sta-
tură, dar  la fel de ataşat de fami-
lie, este Smooth Fox Terrier,  o
rasă englezească foarte veche,
care are peste 150 de ani.  Acest
tip de câine necesită foarte mul-
tă mişcare pentru că, mai ales în
trecut, era folos it c a ş i câine de
vânătoare. Un alt aspect demn de
reţinut legat de Smooth Fox Ter-
rier  este c ă soc ializează foarte
bine c u alte rase c anine.
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Despre viziunea economicã a unui lider liberal localDespre viziunea economicã a unui lider liberal localDespre viziunea economicã a unui lider liberal localDespre viziunea economicã a unui lider liberal localDespre viziunea economicã a unui lider liberal local
MIRCEA CANÞÃR

Deputatul PNL de Dolj Ionuþ Stroe a
þinut, vineri, o conferinþã de presã în care
a spus câteva generalitãþi, dar ºi câteva
lucruri cu schepsis, poate trecute cu ve-
derea. De regulã, liberalii, la Dolj, nu se
prea omoarã sã-ºi facã timp pentru în-
tâlniri cu presa localã, rezervându-ºi ge-
nerozitatea pentru perioadele preelecto-
rale ºi electorale. Aºa cã disponibilitatea
unui parlamentar liberal, din pãrþile locu-
lui, pentru aºa ceva ar merita salutatã. ªi
a spus, la un moment dat, deputatul Io-
nuþ Stroe cam aºa ceva: „Sunt convins
cã, pe termen lung, prosperitatea cetã-
þeanului va veni doar dintr-o politicã li-
beralã, doar în urma unor mãsuri eco-
nomice de facturã liberalã”. Deocam-
datã, coechipierii liberalilor din USL, so-
cial-democraþii doljeni, nu au replicat,
lãsând sentimentul indiferenþei, dacã nu
ºi pe acela cã nu ºi-au definit, pânã acum,
þinte elementare. Fiindcã problema pre-

mierului Victor Ponta, la ora de faþã, nu
este alta decât minusul de vreo 3,8 mili-
arde lei la colectarea pentru buget. Con-
secinþã ºi a bulversãrii ANAF, ca urmare
a reorganizãrii. Premierului însuºi îi este
fricã de orice mãsurã privind „mãrirea
taxelor” care sã afecteze ºi marele capi-
tal. Existând riscul ca acesta sã-i spunã
„la revedere”. Lucrurile sunt cum sunt
ºi frumoasele vremuri din „mandatul lui
Tãriceanu” s-au cam dus peste tot în
Europa. Ca o parantezã, în Germania li-
beralii n-au mai realizat pragul de acce-
dere în Bundestag, e drept, la limitã, dar
pentru prima datã de la al doilea rãzboi
mondial încoace. Liberalismul nu-i un
panaceu care te face mare, teafãr ºi voi-
nic. Social-democraþii s-au dus vârtos
spre dreapta, ºi asta s-ar putea sã-i cos-
te. Dar e o altã discuþie. Liberalii ºi-au
impus linii cheie în actualul program de
guvernare, miniºtrii lor venind cu un dis-

curs reîmprospãtat despre privatizare.
Mai erau rezerve de fãcut bani, pe lângã
piaþa energeticã. Legea sãnãtãþii, de pil-
dã, ar deschide iarãºi o oportunitate ime-
diatã. Vorbind despre privatizare în vi-
ziunea „sãnãtoasã” liberalã, e oportun sã
ne amintim cât de „fericitã” s-a dovedit
cea cu Electroputere, refuzatã fiind ofer-
ta câtorva autohtoni, printre care ºi Con-
stantin Popeci, a cãrui societate, Popeci
Utilaj Greu, e vizitatã acum precum...
Muzeul de Artã. Pânã în urmã cu un an
am avut la putere, cicã, o dreaptã euro-
peanã. Iar Europa a descoperit cã e „eu-
ropeanã” când a vãzut cã executã or-
beºte o direcþia ultra-neoliberalã econo-
mic ºi social ºi ultra-conservatoare în
principii. Care rânjea cu dispreþ la asi-
staþii sociali. Acestora li se dãdea în cap
cu „statul de drept”. Nimeni nu-l sus-
pecteazã pe deputatul Ionuþ Stroe de te-
meinice cunoºtinþe economice. Nu-i mai

reamintim pe Roubini ºi Stiglitz. A spus
ºi el, în faþa ziariºtilor, ce i s-a coman-
dat de la centru, omiþând sã adauge cã
„pieþele misterioase”, cele financiare, se
scuturã, se îmbufneazã ºi se încruntã
când se strigã tare în stradã, când se
face scandal. ªi cu muzica socialã stãm
prost în perioada asta. Încât a devenit
interesantã contradicþia capitalism-de-
mocraþie. Într-o mare de neînþelegeri,
mãcar un lucru pare sã fie clar: stânga,
atâta câtã mai e, stã ascunsã într-o ve-
getaþie luxuriantã, încât întrebarea po-
trivitã ar fi „e cineva pe acolo?”. În rest,
„liberalismul” prin pãrþile locului s-a
dezvoltat frumos, inclusiv pe artera lui
eticã ºi foºtii primari din Cârna ºi Giur-
giþa pot depune mãrturie. Sã nu uitãm:
ºi Ionuþ Stroe poate depune mãrturie,
fiindcã ºi-a promovat tatãl director ad-
junct la APIA Dolj ºi soþia director la
CRFPA Dolj. Profesii liberale.

Primarul localitãþii, Dumitru Din-
cã, a fãcut tot ce i-a stat în putinþã
pentru ca petrecãreþii sã se bucure
în voie de frumoasa zi de octom-
brie. „Mã bucur foarte mult cã
avem o delegaþia atât de numeroasã
la sãrbãtoarea noastrã condusã de
domnul preºedinte al PSD Dolj, de-
putatul Claudiu Manda, ºi de dom-
nul preºedinte executiv, deputatul
Ion Cãlin. Le mulþumim tuturor
pentru prezenþã ºi sunt convins cã
vor fi alãturi de noi la toate proiec-
tele pe care le vom demara. Vã
mulþumesc ºi dumneavoastrã pen-
tru prezenþa într-un numãr atât de
mare ºi vã doresc sã aveþi o zi fru-
moasã. La mulþi ani!”, le-a spus
celor prezenþi la evenimentul care
s-a desfãºurat sâmbãtã, 26 octom-
brie a.c., primarul localizaþii Drã-
goteºti, Dumitru Dincã.

Preºedintele PSD Dolj, Claudiu
Manda, a stat de vorbã cu cetãþenii,
asigurându-i de faptul cã PSD Dolj
le va acorda toatã atenþia. „Vã mul-
þumesc pentru invitaþie ºi vã spun ºi
eu la mulþi ani, dumneavoastrã ºi
celor care îºi sãrbãtoresc ziua nu-
melui! Vreau sã vã spun cã aveþi un

Comuna doljeanã Drãgoteºti a îmbrãcat strai de sãrbãtoa-
re la sfârºitul sãptãmânii care tocmai s-a încheiat. Autoritã-
þile locale au organizat Ziua comunei, eveniment aflat la cea

de-a ºasea ediþie, la care au luat parte
peste 1.000 de localnici ºi numai.

primar destoinic pe care noi, cei din
Organizaþia Judeþeanã, îl apreciem
foarte mult. Am trecut prin mai mul-
te sate ºi am vãzut cã a realizat ceva
în fiecare. Nu am venit doar sã vã
vedem, sã vã salutãm ºi sã plecãm.
Aºa cum vã spuneam ºi înainte de a
urca pe scenã, am venit sã vã spu-
nem cã suntem alãturi de domnul
primar ºi cã vom susþine proiectele
pe care domnia sa le va demara, ºi
mã refer la cele de introducere de
apã ºi canalizare în satul Buzduc,
înfiinþarea de pãrculeþe, am vãzut
unul foarte frumos în drumul nos-
tru, ºi implementarea altor proiecte
necesare comunitãþii. La mulþi ani
încã odatã, ºi sã vã bucuraþi de cei
dragi”, a declarat preºedintele PSD
Dolj, Claudiu Manda.

Din delegaþia preºedintelui Clau-
diu Manda au fãcut parte: preºedin-
tele executiv PSD Dolj – Ion Cãlin,
vicepreºedinþii Alina Tãnãsescu,
Cosmin Vasile, Mihai Neaþu, Nico-
lae Vrapcea, secretarul executiv –
Nuþa Tudor, primarul comunei Câr-
cea – Valericã Pupãzã, ºi primarul
Iºalniþei – Ovidiu Flori.

ALINA DRÃGHICI

ZefiR este iniþiativa unui consor-
þiu coordonat de Terre des Hommes
ºi format din Amare Rromentza,
Agenþia Împreunã, Fundaþia PACT
ºi Fundaþia Pestalozzi ca parteneri
principali ºi Habitat for Humanity
România ºi SASTIPEN ca parteneri
asociaþi. Proiectul este co-finanþat
printr-un grant din partea Elveþiei prin
intermediul Contribuþiei Elveþiene
pentru Uniunea Europeanã. ZefiR se
bazeazã pe o abordare integratã pri-
vind sãnãtatea ºi educaþia, ca arii
prioritare de acþiune, alãturi de lo-
cuire – ca domeniu complementar,
având la bazã dezvoltarea comuni-
tarã ca abordare transversalã.

De-a lungul celor 46 de luni ale
proiectului, beneficiarii ºi ceilalþi
membri din cele 12 comunitãþi sunt
implicaþi direct în toate etapele de
implementare, pornind de la analiza
nevoilor comunitãþii ºi pânã la eva-
luarea impactului, cu participarea
largã a tuturor factorilor interesaþi.
“Sunt de pãrere cã din momentul în
care aceastã colaborare a început,
vom avea zero probleme. Este evi-
dent faptul cã autoritãþile sunt dedi-
cate acestor probleme privind co-
munitãþile de etnie romã. Acest pro-
iect – ZefiR – se referã la dezvolta-
rea resurselor umane. Vom putea
spune cã reprezintã un succes atunci
când îºi vor plãti taxele ºi vor con-
tribui la bunãstarea comunitãþii. Este
o foarte mare provocare sã inves-

Palatul Administrativ din Craiova a gãzduit
vineri, 25 octombrie a.c. evenimentul de
lansare a programului „ZefiR. Împreunã pentru
puterea de acþiune”, prin care peste 20.000 de
persoane din Amãrãºtii de Jos, Bârca, Filiaºi ºi
Negoi (Dolj), Baia de Fier, Bumbeºti-Jiu,
Polovragi ºi Târgu Cãrbuneºti (Gorj), Caracal,
Grãdinari, Piatra Olt ºi Slatina (Olt) vor avea
acces mai bun la servicii de educaþie ºi sãnãta-
te. La eveniment au participat Ulrich Stuerzin-
ger, ºeful diviziei UE pentru noile state mem-
bre, ºi Excelenþa Sa Jean-Hubert Lebet,
Ambasadorul Elveþiei în România.

teºti toatã puterea pentru cei mai slabi
membri ai comunitãþii. Este un pro-
iect pe termen lung ºi sper sã fie sus-
tenabil. Sunt convins cã va funcþio-
na datoritã implicãrii dumneavoas-
trã ºi vã doresc succes!”, a spus Am-
basadorul Elveþiei în România, Ex-
celenþa Sa Jean-Hubert Lebet.

