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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dacă o ţinem tot aşa, Popes-
cule, or să fie mai mulţi doctori
rom âni în străinătate decât în
România.

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

 GRÂU DE PANIFICAŢIE

Livrat la silozurile şi bazele sale din judeţul Dolj:

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

 CU PLATA PE LOC

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Direcţia Contractări:
Dna. Rodica Avram – 0743.026.526
DJ - Dl. Tudoran Adrian – 0743.036.229
DJ - Dl. Predescu Mihai        – 0737.577.597
OT,AR - Dl. Rotaru Adrian – 0728.286.065
OT,DJ  - Dl. Mihai Ionuţ – 0737.577.598
MH,DJ - Dl. Crişan Alin        – 0736.202.112eveniment / 4

După ce s-a stabilit că locurile de
veci din cimitirele Craiovei pot fi con-
struite numai cu angajaţii RAADPFL,
autorităţile vin acum şi cu tarifele pe
care regia le percepe clienţilor intere-
saţi. În noua listă de preţuri sunt incluse şi toate
celelalte servicii care se fac, de obicei, la o în-
mormântare.
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RAADPFL Craiova, ofertă
de nerefuzat pentru înmormântări!
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De ce a luat foc
presa germană
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Percheziii
la craioveni
suspectaţi
de contrabandă
cu ţigarete
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$1 EURO ...........................4,4404 ............. 44404
1 lirã sterlinã..........................5,2093.......................52093

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiemarþi, 29 octombrie - max: 23°C - min: 11°C

METEO

ceaþã1 dolar SUA.......................3,2152........32152
1 g AUR (preþ în lei).......139,6609.....1396609
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Contractorul va remedia în urmãtoare-
le douã sãptãmâni defectele minore apã-
rute la podul Calafat-Vidin, însã Comisia
Europeanã va lua în calcul aplicarea unor
corecþii financiare, dacã vor apãrea pro-
bleme majore ºi persistente dupã lichida-
rea proiectului, a declarat Shirin Wheeler,
purtãtoarea de cuvânt a comisarului eu-
ropean pentru Politicã Regionalã, Johan-
nes Hahn. „Înþelegem cã existã unele de-
fecte minore care au fost descoperite la
pod imedit dupã intrarea sa în funcþiune.
Reparaþiile ar trebui sã fie finalizate în ur-
mãtoarele douã sãptãmâni, de cãtre con-
tractor, pentru cã defectele au fost desco-
perite devreme”, a declarat Wheeler, pen-
tru HotNews.ro. „În procesul de lichidare
a proiectului, atunci când se încheie toate
actele finale ºi soldul rãmas al fondului de
coeziune UE este plãtit, Comisia va eva-
lua informaþiile furnizate de autoritãþile
bulgare ºi române pentru a permite închi-
derea proiectelor. Aceasta este practica
normalã. Dacã existã probleme de calitate
grave ºi persistente în construcþia podu-
lui, Comisia va lua în considerare posibili-
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Elena Matieºescu ºi Ion
Alexandru, aviz pozitiv
de la CSM pentru funcþii
de conducere în DNA

Secþia pentru procurori a Consiliului
Superior al Magistraturii (CSM) a dat, ieri,
aviz pozitiv, cu unanimitate de voturi, pen-
tru reînvestirea în funcþii de conducere la
DNA a Elenei Matieºescu ºi a lui Ion Ale-
xandru. Cei doi, care au fost nominalizaþi
de Ministrul Justiþiei pentru funcþiile de pro-
curor ºef al Secþiei judiciarã penalã ºi, res-
pectiv, procuror ºef al Secþiei de combatere
a infracþiunilor de corupþie sãvârºite de mi-
litari, au fost audiaþi ieri de Secþia pentru
procurori a CSM. „În urma analizãrii pro-
iectelor de management prezentate, pre-
cum ºi a interviului susþinut de candidaþi,
(...) Secþia pentru procurori a CSM a de-
cis, cu unanimitate de voturi, acordarea
avizului pozitiv pentru reinvestirea în func-
þie a procurorului Elena Matieºescu ºi pro-
curorului militar ºef general-maior Ion Ale-
xandru”, se aratã într-un comunicat al
CSM transmis ieri Agerpres.
Ponta: Dorim sã semnãm
Acordul de Parteneriat
2014-2020 în prima parte
a lui 2014