“Este nevoie ca aceastã etnie
sã se integreze în societate”

La rândul sãu, vicepreºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Laurenþiu
Ivanovici, a spus cã autoritãþile fac
numeroase eforturi pentru sprijini-
rea cetãþenilor de etnie romã. “În
judeþul Dolj este o populaþie impor-
tantã de cetãþeni de etnie romã pen-
tru care autoritatea administrativã a
judeþului, împreunã cu societatea
civilã, depun eforturi pentru rezol-
varea problemelor economice, so-
ciale, culturale ale acestei comuni-
tãþi. În acest sens, în aceastã varã

am încheiat un acord de parteneriat
cu Oficiul Francez de Imigrare ºi
Integrare, prin care persoanele de
etnie romã care se întorc în judeþul
Dolj beneficiazã de un ajutor finan-
ciar. Cu toate aceste strategii ºi pro-
grame, nu ne sfiim sã recunoaºtem
cã aceastã problemã a cetãþenilor de
etnie romã nu ºi-a gãsit încã rezol-
varea. Noi facem mereu demersuri
în acest sens. De-a lungul anilor s-
au fãcut tot felul de promisiuni care
au rãmas de multe ori neîndeplinite,
din acest motiv cetãþenii de etnie
romã privesc cu scepticism aceste
programe de ajutorare ºi dezvoltare
a lor. Mulþi dintre ei încã se conside-
rã discriminaþi. Este nevoie ca aceas-
tã etnie sã se integreze în societate
pentru cã numai aºa se pot rezolva
problemele”, a spus Laurenþiu Iva-
novici, vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Dolj.

ALINA DRÃGHICI
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Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, a menþionat faptul cã aces-
ta este momentul unei evaluãri a rezultate-
lor obþinute în cei doi ani care au trecut de
la adoptarea strategiei, o analizã a modului
în care aceastã abordare macro-regionalã
rãspunde necesitãþilor comune ale statelor
riverane ºi provocãrilor actuale. „În egalã
mãsurã, vor fi purtate discuþii în perspec-
tiva urmãtoarei perioade de alocãri finan-
ciare, cu accent pe identificarea acþiuni-
lor ºi iniþiativelor cãrora trebuie sã li se
acorde prioritate. Se urmãreºte cu pre-
cãdere felul în care obiectivele SUERD
privind creºterea economicã, crearea de
locuri de muncã, asigurarea unui echili-
bru între dezvoltarea economiei ºi protecþia
mediului sunt transpuse în politicile guver-
namentale ale fiecãrui stat”,  a spus ºeful
administraþiei doljene.

„O oportunitate importantã de a obþine
finanþare europeanã”

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj
a mai spus cã anul acesta a fost lansat un
raport de evaluare care conþine concluzii
pozitive despre modul în care strategia a

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj ºi vicepreºedinte al
Grupului Interregional „Dunãrea“, Ion Prioteasa, participã
la Forumul anual al Strategiei Uniunii Europene pentru Re-
giunea Dunãrii (SUERD), organizat timp de douã zile, astãzi
ºi mâine, în Bucureºti, la Palatul Parlamentului. Anul acesta
evenimentul este gãzduit de þara noastrã, dupã ce, la prima
sa ediþie, Forumul SUERD a avut loc în Germania, la Re-
gensburg. „Primim un semnal pozitiv pentru þara noastrã,
care, de altfel, este unul dintre iniþiatorii strategiei, alãturi
de Austria”, susþine ºeful administraþiei doljene.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj: «Este clar cã
acest forum pune în luminã o serie de aspecte-cheie pentru tot ceea ce înseamnã
implementarea ºi evoluþia Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii în urmãtorii ani,
aspecte care vor fi transpuse într-o serie de concluzii. Mai departe, în dubla mea
calitate, de preºedinte al Delegaþiei României la Comitetul Regiunilor ºi de
vicepreºedinte al Grupului Interregional „Dunãrea”, voi prezenta aceste concluzii
la Bruxelles, într-un cadru oficial, colegilor mei din cele douã structuri europene»,
a declarat Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj.

promovat ºi a ajutat la implementarea unor
proiecte transnaþionale de impact pentru
regiunea Dunãrii ºi aici se invocã ºi con-

struirea podului de la Calafat – Vidin, oda-
tã cu realizarea cãruia se închide o verigã
importantã din reþeaua transeuropeanã de
transport, aºa-numita TEN-T. „Vreau sã
subliniez cã pe primul plan rãmâne modul
în care ne mobilizãm pentru perioada de
programare 2014 - 2020, astfel încât sã
ne asigurãm cã o parte consistentã din fon-
durile europene aferente acestui interval

vor fi atrase pentru proiecte de care va
beneficia macroregiunea Dunãrii. Este o
ºansã uriaºã pentru România, o ºansã
uriaºã ºi pentru Dolj, ca judeþ riveran, de
a vedea rezolvate o serie întreagã de as-
pecte care necesitã investiþii mari, având
de partea noastrã, prin Strategia UE pen-
tru Regiunea Dunãrii, o oportunitate im-
portantã de a obþine finanþare europea-

Forumul anual al SUERD
reuneºte la Bucureºti reprezen-
tanþi guvernamentali din cele 14
state dunãrene, oficiali europeni,
exponenþi ai autoritãþilor adminis-
traþiei publice din regiunile ºi
oraºele riverane Dunãrii, ai
societãþii civile, ai mediului
academic ºi de afaceri, lucrãrile
fiind prezidate de comisarul
european pentru politici regionale,
Johannes Hahn, ºi de prim-
ministrul României, Victor Ponta.

nã”, a mai consemnat vicepreºedintele
Grupului Interregional „Dunãrea“.

1,3 miliarde de euro, prin Mecanismul
Conectarea Europei

ªeful administraþiei doljene a mai re-
marcat ºi interesul special pe care Comi-
sia Europeanã îl acordã infrastructurii de
transport, ca fundament al dezvoltãrii du-
rabile, segment pe care a fost anunþatã
recent triplarea finanþãrii, la 26 de miliar-
de de euro pentru perioada 2014 - 2020.
Asta, în condiþiile în care Doljul este strã-
bãtut de ambele coridoare paneuropene
care traverseazã þara noastrã, iar efecte-
le se vor vedea. „Deja avem de la Minis-
terul Transporturilor aceastã veste extra-
ordinarã, pe care o salut, cã România va
beneficia de 1,3 miliarde de euro, prin Me-
canismul Conectarea Europei, bani care
vor fi folosiþi pentru reabilitarea cãii fera-
te Craiova - Calafat ºi a porturilor dunã-
rene. Dacã mai adaug aici ºi moderniza-
rea Aeroportului Craiova, un proiect dez-
voltat de Consiliul Judeþean Dolj, autostra-
da Craiova - Piteºti, a cãrei realizare a
fost anunþatã de premierul Victor Ponta
chiar de la noi de acasã, crearea Parcului
Industrial «Craiova 2», ca parte a infras-
tructurii de afaceri, avem o privire gene-
ralã asupra perspectivelor de creºtere eco-
nomicã ale zonei de sud-vest a României.
Se prefigureazã, aºadar, pentru judeþul
nostru o nouã etapã de dezvoltare, pentru
cã intervenþiile asupra infrastructurii vor
da, cu siguranþã, un impuls puternic eco-
nomiei ºi mediului de afaceri”, a subliniat
Ion Prioteasa.
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Maria Neamţu, câştigătoarea Trofeului
Târgului: „Să ştiţi că ăsta îmi mai lipsea!”

Aprecierea pentru produs ele tradiţionale expuse
spre vânzare în cadrul Târgului Meşterilor Populari
nu a venit nici în acest an doar din partea craiovenilor,
ci şi a organizatorilor evenimentului. Sâmbătă, aceş-
tia i-au premiat pe oaspeţi pentru păstrarea şi promo-
varea valorilor autentice, jurizarea făcându-se în baza
regulamentului concursului de creaţie. Valoarea tota-
lă a premiilor acordate de Muzeul Olteniei s-a ridicat
la 9.700 de lei, numai Trofeul valorând 3.000 de lei. S-
a adăugat Premiul „Cetatea Băniei”, din partea muni-
cipalităţii craiovene, în sumă de 1.000 de lei.

Astfel, la a XXXVI-a ediţie, Trofeul Târgului a fost
obţinut de Maria Neamţu, venită din localitatea vâlcea-
nă Măldăreşti cu ţesături – carpete şi covoare în faţa
cărora s-au oprit o mulţime de admiratori. Deloc de
mirare, căci a fost nelipsită în ultimii ani de la Craiova,
câştigând, pe rând, toate premiile acordate la Secţiu-
nea Adulţi.

„Târgul de Craiova este Târgul de suflet al tuturor
meşterilor”, a afirmat, la festivitatea de sâmbătă, câşti-
gătorul Premiului Cetăţii Băniei – Gheorghe Matees-
cu, apreciat pentru prelucrarea lemnului nu numai de
specialişti, ci şi de primarul Lia Olguţa Vasilescu, după

cum meşterul a mărturisit. „Aproape în fiecare an mi-a
cumpărat din Târg câte un obiect, şi când era deputat,
apoi senator şi acum, ca primar”, a afirmat acesta, mân-
dru de distincţia primită din partea municipalităţii.

La Secţiunea Adulţi, Premiul I a ajuns la Mathe
Denesz, din Corund (judeţul Harghita), care, emoţio-
nat, a mulţumit organizatorilor pentru invitaţia pe care
i-au lansat-o timp de atâţia ani la acest Târg. La Secţi-
unea Tineret, Premiul I i-a revenit meşterului iconar
Florin Gheorghiu (Gorj). „Nu pot decât să-i mulţumesc
lui Dumnezeu pentru puterea pe care mi-o dă să reali-
zez lucrurile pe care le fac împreună cu soţia şi... cu
ăştia mici. Mulţumesc tuturor celor care ne aprecia-
ză!”, a spus acesta, arătând spre unul dintre copiii săi
pe care l-a purtat în braţe la ridicarea premiului.

Cea de-a XXXVI-a ediţie a Târgului Meşterilor Po-
pulari s-a desfăşurat în perioada 25-27 octombrie, pe
esplanada Teatrului Naţional din Craiova, şi a fost or-
ganizată de Muzeul Olteniei – Secţia de Etnografie,
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Dolj, cu sprijinul Consi liului
Judeţean Dolj şi în parteneriat cu Consiliul Local şi
Primăria municipiului Craiova.

Premiile ediţiei
a XXXVI-a:

Premiul  „Cetatea Băniei”:
Gheorghe Mateescu (lemn, Argeş)

Trofeul Târgului: Maria Neam-
ţu (ţesături, Vâlcea)

Secţiunea Adulţi:
Premiul I: Mathe Denesz (ce-

ramică, Harghita)
Premiul al II-lea: Costel Popa

(ceramică, Vâlcea)
Premiul al III-lea: Eva Gyorfi

(ţesături, Harghita)
Secţiunea Tineret:

Premiul I: Florin Gheorghiu (icoane, Gorj)
Premiul al II-lea: Dana Popa (ţesături, Olt)
Premiul al III-lea: Dumitru Stan (lemn, Vâlcea)

Din juriu
au făcut

parte:
Preşedinte: prof. dr. Florin Ridiche – managerul Muzeului Olteniei

Membri:
Prof. Florentina Pleniceanu – muzeograf, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier
Prof. Sabin Lungoci – muzeograf, Muzeul Judeţean Vâlcea
Prof. dr. Ionuţ Dumitrescu – şef Secţie Etnografie, Muzeul Judeţean Vâlcea
Prof. drd. Albinel Firescu – şef Secţie Etnografie, Muzeul Judţean Gorj
Prof. dr. Cornel Bălosu – şef Secţie Etnografie, Muzeul Olteniei
Prof. drd. Irinel Cănureci – muzeograf, Muzeul Olteniei
Prof. Anişoara Bălan – muzeograf, Muzeul Olteniei
Prof. Marin Truşcă – muzeograf, Muzeul Olteniei
Dr. Roxana Deca – muzeograf, Muzeul Olteniei
Secretar: Bogdan Lupu – referent, Muzeul Olteniei

«Vin de la Curtea de Argeş – o
localitate veneratoare de scaun

domnesc – şi mă bucur că acest Târg
al Meşterilor Populari uneşte cele

două localităţi, respectiv Cetatea
Basarabilor şi Cetatea Banilor. Am

aproape 70 de ani, îi împlinesc în
toamna aceasta, şi, împreună cu soţia,

cu nepotul, venim de vreo 17 ani la
târgurile Băniei. Venim pentru că
târgurile de la Craiova sunt nişte
târguri de suflet, de referinţă din

punctul de vedere al calităţii, al
complexităţii şi al diversităţii. Şi, de ce
să nu recunoaştem, sunt o emblemă a

municipiului Craiova, prin faptul că
aduc cei mai redutabili meşteri din

România, din toate zonele etnofolclori-
ce. Târgul de aici reprezintă o oglindă

a satului nostru românesc, în
totalitatea lui. Este un Târg în care

meşterii au ce învăţa, putând fi
considerat şi o tabără de pregătire, de

perfecţionare a noastră».

Gheorghe Mateescu – Premiul „Cetatea
Băniei”:  „Târgul de la Craiova este unul
de suflet pentru mine…”

Maria Neamţu vine din localita-
tea vâlceană Măldăreşti. „Mai am o
lună de zile şi schimb prefixul, cu
6...”, ne spune râzând, înainte de a
istorisi poves tioara meşteşugului
pentru care a fost premiată: ţesătu-
rile. A început în 1972, când a fost
angajată în cooperaţia meşteşugă-
rească. „Acolo am învăţat meseria.
Şi mi-a plăcut. Şi încă îmi place şi o
practic cu p lăcere”, accen tuează.
„Am învăţat de la o măicuţă. La în-
ceput, meseria asta în mănăstiri se
practica cel mai mult. În cooperaţie
era secţie de covoare şi eram anga-
jate vreo 150 de fete. Iar măicuţa era
mais tru acolo”, povesteşte Maria
Neamţu.

Carpetele şi covoarele sale sunt
lucrate pe gherghef, nu în război, ţine
să precizeze. „Totul e făcut manual.
Lucrez numai cu lână. Iar de vreo 3-
4 ani am început să lucrez şi culori
naturale, dar specificul floral încă
persistă. E acelaşi model, numai co-
loritul se schimbă”. Au de la dimen-
siuni mai mici, de 20x20 cm, până la
2x3 m. Cât timp îi ia să lucreze un
covor mare? „Depinde de model şi
de pofta de lucru, că şi asta contea-
ză, dar în general îmi ia cam o lună, o
lună şi jumătate”.

Darul şi răbdarea Mariei Neamţu
nu le-au „împrumutat” mulţi dintre
cei care îi stau în preajmă. „Am mai
învăţat două fetiţe, dar n-au vrut să
continue. Lucrez singură. Fata mea

mă ajută numai la finisaj şi la făcut
gheme. Şi mai am doi băieţi care mă
ajută la urzit. Dar la lucru, nu. Băieţii,
nici atât!”.

Marea satisfacţie sunt nu numai
aprecierile oamenilor şi premiile la ast-
fel de târguri, ci şi faptul că, în ultimii
ani, ţesătu rile  sale se vând  foarte
bine, şi în ţară, şi în afară. «Am un
site de Internet, dar şi de acasă vând,
fiind zonă turistică la noi. E şi Cona-
cul lui Maldăr acolo, care are tot inte-
riorul „îmbrăcat” în covoare, mai e şi
muzeul – Culele Măldăreşti, iar acolo
sunt, de asemenea, covoare. Şi cine
vine şi vizitează, le vede şi vrea să

cumpere. Plus că vând în târguri...
Deja acum mă cunoaşte mai multă
lume”, ne spune. Preţurile încep de
la 200 de lei pentru carpete, care au
maximum un metru, şi cresc până la
3.000 de lei pentru covoarele mari.

Merge des la târgurile de profil,
iar la  Craiova vine de vreo 15 ani.
Dacă se aştepta ca la această ediţie
să câştige Trofeul? „Într-un fel, da...
Pentru că am luat aici şi Premiul al III-
lea, şi al II-lea, şi I...”, spune. Şi atunci
înţeleg de ce, la primirea premiului, în
cadrul festivităţii de sâmbătă, Maria
Neamţu a spus, zâmbind, emoţiona-
tă: „Să ştiţi că ăsta îmi mai lipsea!”.

Gheorghe Mateescu face parte
din tr-o familie de meşteri populari
din Curtea de Argeş care şi-a dedi-
cat o parte din viaţă pract icării, pro-
movării şi t ransmiterii artei tradiţio-
nale. După ce nepotul său a primit,
în u rmă cu 5 ani, la Craiova, Premiul
de debut, iar anul trecut , soţia sa,
Elena Mateescu, care face pictură
iconografică pe st iclă şi păpuşi din
pănuşă, a luat  Premiul al III-lea,
Gheorghe Mateescu a fost răsp lătit
acum cu Premiul „Cetatea Băniei”.

„Provin dintr-o familie cu patru
fraţ i. Tatăl meu – la fel, d in care trei
au fost maiştri în tâmplărie, mobilă,
binale ş i sculptură. Chiar pe unul
dint re unch ii mei l-am avut profesor
instructor la  Şcoala de Arte ş i Me-
serii. După naţ ionalizare, el a fost
cel care a realizat matriţa monedei
naţionale, deci a banu lui românesc.
Când terminam orele la  şcoală, mer-
geam acasă la  unchiul meu, la  ate-
lier, şi acolo iarăşi lucram. Treaba
asta m-a ajutat foarte mult”, poves-
teşte Gheorghe Mateescu. Nu s-a
îndeletnicit însă cu prelucrarea lem-
nulu i o viaţă întreagă. „Am făcu t şi
muncă adminis trativă, şi polit ică o
perioadă, în  diferite funcţ ii... Dar m-
am st răduit s ă navighez corab ia şi
pe ape limpezi, şi prin fiorduri, în aşa
fel încât s ă nu se răstoarne nicioda-

tă... După Revoluţie am prins acest
gust  al libertăţii ş i m-am dedicat pri-
mei iubiri, şi anume meseria, care,
cum se spune, e brăţară de aur”.

În prezent, are un atelier în  Cur-
tea de Argeş, „unul extraordinar din
punctul de vedere al dotării şi al do-
cumentării”, ţine să sublinieze. „Pen-
tru că să ş tiţi că un meşter popular,
în  afară de pasiune, de talent, de

inventivitate şi perseverenţă, trebu-
ie să facă o laborioasă muncă de do-
cumentare. Iar treaba asta presupu-
ne o  plimbare în lumea s atului ro-

mânesc”, adaugă Gheorghe Mate-
escu. Are aici – ne mai povesteşte –
un adevărat muzeu în aer liber, „cu
unelte din gospodăria ţăranulu i ro-
mân, tradiţionale, un  muzeu în ca-

mera bună de la drum, în care fetele
altădată îşi ţineau zestrea şi îşi pri-
meau  peţito rii”. „Cu pat ş i saltea cu
paie! Dacă ne od ihnim câteva ore
acolo, s imţim că ne-am născut  a
doua oară!”, mai spune meşterul.

Gheorghe şi Elena Mateescu au
trans format meşteşugul într-o  mică
afacere, însă nu pentru bani practi-
că această meserie, ci pentru că au
vocaţie şi vor să lase în urma lo r un
tezaur impresionan t. „Să ştiţi că nu
în totdeauna satisfacţ iile  materiale
sun t cele dorite. Dar noi nu trăim
numai din asta: avem ş i o pens ioară
bunicică, aş pu tea spune, cop iii
sunt  bine aranjaţi, ne mai sprijină şi
ei...”, explică Gheorghe Mateescu.
Şi ar mai fi ceva, aflu de la bătrânul
şi înţeleptu l cioplitor în  lemn: „Este
bine ca în partea a treia a vieţii omul
să aibă cele mai mari preocupări.
Pentru că se spune că şi moartea îl
ţine la distanţă. Zice: pe ăsta îl mai
las, că are treabă multă!».

Premii pentru meşterii populariPremii pentru meşterii populariPremii pentru meşterii populariPremii pentru meşterii populariPremii pentru meşterii populariPremii pentru meşterii populariPremii pentru meşterii populariPremii pentru meşterii populariPremii pentru meşterii populari
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Agenþia Naþionalã de Securi-
tate (NSA) a SUA ar fi intercep-
tat telefonul mobil al cancelaru-
lui german Angela Merkel mai
bine de zece ani, a scris, sâmbã-
tã, revista germanã „Der Spie-
gel”, preluatã de agenþia RIA
Novosti. Publicaþia susþine cã
deþine documente secrete apar-
þinând NSA ce dovedesc cã nu-
mãrul telefonului mobil al Ange-
lei Merkel s-a aflat pe o listã spe-
cialã a unei unitãþi NSA - Special
Collection Service (SCS) - înce-
pând din 2002. Conform docu-
mentelor secrete, o staþie de in-
terceptare amplasatã în ambasa-
da americanã din Berlin a fost

responsabilã de monitorizarea
comunicaþiilor. Cu toate acestea,
din documente nu reiese clar dacã
conversaþiile telefonice au fost
înregistrate sau a fost vorba mai
degrabã de o inventariere a con-
tactelor lui Merkel. „Der Spiegel”
a scris cã Angela Merkel l-a su-
nat pe preºedintele american Ba-
rack Obama pentru a obþine cla-
rificãri, iar acesta ar fi recunos-
cut cã serviciile secrete ameri-
cane i-au interceptat comunica-
þiile, explicând însã cã nu a ºtiut
despre aceastã situaþie, care ar
fi început cu trei ani înainte ca
Merkel sã devinã cancelar. Sur-
se citate de „Der Spiegel” au de-

clarat cã operaþiunea de intercep-
tare a mobilului lui Merkel era
încã în desfãºurare cu câteva
sãptãmâni înainte de vizita pe
care Barack Obama a efectuat-o
la Berlin, în iunie. Ieri, cotidianul
german „Bild am Sonntag”, pre-
luat de France Presse, a susþinut
cã preºedintele american ar fi
fost informat încã din 2010 cu
privire la interceptarea telefonu-
lui mobil al cancelarului german.
Referindu-se la surse din servi-
ciile secrete americane, publica-
þia a relevat cã ºeful NSA, Keit
Alexander, l-a informat personal
pe Barack Obama privind opera-
þiunea de ascultare a comunica-

þiilor Angelei Merkel în
2010. „Obama nu nu-
mai cã n-a pus capãt
acestei operaþiuni, ci a
permis ca ea sã con-
tinue”, a declarat un
înalt responsabil al
NSA, citat de publica-
þia germanã. În acest
context, agenþia rusã
de presã Itar-Tass
scrie, cu referire la
Bild am Sonntag, cã
angajaþii NSA putea sã
lectureze ºi SMS-uri-
le cancelarului ger-
man ºi sã-i asculte
convorbirile telefoni-

ce. Doar telefonul fix din biroul
sãu de la Cancelaria Federalã a
fost indisponibil pentru NSA,
conform aceluiaºi ziar german.

NSA este în centrul unui alt
scandal cu aceeaºi temã ºi în Bra-
zilia, unde poliþia a cerut Statelor
Unite o autorizaþie pentru a-i in-
teroga pe ºefii companiilor Fa-
cebook, Microsoft, Google, Ya-
hoo ºi Apple, în cadrul unei an-
chete cu privire la acuzaþiile de
spionaj american în aceastã þarã,
a anunþat postul de televiziune TV
Globo. Potrivit TV Globo, poli-
þia federalã din Brazilia va trimite
o astfel de cerere autoritãþilor ju-
diciare americane, în cadrul unui
acord de cooperare judiciarã, care
îi autorizeazã pe poliþiºtii unui stat
sã interogheze cetãþeni de pe te-
ritoriul altui stat. Poliþia brazilia-
nã a iniþiat o astfel de anchetã
dupã dezvãluirile cu privire spio-
narea, de cãtre SUA, a comuni-
caþiilor preºedintelui brazilian,
Dilma Rousseff, ºi ale colabora-
torilor sãi apropiaþi, precum ºi
ale unor oficiali din cadrul com-
paniei petroliere Petrobras.
Autoritãþile braziliene au cerut
deja audierea fostului consultant
al NSA, Edward Snowden,
refugiat în Rusia, ale cãrui
documente sunt la originea aces-
tor dezvãluiri.