România îºi doreºte sã semneze cu Co-
misia Europeanã Acordul de Parteneriat
2014-2020 în prima parte a anului viitor,
a declarat ieri premierul Victor Ponta, într-
o conferinþã de presã comunã cu comisa-
rul european pentru Politicã Regionalã,
Johannes Hahn. „Am discutat ºi vom dis-
cuta în continuare elementele principale
de strategie pentru noul acord de parte-
neriat. Suntem absolut deschiºi ºi ne do-
rim foarte mult ca obiectivele pentru Ro-
mânia sã fie fixate pânã la începutul anu-
lui viitor ºi sã fim capabili, în prima parte
a anului 2014, sã semnãm Acordul de Par-
teneriat”, a spus Ponta. Oficialul euro-
pean a susþinut, la rândul sãu, cã un con-
sens cu privire la Acordul de Parteneriat
ar putea fi atins la începutul anului viitor.
„Am discutat, desigur, despre pregãtirea
Acordului de Parteneriat ºi, într-adevãr,
ar fi posibil ca la începutul anului sã existe
un consens cu privire la Acordul de Par-
teneriat. Avem nevoie, cu siguranþã, de
unele strategii sectoriale, dar ele ar trebui
sã fie vizibile”, a spus Hahn.

Oficialitãþi române, americane ºi din partea NATO au
participat, ieri, la ceremonia oficialã de marcare a începe-
rii lucrãrilor principale de construcþie la Facilitatea anti-
rachetã din cadrul Bazei Deveselu – cunoscutã drept
scutul antirachetã. Printre oficialitãþile din þara noastrã
s-au numãrat preºedintele Traian Bãsescu, ministrul
Apãrãrii, Mircea Duºa ºi secretarul de stat în MAE Bog-

Lucrãrile la scutul antirachetã de la Deveselu,
inaugurate ieri cu mare pompã

Bugetul pentru anul viitor preve-
de creºteri de pensii ºi salarii, dar de
acestea vor beneficia cei cu venituri
mici ºi unele categorii speciale, a
anunþat ieri premierul Victor Ponta.
„Rectificarea bugetarã este miercuri,
iar, foarte probabil, sãptãmâna viitoa-
re cred cã avem deja o primã formã a
proiectului de buget, în aºa fel încât
sã-l trimitem Parlamentului la timp.
Avem un spaþiu în bugetul de anul
viitor de creºtere atât a pensiilor, cât
ºi a salariilor. (...) Din punctul meu de
vedere - ºi e ºi punctul de vedere al
ministrului Finanþelor -, nu mãrim toa-
te pensiile ºi toate salariile cu 3 ºi
ceva la sutã, ci încercãm sã ne adre-
sãm celor cu venituri mici ºi unor ca-
tegorii speciale, fie cã vorbim de me-
dicii rezidenþi, fie cã vorbim de profe-
sori debutanþi, pentru cã altfel cei
care au deja salarii ºi pensii mari nu o
sã simtã foarte mult cei 3,75%, dar,

Premierul: Nu se vor mãri toate pensiile ºi salariile cu 3,75%,
încercãm sã ne adresãm celor cu venituri mici

dacã mergem þintit pe anumite cate-
gorii, creºterea va fi mai semnificati-
vã”, a explicat Ponta. ªi, tot legat de
rectificare, premierul a prezentat, suc-
cint, o situaþie cu instituþiile care
pierd bani ºi cu cele care câºtigã bani.
Astfel, Ministerul de Interne, Minis-
terul Justiþiei ºi Ministerul Afacerilor
Externe, Senatul, Camera Deputaþilor,
SRI, SIE ºi STS vor primi bani la recti-
ficare, pentru plata salariilor angaja-
þilor. „La rectificare asigurãm plata
salariilor pentru toate instituþiile unde
s-a calculat greºit de la început sau
unde au fost situaþii speciale. Cred
cã cei mai mulþi bani îi dãm la Minis-
terul de Interne, pentru cã s-au an-
gajat noile promoþii”, a spus Ponta.
La Senat ºi Camera Deputaþilor se vor
primi bani în plus pentru plata sume-
lor forfetare cãtre parlamentari, sume
din care sunt plãtiþi angajaþii birouri-
lor parlamentare. „Toate instituþiile