Angela Merkel ar fi fost spionatãAngela Merkel ar fi fost spionatãAngela Merkel ar fi fost spionatãAngela Merkel ar fi fost spionatãAngela Merkel ar fi fost spionatã
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Israelul avertizeazã cã ar
putea ataca Iranul, în contextul
în care specialiºtii Institutului
american pentru ªtiinþã ºi
Securitate Internaþionalã au
anunþat, într-un raport, cã
regimul islamist de la Teheran ar
putea avea în circa o lunã
suficient uraniu purificat la
nivelul necesar fabricãrii unei
bombe atomice, informeazã
ziarul „USA Today”. Zilele
trecute, un parlamentar iranian
anunþa cã regimul de la Teheran
a suspendat momentan activitãþi-
le de purificare a uraniului pânã
la nivelul de 20%, în contextul
acuzaþiilor Occidentului referi-
toare la componenta militarã a
programului nuclear iranian.

Israelul avertizeazã cã va ataca
Iranul, dupã noi informaþii
despre programul nuclear

Zece maºini-capcanã au explo-
dat, ieri, în provincia Bagdad, pro-
vocând moartea a cel puþin 37 de
persoane, au afirmat surse medi-
cale ºi ale poliþiei, relateazã agenþia
Reuters. Nouã explozii au avut loc
în cartiere cu populaþie predomi-
nant ºiitã, cel mai sân-
geros atac fiind în Na-
hrawan, la sud de ca-
pitalã, unde douã bom-
be au explodat la inter-
val mic, în apropierea
unei pieþe aglomerate,
provocând moartea a 7
persoane. ªiiþii au de-
venit þinta insurgenþilor
sunniþi, inclusiv a reþe-
lei Al-Qaeda, care a fost
mai activã în acest an.

Zece maºini-capcanã au explodat
ieri în provincia Bagdad:

cel puþin 37 de morþi

În jur de 300 de prostituate, dintre care cele
mai multe purtau mãºti albe sau roºii, au mani-
festat, sâmbãtã, la Paris, împotriva unui pro-
iect de lege al Partidului Socialist (la putere) ce
vizeazã penalizarea clienþilor, potrivit AFP. Lu-
crãtoarele în domeniul sexual au afiºat pancar-
te cu mesaje precum „Penalizarea clienþilor =
uciderea curvelor”, „Curve fãrã clienþi cautã
post în guvern!” si au scandat „Suntem curve,
suntem mândre, PS este rãzboi”. „Aceastã lege
va marginaliza anumite populaþii, persoanele
transgender (n.r. - transsexualii), oameni care
aleg acest lucru, care nu sunt victime ale trafi-
cului de fiinþe umane, dar care vor deveni vic-

time ale acestei legi”, a declarat pentru AFP
Giovanna Rionco, de la uniunea persoanelor

transgender Acceptess. „Sã doreºti eliminarea
prostituþiei este sã doreºti eliminarea curvelor
(în original „les putes”). Incriminarea clienþilor
este o mãsurã nocivã”, care „le va pune în pe-
ricol sãnãtatea, siguranþa ºi viaþa”, se aratã într-
o broºurã distribuitã de cãtre STRASS (Sindi-
catul lucrãtorilor în domeniul sexual). Grupul
socialist din cadrul Adunarii Naþionale din Franþa
a depus, pe 14 octombrie, un proiect de lege
prin care se impune sancþionarea cu amendã a
celor care apeleazã la serviciile prostituatelor.
Iniþiativa legislativã urmeazã sã fie dezbãtutã la
finalul lunii noiembrie. Textul propunerii preve-
de o amendã de 1.500 de euro pentru cei care
apeleazã la prostituate, sancþiunea dublându-se
în caz de recidivã.

Franþa: Protest al prostituatelor la Paris

Poliþia turcã a utilizat gaze
lacrimogene împotriva unor
manifestanþi la Ankara

Poliþia turcã a utilizat gaze
lacrimogene, sâmbãtã, la Ankara,
pentru a dispersa douã manifestaþii
ce au vizat denunþarea dezrãdãcinã-
rii unor arbori dintr-un campus
universitar din acest oraº. De
asemenea, mai multe persoane au
fost reþinute, relateazã AFP. O
primã manifestaþie a avut loc cu
participarea a circa 150 de studenþi,
în centrul oraºului. Potrivit miºcãrii
studenþeºti de stânga Genc-Der, care
a organizat adunarea în piaþa
centralã Kizilay, 26 de manifestanþi
au fost reþinuþi de forþele antirevoltã,
prezente în numãr mare la faþa
locului. Protestatarii voiau sã
mãrºãluiascã în centrul oraºului ºi
sã planteze ulterior niºte arbori în
grãdina unui imobil public, a
explicat pentru agenþia francezã de
presã o purtãtoare de cuvânt a celor
de la Genc-Der. Mai târziu, spre
lãsarea serii, în jur de 200 de
manifestanþi au intrat pe ºantierul
drumului care trece acum chiar prin
mijlocul instituþiei universitare,
jignindu-i pe muncitori ºi suscitând
o intervenþie în forþã din partea
poliþiei, a precizat agenþia de presã
Dogan. Poliþiºtii au recurs din nou la
grenade lacrimogene, precum ºi la
tunuri cu apã, conform aceleiaºi surse.

Cehia: Social-democraþii,
pe primul loc în alegerile
legislative

Social-democraþii (CSSD) s-au
clasat pe primul loc în alegerile
legislative anticipate din Cehia,
fiind urmaþi de miºcarea ANO, a
omului de afaceri Andrej Babis, ºi
de partidul comunist KSCM, potrivit
rezultatelor oficiale parþiale, relata
AFP ºi AP. Cu toate acestea, cele
douã formaþiuni de stânga - sociali-
democraþii ºi comuniºtii - nu au
reuºit sã obþinã suficiente locuri în
parlament ca sã se poatã folosi de
alianþa lor pentru a forma un
guvern de coaliþie, noteazã AP.
Dupã numãrarea sufragiilor în
98% din birourile de votare, Biroul
ceh de Statisticã a fãcut cunoscut
cã social-democraþii au obþinut
20,63% din voturi, iar comuniºtii
15,04%. Miºcarea ANO (YES) s-a
clasat pe locul al doilea, cu
18,70% din voturi.

Inundaþiile au provocat cel
puþin 48 de morþi în estul Indiei

Noi inundaþii au ucis 48 de
persoane în estul Indiei, o regiune
care a fost deja afectatã acum douã
sãptãmâni de ciclonul Phailin, cel
mai violent cunoscut de aceastã þarã
în ultimii 40 de ani, a anunþat
agenþia de presã PTI. Râurile au
ieºit din matcã în statele Orissa ºi
Andhra Pradesh, obligând mii de
localnici sã îºi abandoneze din nou
casele pentru a se refugia în
adãposturi. Conform agenþiei PTI,
45 de persoane ºi-au pierdut viaþa în
aceste douã state de coastã din estul
Indiei, în timp ce mii de sate au fost
acoperite de ape în 30 de districte.
Drumurile au fost blocate, iar
legãturile feroviare întrerupte. Alte
trei persoane au murit în urma
ploilor torenþiale din statul Benga-
lul occidental, tot în estul Indiei, a
adãugat PTI.

 

Însã, ieri, un alt deputat iranian,
Alaeddin Boroujerdi, preºedintele
Comisiei parlamentare pentru
Securitatea naþionalã, a declarat
cã activitãþile de îmbogãþire a
uraniului la nivelul de 20%
continuã. În acest context,
Danny Danon, adjunctul minis-
trului israelian al Apãrãrii, a
avertizat cã þara sa ar putea
ataca instalaþiile nucleare
iraniene. „Noi am spus foarte
clar de fiecare datã cã Israelul
nu va sta sã priveascã la modul
în care Iranul va dezvolta
armament care sã aºeze Israelul,
întregul Orient Mijlociu ºi
chiar întreaga lume sub umbrela
de teroare iranianã”, a atras
atenþia Danon.

Insurgenþii au profitat de nemulþu-
mirea crescândã în rândul minori-
tãþii sunnite din Irak, care se plân-
ge c-a fost marginalizatã dupã ce-
a venit la putere un guvern condus
de ºiiþi, ca urmare a invaziei ame-
ricane din 2003.
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Anunþul tãu!
Societatea Românã de Radio-
difuziune organizeazã la se-
diul sãu din strada General
Berthelot nr. 60-64, sector 1
Bucureºti, concursul pentru
ocuparea postului vacant de:
MANAGER la Studioul Regio-
nal Craiova. Concursul se des-
fãºoarã dupã cum urmeazã:
Etapa I- selecþia dosarelor:
11.11.2013- 13.11.2013. Etapa
a-II-a- analiza, evaluarea ºi no-
tarea proiectelor de concurs:
14.11.2013- 20.11.2013. Etapa
a-III-a- susþinerea interviului:
25.11.2013-29.11.2013. In-
scrierile candidaþilor, respec-
tiv depunerea proiectelor de
concurs ºi a dosarului de
concurs, se fac la sediul so-
cietãþii, la Serviciul Resurse
Umane- secretariatul comisii-
lor de concurs, în perioada
16.10.2013- 8.11.2013, în zile-
le lucrãtoare, astfel: de luni
pânã joi, între orele 8.30-
17.00; vineri între, orele 8.30-
14.30. Condiþiile de participa-
re la concurs sunt afiºate pe
site-ul www.radioromania.ro,
secþiunea Cariere, subsecþiu-
nea ,,Anunþuri de angajare”
la avizierul societãþii din str.
Temiºana ºi la avizierul Stu-
dioului Regional Craiova.
Asociaþia de proprietari nr. 1-
Opanez, Craiova str. Opanez
nr. 4, bl. C 9- parter, contractea-
zã (selecþie oferte) prestare lu-
crãri reparaþii hidroizolaþie te-
rasã bloc. Telefon: 0351/
420.169; 0722/597.090.

Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoa-
te la licitaþie publicã cu stri-
gare în vederea închirierii
spaþiului comercial situat în
Craiova, cartier Lãpuº, bl. T
7, parter, judeþul Dolj, în su-
prafaþã de 105,16 mp, cu
profil textile încãlþãminte. Li-
citaþia va avea loc la sediul
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, str.
Brestei nr. 129, în data de
15.11.2013, ora 14.00. Rela-
þii suplimentare la telefon:
0251/411.214. int.17.
S.C. SERPET ALEX SRL
anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii
de obþinere a autorizaþiei de
mediu privind activitatea
”Distribuþie Carburant auto
tip GPL” ce se desfãºoarã
în comuna Rojiºte nr. 335.
Informaþiile privind potenþi-
alul impact asupra mediului
pot fi consultate la sediul
APM Dolj, Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1 zilnic între
orele 9.00-14.00. Observaþii-
le publicului se primesc zil-
nic la sediul APM Dolj pânã
la data de 11.11.2013.

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM pregãti-
tor-vopsitor (bãrbat/fe-
meie) pentru service
Germania. Telefon:
0769/978.216, 0049/
152.1700.8281.
ANGAJÃM MAªINIS-
TE MAROCHINÃ-
RIE. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.

MEDITAÞII
Studentã Facultatea
de Litere, meditez elevi
de gimnaziu (cls. I-VIII)
15 Ron/orã. Telefon:
0737/283.028.
Pregãtesc contabi-
litate – studenþi,
ºomeri etc. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.

PROFESOARÃ Is-
torie meditez pentru
orice nivel: testare na-
þionalã, bacalaureat,
facultate. Pregãtesc
la domiciliu elevi de
clasele I–IV. Telefon:
0720/536.468.
Profesoarã meditez
matematicã. Telefon.
0761/329.958.

PRESTÃRI SERVICII
Evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0758/063.773;
0744/390.775.
Execut lucrãri gresie
ºi faianþã, tencuieli,
zugrãveli, finisaje. Te-
lefon: 0736/003.526.
Fac menaj sau bonã.
Telefon: 0762/047.095.
Finisaje interioare ºi
exterioare. Telefon:
0736/003.526.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691;
0785/103.411.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Particular vând (închi-
riez) locuinþã bloc ne-
familiºti (2 camere)
parchet, izolaþie, geam
termopan, zona Liceul
de Chimie. Telefon:
0743/120.446.
Particular vând apar-
tament 2 camere, etj
2/4, zona Lãpuº, în
spatele Hotelului
Helin. Preþ 46.000 E
negociabil. Telefon:
0720/556.607.

Vând apartament 2
camere 6/10 Braz-
dã, lângã Big Fa-
mily. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0752/
963.770.
Vând apartament 2
camere transformat
în 3, ultramodern cu
centralã, mobilier ºi
garaj, (în spate la
Billa). Preþ 65.000
Euro negociabil. Te-
lefon: 0755/943.426.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Tele-
fon: 0770/334.956.
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.
Vând apartament 2
camere central. Te-
lefon: 0770/682.554.
3 - 4 CAMERE

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

CASE
Vând/schimb casã
la Goeºti cu garso-
nierã. Telefon: 0251/
417.276.
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Vând casã, sat
Panaghia, comuna
Calopãr, 20 km –
Craiova, centrul lo-
calitãþii, drum as-
faltat, 4 camere,
101 m.p. Telefon:
0723/650.827,
0251/352.257.
Vând vilã la roºu
Gherceºti posibilita-
te preluare credit
Prima Casã. Telefon:
0752/142.493.
Vând casã cu teren
Lãdeºti – Vâlcea. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând casã la 15 km
de Craiova, mobilã,
aragaz. Telefon:
0752/ 410.378.
Vând casã în Bãileºti
ºi curte 2000 mp
zona I, sau schimb
cu garsonierã Craio-
va, + diferenþa. Tele-
fon: 0742/097.486.
Vând casã comuna
Urzicuþa 4 camere +
3500 mp. Telefon:
0722/651.544.
Vând casã locuit cu
3 spaþii comercia-
le. Telefon: 0744/
391.195.
Casã, 3 camere,
anexe, pomi fructi-
feri, vie, fântânã, lo-
calitatea Ciutura,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0763/305.850.
Vând gospodãrie
formatã din 2 case,
anexe ºi 38 ari cur-
te în sat Þugureºti,
comuna Valea
Stanciului. Telefon:
0251/352.239.
0721/502.003.

Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire
la ºoseaua Craiova
– Bechet. Telefon:
0734/159.594.
Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucãtã-
rie, încãlzire centralã,
anvelopatã termic,
eventual schimb 2
apartamente, 2 came-
re sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km
de Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren extravi-
lan ºi pãdure. Rele-
fon: 0766/582.831.
Vând teren Calea
Bucureºti km 11, ide-
al benzinãrie, halã,
depozit, showroom,
2000 m, deschidere
36 m. Telefon: 0762/
109.595.
VÂND Teren 7000
mp, zona Catargiu-
Mofleni, dimensiuni
20x350. Telefon:
0729/826.217.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/222.518.
Vând teren 1850
m.p. Bariera Vâlcii,
str. Corneºului. Tele-
fon: 0761/431.806.

Vând teren intravilan
4000 mp, cadastru,
cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie la 11 km
de Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravilan
Brãdeºti, deschidere
la Drum European
54 m, toate utilitãþile.
Relaþii la telefon:
0749/230.636.
Vând parcele Câr-
cea, la asfalt, alãtu-
rat cu Hanul cu po-
nei, 450 mp ºi 650
mp. Telefon: 0767/
263.391.
Vând intravilan vis-
a-vis de târgul Leu,
1174 mp, 2 deschi-
deri 17 m ºi reþele
apã, electricitate,
cadastru, carte fun-
ciarã. Telefon: 0724/
572.434; 0351/
179.436.
Vând 800 mp, co-
muna Predeºti ideal
pentru casã, zonã pi-
toreascã. Telefon:
0762/ 109.595.
Vând 345 mp zona
Daewoo între case,
variante. Telefon:
0761/ 665.763.
Vând teren intravilan
ºi extravilan. Telefon:
0766/582.831.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de
lacul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/170.504.

Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos, str.
Grãdinari, nr. 34.
Preþ negociabil, 600
mp. Telefon: 0727/
792.578.
Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Cra-
iova.  Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
VÂND TEREN
ZONA PASARELA
PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELE-
FON: 0743/088.899.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon:
0746/467.922; 0744/
220.492.

Vând teren central
330 mp deschidere
2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament
sau garsonierã direct
de la proprietar. Te-
lefon: 0745/589.825.
SCHIMBURI

Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând sau schimb
apartament 4 came-
re Lãpuº, cu casã 2-
3 camere. Telefon:
0766/483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Super-
nova, an 2002, ITP
2014, 3.500 lei. Te-
lefon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând Renault Lagu-
na 2, an 2003, culoa-
re gri metalic, 6 trep-
te, turbo-diesel, mo-
tor 1.9, 262.000 Km,
consum 5,3%, preþ
2500 Euro negocia-
bil. Telefon: 0753/
948.440.
Vând  Peugeot 806,
benzinã, an 1995 ne-
înmatriculatã. Barie-
ra Vâlcii nr. 63. Cra-
iova. Telefon: 0766/
466.171.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.

Vând Chevrolet
Kalos, 2005, 2000
Euro. Telefon:
0768/104.581.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând în Iºalniþa 2
mc lemne foc cu
125 lei mc. Telefon:
0770/303.445;
0767/989.439.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã  tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
Vãnd 80 baniþe de
grâu vechi. Telefon:
0765/291.628.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.628.
VÂND butaºi tran-
dafiri olandezi. Tele-
fon: 0744/642.570.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã su-
fragerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciu-
percã), butoi pentru
varzã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând vioarã nouã,
un sfert arcuº, cu-
tie. Telefon: 0727/
804.400.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

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

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

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

VALIDARE SI PRELUCRARE
DATE

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

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

Cursurile sunt autorizate de
catre Autoritatea Nationala
pentru Calificari.

Pentru mai multe informatii
sunati la 0747 490 968.

Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
PRESÃ ULEI, origi-
nalã fabricã, preþ
5000 RON. Telefon:
0764/834.799.
Vând cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, ara-
gaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor
(flex) D125/850W
nou, canistrã 20 litri
aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând ieftin un injec-
tor pentru cazan
pentru încãlzire. Te-
lefon: 0729/092.211.
Vând pãlãrie fetru nr.
55, nouã, 50 lei, ma-
ºini de spãlat rufe,
pompã defectã. Te-
lefon: 0770/303.445.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.

Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând nicovalã fierã-
rie maºini de cusut
nemþeºti, româneºti,
cãruþã. Telefon:
0761/155.549.
Vând cârlige jghea-
buri acoperiº, arzã-
toare Ø 600 gaze
sobã, polizor (flex) D
125/850W, cauciu-
curi 155/13 cu jantã,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie,
ceas Atlantic. Tele-
fon: 0771/385.734.
Vând 345 mp – 18,60,
tarlaua 80 preþ nego-
ciabil, zona Daewoo
cãpºunãrie. Telefon:
0763/616.711; 0351/
425.744.

Vând 2 gropi, Cimiti-
rul Romaneºti, cu lu-
crare fãcutã. Telefon:
0771/758.019.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Te-
lefon: 0351/440.594.
Vând puieþi de nuc,
frasin, salcâm ºi di-
verºi puieþi pomi
fructiferi ºi sãlbatici
pentru a înfiinþa o
plantaþie. Telefon:
0762/278.639;
0351/430.880;
0253/285.145.
Vând aparat de ozo-
nat apa, eliminã pes-
ticidele din legume ºi
fructe, precum ºi
hormonii ºi antibioti-
cele din carne. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând þeavã neagrã
40 ml, robineþi, venti-
le fontã noi diverse
mãrimi. Telefon.
0731/989.215.
Vând dozator de
bere, tub CO2, apa-
rat fax, aspirator,
balanþã Berkel, cuier
panou, maºinã de
cusut Singer. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând uºi cu toc,
de interior, cu
geam, date cu lac,
tuburi CO2, doza-
tor bere. Telefon:
0770/897.476.

Vând cântar electro-
nic 30 kg, 250 lei,
casã de marcat Acti-
va Magic, 250 lei
negociabil. Telefon:
0766/355.375.
Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300. Preþ 200
lei. Relaþi la telefon:
0748/057.590.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei / buc. Telefon:
0770/303.445.
Vând presã de balo-
tat, mase plastice uºã
cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil
sau schimb cu calo-
rifer fontã folosit, un
calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin fo-
losit. Telefon: 0251/
534.303.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã
stereo, piei de bovinã
tratate, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii, flex mare,
aparat sudurã. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând aparat sudu-
rã autogen ºi ma-
triþã. Telefon: 0761/
366.090.

Vând butelie aragaz,
masã televizor, co-
vor, aragaz voiaj cu
butelie, maºinã de
cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormi-
tor, sufragerie, bucã-
tãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de
cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groa-
sã pentru pui, curcani
ºi animale mici. Tele-
fon: 0721/152.832.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.

Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate mare
ºi centrifugã miere. Te-
lefon: 0728/381.894.
Vând 4 locuri de
veci, douã pe o par-
te suprapuse ºi douã
pe o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii
2-4 ani (50 Ron), te-
levizor bucãtãrie, 2
radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorifi-
cã, loc de veci (Cra-
iova Nord), robot de
bucãtãrie, diverse. Te-
lefon: 0762/559.132.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii se-
parate 500 mp cu te-
ren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu
gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................
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vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

VÂND MOTOR
PENTRU ARO
DIESEL, ABRIC,
BITUM ASFALT,
MOZAIC DE MAR-
MURÃ. TELEFON:
0731/989.215;
0251/425.651.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtie-
rã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/
3 ºi lãzi de lemn cu-
rate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dor-
mitor ºi sufragerie,
aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/
322.534.

Vând convector pen-
tru cãldurã instant
apã caldã, ºemineu
pe lemne – cãrbuni,
stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Te-
lefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100
scrisã - 100 lei; foar-
fecã tablã 15 lei; vas
WC fontã cu plutitor
20 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând pat dublu 2 m
X 2 m, tãblii nou –
nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãr-
bat – fermoar –  nas-
turi - tineret, excepþi-
onal. Telefon: 0725/
533.042.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr þuicã. Tele-
fon: 0766/304.708.
Cumpãr moarã fãrã
Electromotor de po-
rumb ºtiuleþi( huroa-
ie ºi mãlai). Telefon:
0766/ 304.708.