centrale sau locale primesc la rectifi-
care banii, inclusiv e vorba de banii
pentru însoþitorii persoanelor cu han-
dicap - pe aceia îi alocãm acum la
rectificare”, a adãugat Ponta. El a mai
spus cã sunt bani prevãzuþi în buge-
tele locale ºi pentru profe-
sorii din preuniversitar.
„Avem banii prevãzuþi - sã
nu-i cãutaþi la Ministerul
Educaþiei, ci la autoritãþi lo-
cale -  pentru profesori,
pentru cã e vorba de profe-
sorii din preuniversitar.
Avem pentru medici, i-am
trecut la fondul de rezervã
ºi-i plãtim pe mãsurã ce e
necesar”, a spus Ponta. În
schimb, bugetul Preºedin-
þiei va scãdea cu 1,1 milioa-
ne lei, cel al Curþii Consti-
tuþionale - cu 400.000 lei, iar
cel al Agenþiei Naþionale de

Integritate - cu 1,1 milioane lei. Din-
tre ministere, cele care vor pierde bani
sunt al Muncii, Dezvoltãrii, Mediu-
lui, Transporturilor, Economiei, Agri-
culturii, Sãnãtãþii, Societãþii Informa-
þionale ºi Apãrãrii.

dan Aurescu. Delegaþia americanã a fost condusã de
James Miller, subsecretar pentru politica de apãrare în
cadrul Departamentului Apãrãrii al SUA, ºi a inclus înalþi
oficiali din cadrul Departamentului Apãrãrii, Departa-
mentului de Stat ºi comandamentelor forþelor americane
din Europa. Din partea Alianþei Nord-Atlantice (NATO)
au participat ambasadorii Alexander Vershbow, secretar

general adjunct, ºi Sorin Ducaru, asistent al secreta-
rului general al NATO pentru ameninþãri emergente
de securitate. Au fost prezenþi, de asemenea, repre-
zentanþi ai Ministerelor Afacerilor Externe din Polo-
nia ºi Turcia, state care gãzduiesc sau vor gãzdui
componente ale sistemului american de apãrare îm-
potriva rachetelor balistice ºi care contribuie, astfel,
la sistemul antirachetã al NATO. Anterior ceremoniei
de la Deveselu, preºedintele Traian Bãsescu s-a în-
tâlnit, la Palatul Cotroceni, cu delegaþia de oficiali
americani condusã de James N. Miller, ocazie cu care
a declarat cã facilitatea antirachetã reprezintã o dova-
dã cã România este un partener de încredere atât
pentru SUA, cât ºi pentru NATO. „Este o zi impor-

tantã pentru noi astãzi. Unul dintre principalele noastre
obiective în relaþia bilateralã cu SUA, cel referitor la se-
curitate ºi apãrare, începe sã devinã realitate. Apreciem
aceastã investiþie în securitate ca pe o investiþie în Ro-
mânia, pânã la urmã, pentru cã este o dovadã cã suntem
un partener de încredere pentru SUA ºi pentru NATO”,
au fost cuvintele ºefului statului. Ulterior, la Deveselu,
preºedintele a spus cã sentimentul care îl încearcã „este
acela al datoriei împlinite”.

La rândul sãu, ministrul Apãrãrii, Mircea Duºa, a
subliniat la ceremonia oficialã de marcarea începerii
lucrãrilor la scutul antirachetã cã realizarea acestui
obiectiv este un rezultat al „cooperãrii extraordinare”
între Ministerul Apãrãrii din România ºi Pentagon.
„Evenimentul de astãzi este unul deosebit, pentru cã
el marcheazã începerea lucrãrilor propriu-zise la scutul
antirachetã, (...) realizarea acestei facilitãþi aici la Deve-
selu, o facilitate deosebitã, care conferã securitate nu
numai României, ci ºi þãrilor din zonã — ºi zonei —
pentru cã România este o þarã graniþã NATO ºi graniþã
a Uniunii Europene”, a spus Duºa.