Cumpãr presã pentru
struguri (teasc). Tele-
fon: 0745/589.825.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez teren pen-
tru Staþie GPL, Cen-
tru vânzare maºini
sau parcare. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
Închiriez spatiu co-
mercial în munici-
piul Craiova, str.
Lipscani, 300 mp,
dispus pe trei nive-
luri. Telefon: 0745/
130.705.
Închiriez garsonierã
complet mobilatã
zona Lãpuº, ºcoala
M. Eminescu. Tele-
fon: 0762/ 299.913.
Închiriez la bloc Ca-
lea Bucureºti, ex-
clus familii. Telefon:
0762/047.095.
Închiriez teren pe ter-
men lung pentru am-
plasare de magazine
sau piaþã Lãpuº. Vad
foarte bun. Telefon:
0763/616.711; 0351/
425.744.
Proprietar închiriez
pe termen lung apar-
tament 3 camere
mobilat parter Dez-
robirii, 300 euro. Te-
lefon: 0744/396.354.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobi-
rii, nr. 59. Telefon:
0351/437.906.

Închiriez teren pen-
tru amplasare chioº-
curi sau magazine
pe perioadã nede-
terminatã, zonã cu
vad. Telefon: 0761/
665.763.
Închiriez aparta-
ment cu 2 camere
decomandat, zona
George Enescu,
strada Fãgãraº.
Telefon: 0766/
463.563.
MATRIMONIALE
Drãguþã, mic handi-
cap, 35/1,68/75,
pentru cãsãtorie,
fãrã vicii, cu mic
handicap. Rog se-
riozitate. Telefon:
0351/409.381.
Domn serios, fãrã
obligaþii 50 ani, do-
resc cunoºtiinþã cu
doamnã vârstã
apropiatã. Telefon:
0740/895.691;
0785/103.411.

DIVERSE
Caut persoanã au-
torizatã ptr. cadas-
tru în Craiova. Tele-
fon: 0770/333.559;
0351/401.251.
Confecþionez ºi
montez curea ca-
nelatã pentru maºi-
nã de cusut. Tele-
fon: 0251/531.294.
Caut sã fac menaj
sau îngrijire copil
sau bãtrân. Tele-
fon: 0764/568.897;
0751/ 911.417.

Cedez 4500 m.p. te-
ren extravilan pentru
reparaþii casã + ane-
xe sau cedez 4000
m.p. teren intravilan
pentru un aparta-
ment cu 2 camere +
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
CONDOLEANÞE
Ne-a pãrãsit pentru
totdeauna bunul
prieten ºi coleg, lt.
col. (r) MARINESCU
ION GABRIEL. Sin-
cere condoleanþe
familiei! Colegii de la
UM 01062.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOVPRIMERA DIVISION – ETAPA A 10-A
Rayo – Valladolid 0-3 (Ebert 31, Javi Guerra 39, D. Larsson
48), Malaga – Celta 0-5 (Alex Lopez 6, 64, Fernandez 23, No-
lito 73, Charles 81), Barcelona – Real 2-1 (Neymar 19, A. San-
chez 78 / Jese Rodriguez 90+1), Elche – Granada 0-1 (Iturra
26; Cristian Sãpunaru nu s-a aflat în lotul formaþiei gazdã),
Levante – Espanyol 3-0 (El Zhar 25 pen., 51, Diawara 27;
Gabriel Torje nu a fãcut parte din lotul vizitatorilor);
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Sevilla – Osasuna, Villarreal –
Valencia, Sociedad – Almeria, Atl. Madrid – Betis;
Astãzi: Getafe – Bilbao (23:00).
1. Barcelona 28 11. Granada 11
2. Atletico* 24 12. Sevilla* 10
3. Real 22 13. Sociedad* 10
4. Villarreal* 17 14. Valladolid 10
5. Getafe* 16 15. Celta 9
6. Bilbao* 16 16. Malaga 9
7. Levante 16 17. Rayo 9
8. Espanyol 14 18. Betis* 8
9. Valencia* 13 19. Osasuna* 7
10. Elche 12 20. Almeria* 3

BUNDESLIGA – ETAPA A 10-A
Stuttgart – Nurnberg 1-1 (Ibisevici 3 pen. / Drmic 6; Integralist
la gazde, Alexandru Maxim a contribuit decisiv la golul forma-
þiei sale, obþinând penalty-ul din care s-a marcat), Bayern –
Hertha 3-2 (Mandzukici 29, 51, Gotze 54 / Ramos 4, Ben Hati-
ra 58), Schalke – Dortmund 1-3 (Meyer 62 / Aubameyang 14,
ªahin 51, Blaszczykowski 74), Leverkusen – Augsburg 2-1 (Rol-
fes 34, Can 83 / Hahn 24), Hannover – Hoffenheim 1-4 (Sane
56 / Salihovici 10 pen., Herdling 18, Firmino 62, 64), Mainz –
Braunschweig 2-0 (Okazaki 8, 68), Wolfsburg – Werder 3-0
(Arnold 7, Olici 72, Perisici 89);
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Freiburg – Hamburg, M’glad-
bach – Frankfurt.
1. Bayern 26 10. Hannover 13
2. Dortmund 25 11. Mainz 13
3. Leverkusen 25 12. Werder 12
4. Hertha 15 13. Frankfurt* 10
5. Wolfsburg 15 14. Augsburg 10
6. Schalke 14 15. Hamburg* 9
7. Stuttgart 13 16. Nurnberg 7
8. M’gladbach* 13 17. Freiburg* 5
9. Hoffenheim 13 18. Braunsch. 4

LIGUE 1 – ETAPA A 11-A
Nantes – Lille 0-1 (Roux 41; La gazde, Bãnel Nicoliþã a jucat din
minutul 79), Marseille – Reims 2-3 (Thauvin 56, Gignac 86 / Ayite
34, Albaek 37, Oniangue 90+1), Bastia – Nice 1-0 (Squillaci 36;
Claudiu Keºeru a fost rezervã la gazde), Toulouse – Rennes 0-5
(Alessandrini 25, Bakayoko 34, Kadir 45, Oliveira 63, 83; La
învinºi, Mihai Roman nu s-a aflat în lot, fiind în continuare indispo-
nibil)), Guingamp – Ajaccio 2-1 (Beauvue 86, Diallo 90 / Andre
41; La oaspeþi, ªtefan Popescu a jucat începând cu minutul 63, în
timp ce Adrian Mutu nu a fãcut parte din lot), Valenciennes – Evian
TG 0-1 (Sougou 82; Românii din ambele tabere, Aurelian Chiþu ºi
Dan Nistor, au fost rezerve), Lorient – Sochaux 2-1 (Aboubakar
17, Jouffre 55 / Bakambu 90+2);
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Bordeaux – Montpellier, Mona-
co – Lyon, St. Etienne – Paris SG.
1. Paris SG* 24 11. Bastia 15
2. Lille 23 12. Toulouse 15
3. Monaco* 22 13. Lyon* 12
4. Nantes 19 14. Montpell.* 12
5. Guingamp 17 15. Evian 12
6. Marseille 17 16. Bordeaux* 11
7. Nice 17 17. Lorient 10
8. Rennes 16 18. Ajaccio 7
9. St. Etienne* 16 19. Sochaux 6
10. Reims 15 20. Valencien. 5

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 9-A
Crystal P. – Arsenal 0-2 (Arteta 47 pen., Giroud 87), Liverpool
– West Brom 4-1 (Suarez 12, 17, 55, Sturridge 77 / Morrison
66 pen.), Aston V. – Everton 0-2 (Lukaku 68, Osman 81),
Man. United – Stoke 3-2 (Van Persie 43, Rooney 78, Hernan-
dez 80 / Crouch 4, Arnautovici 45), Norwich – Cardiff 0-0,
Southampton – Fulham 2-0 (Lambert 20, J.Rodriguez 43);
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Sunderland – Newcastle, Chel-
sea – Man. City, Tottenham – Hull, Swansea – West Ham.
1. Arsenal 22 11. Swansea* 10
2. Liverpool 20 12. West Brom 10
3. Southampton 18 13. Aston V. 10
4. Everton 18 14. Fulham 10
5. Chelsea* 17 15. Cardiff 9
6. Man. City* 16 16. West Ham* 8
7. Tottenham* 16 17. Stoke 8
8. Man. United 14 18. Norwich 8
9. Hull* 11 19. Crystal P. 3
10. Newcastle* 11 20. Sunderl.* 1

SERIE A – ETAPA A 9-A
Sampdoria – Atalanta 1-0 (Mustafi 57; La oaspeþi, Constantin
Nica a intrat pe teren în minutul 23, pentru ca în partea secundã,
min. 64, sã fie eliminat cu „roºu” direct), Inter – Verona 4-2
(Moras 9 aut., Palacio 12, Cambiasso 38, Rolando 56 / Martinho
32, Romulo 71; În continuare nerefãcut dupã o accidentare, Cristi
Chivu nu a fãcut parte din lotul milanezilor);
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Napoli – Torino, Udinese – Roma,
Juventus – Genoa, Chievo – Fiorentina, Parma – Milan, Bolog-
na – Livorno, Catania – Sassuolo, Lazio – Cagliari.
1. Roma* 24 11. Udinese* 10
2. Napoli* 19 12. Cagliari* 10
3. Juventus* 19 13. Parma* 9
4. Inter 18 14. Sampdoria 9
5. Verona 16 15. Livorno* 8
6. Fiorentina* 15 16. Genoa* 8
7. Atalanta 12 17. Catania* 5
8. Milan* 11 18. Sassuolo* 5
9. Lazio* 11 19. Chievo* 4
10. Torino* 10 20. Bologna* 3
* - un joc mai puþin.

Digi Sport 1
20:30 – FOTBAL – Liga I: Sãgeata Nãvodari – Oþelul.

Digi Sport 2
12:30 – TENIS (M) – Masters-ul de la Paris: ziua întâi.

Digi Sport 3
19:00 – HOCHEI – Liga MOL: ASC Corona Braºov – HC Nove

Zamky / 23:00 – FOTBAL – Campionatul Spaniei: Getafe – Bilbao.
Dolce Sport 1

19:30 – FOTBAL – Liga I: Dinamo – Concordia Chiajna.
Eurosport

9:30, 13:30, 16:30 – SNOOKER – Campionatul Internaþional

Chengdu (China): etapa a II-a / 19:00 – FOTBAL – Cupa Mondialã

Under 17 din Emiratele Arabe Unite, optimi de finalã: Italia – Mexic.

Eurosport 2

8:30 – SNOOKER – Campionatul Internaþional Chengdu (Chi-

na): etapa a II-a / 16:00 – FOTBAL – Cupa Mondialã Under 17 din

Emiratele Arabe Unite, optimi de finalã: Brazilia – Rusia / 19:00 –

FOTBAL – Campionatul Poloniei: Gornik Zabrze – MKS Cracovia /

21:15 – FOTBAL – Liga secundã germanã: VfL Bochum – Kaiser-

slautern.

Dupã ani de zile în care Leo Messi
sau Cristiano Ronaldo, ori împreunã, au
acaparat cea mai mare parte dintre su-
perlativele marelui clasic spaniol, cei doi
s-au înclinat, sâmbãtã searã, în faþa lui
Neymar, gol ºi pasã decisivã într-o vic-
torie cu 2-1 a catalanilor. ªi asta chiar la
primul sãu Barça – Real.

Fãrã Mourinho, reîntors în varã la
Chelsea, meciul de pe „Camp Nou” a
fost mult mai liniºtit. Cele douã echipe
au preferat sã se tatoneze în debut, iar
primele acþiuni cât de cât periculoase le-
au aparþinut gazdelor de la Barcelona,
prin Messi (11) ºi Neymar (18). Madri-
lenii au replicat prin Gareth Bale, ale
cãrui ºuturi au trecut însã departe de
butul lui Valdes (15, 26).

Catalanii au deschis scorul în minu-
tul 19, când Neymar, scãpat pe “Bule-
vardul Carvajal”, l-a învins pe Diego
Lopez cu o reluare la colþul lung, devia-
tã de Varane.

Cei de la Real au cerut ulterior douã
penalty-uri, ºi pe bunã dreptate. În mi-
nutul 43, Valdes a respins ºutul lui Khe-
dira, iar mingea l-a lovit în mânã pe Adri-
ano. A doua fazã s-a petrecut în minutul
71, când Ronaldo a cãzut în careu  în
urma unui duel cu Mascherano.

Benzema a avut cea mai mare ocazie
a formaþiei “blanco”, dar mingea trimi-
sã de francez a lovit bara (70). Golul a
venit însã tot în poarta lui Lopez. Alexis
Sanchez (78) a fãcut 2-0, cu un lob de
senzaþie peste goalkeeper-ul madrileni-
lor, dupã o pasã a aceluiaºi Neymar.

Dani Alves a fost protagonistul unei
faze spectaculoase în minutul 83, când
fundaºul brazilian i-a trimis mingea prin-
tre picioare lui Cristiano Ronaldo, dar
ºutul sãu a fost respins de Lopez.

Finalul le-a aparþinut oaspeþilor,
care nu au reuºit însã decât sã redu-
cã din handicap. Prin rezerva Jese
Rodriguez (90+1), graþie unui “assist”

semnat de Ronaldo.

Echipe
Barcelona: Valdes – Alves, Pique,

Mascherano, Adriano – Xavi, Busquets,
Iniesta (A. Song 77) – Messi, Fabregas
(A. Sanchez 70), Neymar (Pedro 84).
Antrenor: Gerardo Martino.
Real: Lopez – Carvajal, Varane, Pepe,

Marcelo – Khedira, Ramos (Illarramendi
56) – Bale (Benzema 61), Di Maria (Jese
Rodriguez 76), Modrici – Cr. Ronaldo.
Antrenor: Carlo Ancelotti.

A arbitrat Alberto Undiano Mallenco.

“A fost emoþionant
sã marchez

într-un astfel de meci”
Dupã meci, Neymar, cel care a de-

venit primul brazilian ce marcheazã
chiar la întâia apariþie într-un “El Cla-
sico”, în pofida faptului cã printre pre-
decesorii sãi s-au aflat nume de legen-
dã ca Ronaldinho, Rivaldo sau Ronal-
do, a declarat: “A fost emoþionant sã
marchez într-un meci în care orice ju-
cãtor ºi-ar dori sã evolueze. Sunt feri-
cit cã am marcat, dar mai fericit cã am
obþinut cele 3 puncte”, a spus Neymar.
Rugat apoi sã comenteze execuþia de
senzaþie a lui Alexis Sanchez, atacantul
de 21 de ani a conchis: “Nu am cuvin-
te, este un golazo”.

Ancelotti a criticat
dur arbitrajul

Tehnicianul Realului, Carlo An-
celotti, a criticat dur, la conferinþa
de presã, arbitrajul lui Undiano
Mallenco, insistând pe duelul din
suprafaþa de pedeapsã dintre Mas-
cherano ºi Cristiano Ronaldo, pe-
trecut în minutul 71 al partidei. Ita-
lianul a spus cã singura decizie
normalã era acordarea unei lovi-
turi de la 11 metri pentru Real. “Au
vãzut cu toþii, mai puþin arbitrul ºi

nu ºtiu cum e posibil aºa ceva”, a de-
clarat Ancelotti, extrem de nervos. Pe
alocuri, discursul tehnicianului a semã-
nat cu cel al lui Jose Mourinho, care, pe
când era antrenor la Real Madrid, a cri-
ticat dur deciziile “pro Barcelona”.

“A doua reprizã a fost foarte bunã,
am presat mai mult ºi am jucat mai bine.
Am controlat jocul ºi am avut ocazii
bune de a marca. Normal cã penalty-ul
a fost clar. Toatã lumea l-a vãzut, cu
excepþia arbitrului. Nu îmi dau seama
cum un arbitru internaþional nu poate
vedea o asemenea fazã. La Adriano era
o decizie dificilã. Era un moment cheie
al partidei. Dacã se dãdea penalty. ar fi
fost ºi cartonaº (ar fi fost al doilea pen-
tru Adriano) ºi rezultatul ar fi fost al-
tul”, a declarat Ancelotti.

Mesaj emoþionant
pentru Vilanova

Primul clasic al sezonului a început
cu o coregrafie emoþionantã a fanilor ca-
talani. Un stadion întreg a alcãtuit un
mozaic impresionant, care a avut în
prim-plan un mesaj de încurajare pen-
tru Tito Vilanova, fostul antrenor al Bar-
celonei.

Forþat sã renunþe la antrenorat din ca-
uza unor grave probleme de sãnãtate,
Vilanova a þinut totuºi sã fie prezent la
stadion, la meciul cu marea rivalã. El
Mundo Deportivo a notat cã Vilanova a
vãzut meciul dintr-o lojã privatã, de unde
ºi-a urmãrit discret foºtii elevi.

Sursa citatã a mai adãugat cã mesa-
jul afiºat de întreg stadionul – Força Tito,
l-a emoþionat teribil pe fostul tehnician.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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Douã eºecuri într-o sãptãmânã a în-
registrat echipa de baschet a Craiovei,
primul în Macedonia, la Kumanovo, în
Liga Balcanicã, cel de-al doilea în cam-
pionat, unde a pierdut derby-ul Olte-
niei, la Târgu Jiu. Ca de obicei, Louis
Darby jr. a fãcut un nou meci de senza-
þie împotriva ªtinþei, trecându-ºi în cont
un double double de efect, din 27 de
puncte ºi 11 recuperãri, la care a adãu-
gat 4 pase decisive pentru o eficienþã
de 33, care practic a câºtigat meciul pen-
tru Energia Rovinari. Craiovenii au þi-
nut ritmul doar pânã la pauzã, când a
fost 37 egal, mai mult de jumãtate din
punctele gazdelor fiind reuºite de spec-
taculosul fundaº american. Acesta a
fost secondat ideal de Watson, cei doi
punând o diferenþã constantã pe tabe-
lã faþã de bãieþii lui Mandic, care nu au
mai þinut aproape pe final, în condiþiile
în care Popescu ºi Bureau au ieºit pre-
matur din joc pentru 5 faulturi. Atât de
invocata bancã nu a adus vreun ajutor,
iar Maric este departe de forma arãtatã
la Oradea, astfel încât senatorii de drept
din sezonul trecut, plus Bogdan Popes-
cu, nu au fost de ajuns pentru o victorie

Ne-a pedepsit iar DarbyNe-a pedepsit iar DarbyNe-a pedepsit iar DarbyNe-a pedepsit iar DarbyNe-a pedepsit iar Darby
Baschetbaliºtii craioveni au pierdut prima poziþie dupã ce au fost învinºi

în derby-ul Olteniei de Energia Rovinari

care sã ne pãstreze postura de lideri.
Dzambic, Seals, Bureau ºi Popescu au
dat satisfacþie, cu Seals intrând în dou-
ble double, cu 14 puncte ºi 10 recupe-
rãri. Procentajul aruncãrilor de la peste

6,75 metri este ridicol, cu 3 din 18 reuºite
ºi, ca de obicei, am fost ºi de la linie mai
slabi ca oponenþii, cu 70 % transfor-
mãri, faþã e 86 % pentru gorjeni. Pentru
Universitatea urmeazã o nouã întâlnire
în Liga Balcanicã, marþi seara, de la ora
19, în Sala Polivalentã, contra echipei
muntenegrene Teodo Tivat, iar alb-al-
baºtrii vor trebui sã arate mai bine, în
ciuda acestui program gen NBA, pen-
tru a-ºi pãstra fanii alãturi în numãr la fel
de mare. ªi fetele de la SCM CSS Craio-
va au suferit o înfrângere, însã una aº-
teptatã, Municipal Satu Mare impunân-
du-se în Sala Sporturilor „Ion Constati-
nescu” cu 88-48 (12-16, 22-8, 22-18,
32-6), în runda a 5-a a Ligii Naþionale.Arbitri: Laurenþiu Grigoraº, Alexandru Olaru, Alin Roºu.

Energia Rovinari – SCM Universitatea Craiova
85-76 (20-19, 17-18, 23-21, 25-18)

Târgu Jiu, Sala Sporturilor, spectatori: 800.

Energia: Watson (20), Troupe (7),
Darby (27), Kakaroudis (10), Reinke (1).
Au intrat: Roºu, Vlaicu (4), Djapa (7),
Karpelesz (9), Aktas.

Antrenor: Florin Nini.

Craiova: Dzambic (17), Seals (14),
Maric (8), Bureau (13), Popescu (22).
Au intrat: Sokk, Kovac (2), Mocanu,
Cãpuºan.

Antrenor: Andelko Mandic.

1. Steaua 9 8 1 0 24-5 25
2. Petrolul 12 7 4 1 18-9 25
3. Astra 11 7 2 2 26-10 23
4. Pandurii 11 6 2 3 26-13 20
5. Mediaº 12 5 4 3 16-13 19
6. Botoºani 12 5 4 3 13-15 19
7. Ceahlãul 12 4 5 3 15-11 17
8. CFR Cluj 12 4 5 3 16-16 17
9. ACS Poli 11 4 3 4 11-12 15
10. Dinamo 11 3 4 4 16-12 13
11. Chiajna 8 4 1 3 11-12 13
12. Sãgeata 11 3 3 5 9-19 12
13. Oþelul 11 3 2 6 11-22 11
14. Braºov 11 2 4 5 11-14 10
15. Viitorul 11 2 4 5 5-17 10
16. FC Vaslui  11 4 2 5 11-10  6
17. Corona 12 1 2 9 7-19  5
18. „U” Cluj 12 0 4 8 7-24  4
FC Vaslui a fost penalizatã cu 8 puncte.

Liga I – etapa a 12-a
Viitorul – Corona 1-0

A marcat: Dicã 76.

FC Vaslui – „U” Cluj 2-0

Au marcat: Madson 12, Antal 51.

FC Botoºani – Petrolul 1-2

Au marcat: Hadnagy 70 / Teixeira 15, Dore 85.

CFR Cluj – Astra 0-0

Gaz Metan – Ceahlãul 3-1

Au marcat: Fl. Dan 17, Todea 42, Tahar 71 / Golubovici 13.

Meciurile FC Braºov – Steaua ºi ACS Poli – Pandurii s-au jucat asearã.

Dinamo – Concordia – luni, ora 19.30, Dolce 1

Sãgeata – Oþelul –luni, ora 20.30, Digi 1

Sâmbãtã seara, Sala Polivalen-
tã a organizat un cuplaj voleiba-
listic în care au evoluat echipele
municipalitãþii, însã doar echipa
mai bine cotatã, cea masculinã, a
învins. Bãieþii lui Dãnuþ Pascu au
obþinut a doua victorie cu 3-0 în
decurs de câteva zile. Dupã cea
din Cupa CEV, contra olandezilor
de la Doetinchem, a urmat cea din
etapa a treia a campionatului, în

LIGA A III-A – ETAPA A 10-A
CS Podari – Viitorul Domneºti 3-0, ASRA Apã Craiova – Baloteºti 0-

2, Balº 2007 – Inter Clinceni 3-1, CS Tunari – Concordia Chiajna II 2-1,
Metaloglobus – Dinamo Bucureºti II 2-1, Juventus Bucureºti – Viºina
Nouã 1-0.

Clasament

1. Juventus 25 7. Tunari 13
2. Baloteºti 20 8. Domneºti 13
3. Balº 18 9. Metalogl. 11
4. Dinamo II 14 10. Clinceni 9
5. Viºina Nouã 14 11. Chiajna II 9
6. Apã 14 12. Podari 8

Doar bãieþii au câºtigat
în cuplajul voleibalistic

faþa celor de la Agronomia Bucu-
reºti. Vânãtoru ºi compania s-au
impus fãrã probleme, la la 15, la
17 ºi la 11 ºi se pregãtesc pentru
returul de miercuri, din Cupa CEV,
de la Zwolle. În schimb, fetele an-
trenate de Berthold Vãsuicã au
cedat pe teren propriu, scor 1-3,
pe seturi 25-18, 21-25, 15-25, 16-
25 în faþa echipei Unic Piatra
Neamþ.