tatea de a propune o corecþie financiarã
asupra proiectului. Totuºi, în aceastã eta-
pã, înþelegem cã sunt defecte minore”, a
adãugat purtãtoarea de cuvânt a comisa-
rului Hahn, pentru HotNews.ro. Inaugu-
rat în urmã cu 5 luni, podul de la Calafat-
Vidin, al doilea peste Dunãre între Româ-
nia ºi Bulgaria, are peste 20 de defecte
serioase, identificate de oficialii bulgari în
urma unei inspecþii, a declarat ministrul
bulgar al Transporturilor, Daniel Papazov,
citat de Independent Balkan News. Prin-
tre defectele identificate se numãrã gãuri
în asfalt, probleme de drenaj, de iluminat
ºi defecþiuni ale semafoarelor. Cotidianul
bulgar „24 Chassa” (24 de ore) informa, la
data de 13 octombrie, cã o groapã mare a
apãrut în carosabil pe podul care face le-
gãtura peste Dunãre între Bulgaria ºi Ro-
mânia. Groapa a fost acoperitã temporar
cu ciment, în loc de asfalt. Comentând
subiectul, ministrul Papazov a declarat luni:
„Nu înþeleg de ce vorbiþi depre o groapã
în podul peste Dunãre 2, pentru cã sunt
mai multe gãuri ºi o serie întreagã de pro-
bleme”. Potrivit ministrului, o problemã

crucialã o reprezintã cea a canalizãrii, apa
acumulându-se sub asfalt. Existã îngrijo-
rarea cã, odatã cu venirea iernii, proble-
mele s-ar putea înrãutãþi în condiþiile în
care apa scursã prin crãpãturile din asfalt
ar urma sã îngheþe ºi, astfel, sã se dilate.
Podul Calafat-Vidin, al doilea „pod al prie-
teniei”, a fost inaugurat pe data de 14 iu-
nie 2013, în prezenþa premierului Victor

Ponta, a omologului sãu bulgar, Plamen
Oreºarski, ºi a comisarul european pentru
Politicã Regionalã, Johannes Hahn. Con-
tractorul principal al lucrãrii este compa-
nia spaniolã Fomento de Construcciones
y Contratas. Costurile construcþiei, care
pânã în anul 2011 erau estimate la circa
225 de milioane de euro, au depãºit, cel
mai probabil, 250 milioane de euro.
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Cancelarul german Angela Mer-
kel este, de bună seamă, neliniştită
de când a aflat că a fost ascultată
vreme îndelungată. Stăpână pe sine,
imperturbabilă, nu-şi exteriorizea-
ză supărarea, deşi preşedinţia ame-
ricană i-a dat asigurări, potrivit edi-
ţiei de duminică a „Frankfurter Al-
gemeine”, că nu era la curent cu
ascultarea telefonului său, din acest
an un model securizat BlackBerry
Z 10, considerat cel mai sigur din
lume. Mai mult, „Der Spiegel” sus-
ţine că dacă Barack Obama ar fi
ştiut de aşa ceva, ar fi pus capăt
imediat ascultărilor telefonice. Ca-
binetul cancelarului german n-a
dorit să comenteze despre convor-
birea telefonică dintre Casa Albă şi
Berlin pe acest subiect. Povestea
ascultărilor, de fapt un ping-pong
între prezumţii şi justificări, nu este
deloc clară, din moment ce gene-
ralul Keith Alexander, şeful Agen-

MIRCEA CANŢĂR

De ce a luat foc presa germană
ţiei Naţionale de Securitate (NSA)
a Statelor Unite, potrivit „Bild am
Sonntag”, ediţia de duminică a co-
tidianului „Bild”, l-ar fi informat pe
Barack Obama despre operaţiunea
de ascultare a cancelarului Angela
Merkel, alături de alţi şefi de stat,
încă din 2010, supraveghere care
ar fi debutat, potrivit presei germa-
ne, în 2002. Printr-un comunicat
de presă, NSA a dezminţit aceste
informaţii, subliniind că orice ştire
de presă contrară nu este adevăra-
tă, a spus Vanee Vine, un purtător
de cuvânt al agenţiei de informaţii.
Politicienii germani s-au scandali-
zat, iar presa germană a luat foc.
Angela Merkel vorbeşte mult la te-
lefon şi de când este cancelar se
presupune că întreaga politică a
Europei a trecut prin telefonul ei.
Sigur este un lucru: presa germană
nu va abandona dezvăluirile legate
de monitorizarea cancelarului. În