LIGA A IV-A – ETAPA A 12-A

Unirea Leamna – S.F. Gicã Popescu 0-2, Vânãtorul Desa – Victoria
Celaru 4-3, Prometeu Craiova – CS „U” II Craiova 2-2, Viitorul Cârcea
– Danubius Bechet 0-2, Amaradia Melineºti – Dunãrea Bistreþ 3-2,
Progresul Segarcea – Dunãrea Calafat 2-1, Recolta Ostroveni – CS
Iºalniþa 3-1. CSO Filiaºi a stat, deoarece Avocaþii Craiova s-a retras
din campionat.

Clasament

1. Calafat* 28 9. Melineºti 17
2. Bistreþ* 25 10. Iºalniþa 14
3. Prometeu 24 11. Gicã Pop. 11
4. Filiaºi 23 12. Desa 10
5. Ostroveni 21 13. CS „U” II 4
6. Segarcea 20 14. Celaru 3
7. Bechet* 19 15. Leamna 3
8. Cârcea 18

Echipele însoþite de semnul (*) au 12 meciuri disputate, în timp ce toate
celelalte – 11.

Podariul bate iar, dar nu scapã de lanternã
CS Podari a obþinut a doua

victorie în campionat, una
clarã, sâmbãtã, pe teren
propriu, dar nu a reuºit sã
paseze lanterna roºie. Echipa
pregãtitã de Bogdan Vrãjitoa-
rea ºi Tibi Lung s-a impus cu
3-0 în faþa celor de la Viitorul
Domneºti, Stãncuþa reuºind o
dublã, al doilea gol din penal-
ty, iar Preda a adãugat o altã
reuºitã în poarta lui „Kahn de
Domneºti”, un goal-keeper
supraponderal care a evoluat
într-un tricou precum al
fostului portar al lui Bayern
Munchen. La CS Podari au
jucat: Turieanu – Orban,
Ignat, Geacã, Slavu – Mirescu,
Þenovici, S. Popescu, Neacºa
– Preda, Stãncuþa. Au mai
jucat: Afrem, Stoichiþoiu, R.
Bãlan ºi Dicu. Cealaltã echipã
a Doljului, Viitorul Municipal, a
pierdut din turaþie ºi a fost
învinsã pe teren propriu, la
Iºalniþa, scor 2-0, de CS
Baloteºti. Golurile oaspeþilor
au fost marcate de Georgian
Crãciun (65), din loviturã
liberã de la 20 de metri ºi
Funieru (79). În prelungiri,
Jianu de la gazde ºi un jucãtor
ilfovean au fost eliminaþi.
Antrenorul Nicu Nãstãsie a
folosit echipa: Grecu – Dinu
(80 C. Scarlat), Dreºcã, Chiriþã,
Ciocioanã – Jianu, ªtoiu (70
Turcin), Buºicã (87 Dina),
Rãduþ – L. Scarlat, Tâmplaru.

În etapa a 11-a, vineri, de la
ora 14, FC Podari va juca la
Clinceni cu echipa localã Inter,

iar Viitorul Municipal va
evolua în deplasare la Viºina
Nouã.
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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 a II-a, etapa a 8-a
CS Universitatea – FC Olt 2-1
Au marcat: Curelea 7, Pleşan 72 /

Ignea 5 – pen.
FC U Craiova – Gloria Bistriţa 1-0
A marcat: Săceanu 35 – pen.
Metalul Reşiţa – CS Mioveni 2-1
Au marcat: Enciu 27, Plecanciuc

70 / Năstăsie 28.
ASA Tg. Mureş – CSM Rm. Vâl-

cea 3-1
Au marcat: A. Dan 22, Bumba 65,

Huiban 90 / Lircă 77 – pen.
Minerul Motru – UTA Arad 0-2
Au marcat: O. Popescu 9, Apostu 34.
Olimpia Satu Mare – FC Bihor 2-0
Au marcat: Feier 16, Villand 66.

Ştiinţa a fost condusă şi a jucat în inferioritate 90 de minute,
dar a obţinut a patra victorie consecutivă

Craiova anti-Murphy:
ce a început prost, s-a terminat...bine
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Universitatea Craiova – FC Olt Slatina
2-1

Au marcat: Curelea 7, Pleşan 71  / Ignea 5 (pen.)
Stadion: Ion Oblemenco, spectatori: 2.000.
Universitatea: Brac 6 – Cârjă 6, Izvoranu 3, Pătraşcu 6, Stancu 6 – Ionescu

6 (72 Ljubinkovic) 7, Pleşan – cpt. 8, Ganea  6 – Sin 5 (74 Opriţa) 6, Curelea 8
(78 Precup), Gorovei 6. Antrenor: Ovidiu Stângă.

FC Olt: Mogoşanu 6 – Anghelina 5 (80 Drăghici), Cruşoveanu 5, Gligor
cpt. 6, Siminic 5 – Huţanu 6, Quist 6, Ignea 6, Bancu 7 – Vâlcică 6 (70 Ene) 6,
N’Kongue 7 (76 Agbelta) 5. Antrenor: Dan Oprescu.

Eliminare: Izvoranu 4.
Au arbitrat: Florin Miron (Brăila) – Marius Marchidanu (Brăila), Gheor-

ghioiu Bogdan (Timişoara).

Stângă crede că jucătorii încearcă să
fie...prea olteni

Antrenorul Universităţii consideră că Pleşan şi ceilalţi alb-albaştri sunt de
felicitat pentru modul cum au revenit de la 0-1 şi în inferioritate numerică. „O
victorie foarte grea, când începi la 1-0 pentru adversar şi în 10 oameni nu mai
contează împotriva cui joci. Jucând acasă, într-un meci important pentru noi, eu
cred că băieţii merită felicitaţi. Au meritat victoria şi cu puţină şansă puteam să ne
desprindem mai repede, la o diferenţă mare de scor“. Ovidiu Stângă nu are nici un
regret că l-a aruncat în luptă pe Silviu Izvoranu din primul minut: „Izvoranu a luat
primul roşu, la Târgu Mureş,  pe greşeală de atitudine, acesta din postură de ultim
apărător, se vede la el că nu a jucat în ultima perioadă. Nu regret că l-am folosit, a
fost decizia mea. Băieţii se dăruiesc, încearcă să fie olteni şi sunt prea răi“.

Curelea: „Arbitrii ne-au dezavantajat
aproape meci de meci”

Costin Curelea, autorul golului care a readus Ştiinţa în joc, apreciază că a
fost un succes al întregului grup de jucători şi, la fel ca Pleşan, a subliniat
faptul că echipa este prejudiciată de arbitri în fiecare meci. „A fost un meci
foarte greu, ţinând cont că am jucat în 10 oameni aproape 90 de minute. Am
alergat dublu, dar am reuşit să
câştigăm, asta e cel mai impor-
tant. Am reuşit să formăm un
grup puternic, şi asta se vede în
teren. Mă bucur că ambele echi-
pe din Craiova sunt pe primele
două locuri. Nu-mi place să co-
mentez, dar deciziile arbitrilor
ne-au dezavantajat tot timpul. La
Motru am avut penalti clar, nu
s-a acordat, astăzi, cu Oltul, la
fel, la Târgu Mureş a fost mă-
cel” a spus Curelea.

Curelea şi Pleşan au marcat golurile revenirii spectaculoase
a alb-albaştrilor, care au ratat şi un penalty

Două staruri aduse după începutul sezonului au dat
golurile revenirii Craiovei, care a început meciul cu Oltul
de la 0-1 şi 10 la 11. De altfel, din cele 9 goluri marcate
până acum, 8 au avut semnătură apăsată, marcatorii nu-
mindu-se Ferfelea (2), Curelea, Pleşan, Stancu, Ljubinko-
vic, Opriţa sau Ad. Ionescu. Doar Dragicevic s-a strecu-
rat în grupul de veterani, fiindcă Ganea a refuzat această
onoare, trimiţând în bară de la 11 metri penalty-ul scos de
Gorovei după pauză. Izvoranu a contabilizat rapid un re-
cord negativ la Craiova, cu două eliminări, într-un meci şi
4 minute. Clemenţa Comisiei de Apel n-a avut feed-back
la fundaşul alb-albaştrilor, care n-a intrat în glumă la Ban-
cu din postură de ultim apărător şi Ignea a deschis sco-
rul. Handicapul de pe tabelă n-a contat decât două minu-
te, până când Curelea a plasat cu stil şi cu capul mingea
lângă bară, pentru 1-1. Centralul Miron i-a refuzat o repri-
ză prolifică fostului atacant al Sportului, care a fost faul-
tat clar în careu de Anghelina în minutul 30. Inferioritatea
avea să se resimtă prin acţiunile periculoase ale oaspeţi-
lor, domolite de sosirea pauzei. Partea a doua a arătat de
parcă oaspeţii aveau un om în minus, iar în acest context
victoria Craiovei a venit firesc şi putea fi mai concluden-
tă, dacă Ganea era mai precis de la punctul cu var. Mijlo-
caşul avea să trimită însă o centrare-revanşă, asistată de
Curelea şi concretizată de Pleşan, căpitanul reţinând toa-

te punctele pe „Ion Oblemenco”.

Pleşan a dedicat victoria tuturor oltenilor
În martie 2005 înscria ult ima dată Mihăiţă Pleşan în

tricoul alb-albastru, într-un meci dramatic la Constanţa.
Atunci a deschis scorul, apoi a ratat un penalty, iar gaz-
dele marcau în prelungiri golul victoriei şi prima retrogra-
dare în Liga a II-a a Craiovei începuse să se contureze.
După 8 ani şi jumătate, Pleşan este căpitanul din sezonul
renaşterii. La final, a dedicat victoria tuturor oltenilor:
„Am avut eliminat în minutu l 5, apoi la Curelea a fost
penalty în prima repriză. Şi mai zic unii că suntem echipa
Federaţiei...Suntem echipa oraşului Craiova, am demon-
strat că merităm să îmbrăcăm aceste tricouri. A fost un
test greu, pe care nu ştiu câţi îl puteau trece. Să joci din
minutul 5 în 10 oameni şi să începi de la 0-1, să ratezi şi un
penalti şi să câştigi, înseamnă că eşti o echipă mare. De-
dic victoria tuturor oltenilor. Sincer, îmi doresc să promo-
văm şi noi şi FCU, să fie cât mai mult fotbal în Craiova.
Pentru că au fost ani în care Craiova a fost privată de
fotbal de calitate. Finul Izvoranu va trebui să dea berea,
să dea masa, are mult de plată. Nu ştiu dacă era eliminare,
a fost penalti, dar nu era de roşu pentru că nu a fost în
postură de ultim apărător. Mai era Cârjă în zonă”.

Clasament

1. FC U Craiova 8 4 3 1 8-4 15
2. CS Universitatea 8 4 3 1 9-6 15
3. Gloria Bistriţa 8 4 2 2 10-6 14
4. Olimpia Satu Mare 8 3 4 1 8-5 13
5. Metalul Reşiţa 8 4 1 3 12-11 13
6. CSM Rm. Vâlcea 8 3 3 2 11-9 12
7. ASA Tg. Mureş 8 3 3 2 7-5 12
8. FC Olt Slatina 8 2 3 3 5-7 9
9. FC Bihor Oradea 8 2 2 4 7-10 8
10. CS Mioveni 8 2 2 4 7-11 8
11. FC UTA Arad 8 2 1 5 6-12 7
12. Minerul Motru 8 1 1 6 4-9 4