SUA, toată povestea are o altă abor-
dare, şi congresmenii americani
apără activitatea NSA. Pentru Pe-
ter King, care prezidează subcomi-
sia contra terorismului, Barack
Obama trebuia să se oprească doar
la scuze. El a mai adăugat că acti-
vitatea NSA a salvat „mii de vieţi”.
Preşedintele Comisiei de informaţii
de la Camera Reprezentanţilor,
Mike Rogers, a spus pentru CNN
că „cea mai nouă informaţie ar fi
(...) ca serviciile de informaţii ame-
ricane să nu încerce să colecteze
informaţii care să protejeze cetăţe-
nii americani, atât în străinătate, cât
şi în ţară”. Potrivit „Bild am Son-
ntag”, Barack Obama a dorit să fie
informat personal, în detaliu, de-
spre cancelarul german, care a ju-
cat un rol decisiv în criza datoriilor
din zona euro, fiind considerată cel
mai puternic lider al Europei. Ex-
perţii serviciilor de informaţii ame-

ricane au putut să înregistreze con-
vorbiri ale cancelarului cu partidul
său, dar şi să c onsulte SMS-uri
transmise zilnic de Merkel colabo-
ratorilor săi. Singura linie directă
securizată a biroului său a fost în
seama spionilor americani, preci-
zează „Bild”. Şi informaţiile cule-
se erau transmise direct la Casa
Albă, ocolind cartierul general al
NSA de la Fort Meade, în Mary-
land. „Der Spiegel” citează un do-
cument secret din 2010, potrivit
c ăruia servic iile americ ane de
spionaj dispuneau de 80 de celule
de supraveghere tehnologică în
lume, între care la Paris, Madrid,
Roma, Praga, Geneva şi Frank-
furt. Tot potrivit „Bild”, predece-
sorul actualului cancelar, Gerhard
Schroder, a fost, de asemenea, o
ţintă a NSA, din cauza opoziţiei
sale faţă de invazia americană în
Irak, George W. Bush arătându-

se deranjat de social-democraţii
germani pentru legăturile acesto-
ra cu preşedintele rus, Vladimir
Putin. Dezamăgit de descoperirea
„noii înfăţişări” a prietenului ame-
rican, Berlinul a declanşat o ofen-
sivă diplomatică după convoca-
rea ambasadorului SUA, gest ne-
obişnuit între aliaţi apropiaţi. O
delegaţie oficială a serviciilor de
informaţii germane se va deplasa
în SUA pentru explicaţii la presu-
pusa interceptare a convorbirilor
telefonice ale Angelei Merkel, în
timp c e liderul social-democrat
Thomas Oppermann a dec larat
pentru „Bild” că deputaţii germani
doresc să-l interogheze pe ex-con-
sultantul NSA Edward Snowden,
actualmente refugiat în Rusia. Ori-
cum, preşedintele elveţian Ueli
Maurer a concluzionat că tot acest
scandal riscă să „submineze în-
crederea între state”.

Piaţa Chiriac
a fost desfiinţată

Comercianţii de legume şi fructe engros nu mai pot fi găsiţi în
vechea Piaţă Chiriac. Aceasta este închisă începând de astăzi, iar
toţi vânzătorii care îşi vindeau produsele aici au fost mutaţi în Târ-
gul municipal de pe strada „Caracal”, în vecinătatea reprezentanţei
Registrului Auto Român (RAR). Conducerea SC Pieţe şi Târguri
Craiova a anunţat, totodată, că acesta va fi singurul loc din Craiova
unde se vor comercializa fructe şi legume în regim engros.

LAURA MOŢÎRLICHE

Pe ordinea de zi a şedinţei CLM
Craiova, de joi, se află un proiect
de hotărâre care se referă la tarife-
le pe care RAADPFL Craiova le va
percepe pentru activităţi şi servicii
care au legătură cu cimitirele din
oraş. Cu o lună în urmă, aceiaşi
consilieri municipali au aprobat un
regulament care prevede ca toate
lucrările funerare să fie făcute nu-
mai de angajaţii acestei regii, ur-
mând a se stabili mai târziu preţu-
rile de care trebuie să ţină seama
clienţii. Autorităţile au motivat
atunci că preferă să lucreze cu lu-
crătorii lor pentru ca nici clienţii
să nu fie traşi în piept de zidarii
amatori, care nu au niciodată pre-
ţuri fixe, dar şi ca banii respectivi
să intre în conturile regiei pentru a
fi folosiţi mai departe pentru în-
treţinerea cimitirelor.
Şase tipuri de lucrări funerare

Angajaţii RAADPFL Craiova
execută mai multe tipuri de locuri
de veci, fiecare cu preţul ei. Potri-
vit proiectului, cea mai ieftină lu-
crare este pentru o groapă simplă,
săpată în pământ, pentru care fa-
milia celui decedat trebuie să plă-

RAADPFL Craiova, ofertă de
nerefuzat pentru înmormântări!

După ce s-a stabilit că locurile de veci din cimitirele Craiovei pot fi construite numai cu angajaţii
RAADPFL, autorităţile vin acum şi cu tarifele pe care regia le percepe clienţilor interesaţi. În noua
listă de preţuri sunt incluse şi toate celelalte servicii care se fac, de obicei, la o înmormântare.

tească 9,7 milioane de lei vechi. O
groapă suprapusă, care are capac
şi postament pentru cruce, se ridi-
că la valoarea de 22,7 milioane de
lei. Pentru un loc de veci cu trei

cripte, manopera este de 30,7 mi-
lioane de lei. Cavourile sunt cele
mai ridicate ca preţ. Cele cu patru
cripte vor fi construite de angajaţii
RAADPFL Craiova contra sumei
de 53,85 milioane de lei. Cel mai
scump este, totuşi, cavoul cu şase

cripte pentru care se percepe un
tarif de 69,77 milioane de lei.
Şi groparii au preţurile lor

Toate aceste locuri de veci nu
sunt placate cu mozaic sau mar-

mură, fiind oferite în stare brută.
Dacă familia doreşte să le plache-
ze cu marmură, granit sau diferite
alte materiale, mai trebuie să su-
porte o taxă de 2,61 milioane de lei
care se plăteşte pentru eliberarea

autorizaţiei de placare a construc-
ţiei. Potrivit proiectului, regia asi-
gură inclusiv serviciile de înhuma-
re care şi ele sunt taxate în funcţie
de felul cum arată mormântul. Deşi
este cea mai ieftină ca manoperă,
groapa simplă este cea mai scum-
pă atunci când trebuie să fie în-
mormântată persoana dec edată,
tariful groparilor în acest caz fiind
de 3,98 milioane de lei. O înhuma-
re într-un cavou este taxată cu 3,96
milioane de lei, iar cele în gropi
suprapuse cu 3,5 milioane de lei.
Cea mai ieftină înmormântare este
într-o groapă cu capac – 2,14 mi-
lioane de lei.
Locurile de veci,
închiriate pe 7 şi 25 de ani

Toate locurile de veci sunt con-
struite pe un teren închiriat într-

unul din cimitirele Craiovei, pen-
tru care urmaşii celor decedaţi tre-
buie să achite o redevenţă anuală.
Sumele au fost stabilite prin ace-
laşi proiect de hotărâre şi ele se
percep în funcţie de zonele în care
este plasat mormântul. Ca exem-
plu, în cimitirul Sineasca, redeven-
ţa pentru un loc de veci închiriat
pe 25 de ani şi aflat în zona zero
este de 5,26 lei pe metru pătrat pe
an, în zona unu – de 3,71 lei pe
metru pătrat pe an, iar în zona doi
– de 2,18 lei pe metru pătrat pe an.
Dacă se închiriază pe 7 ani, sume-
le sunt mai mari: pentru zona zero
– 9,82 de lei pe metru pătrat pe an,
pentru zona unu – de 7,78 de lei
pe metru pătrat pe an, iar pentru
zona doi – de 5,73 de lei pe metru
pătrat pe an.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Povestea ciobanilor din satul Palilula, co-
muna Bucovãþ, le-a dat ceva de furcã poliþiºti-
lor ºi procurorilor craioveni. Asta pentru cã au
fost nevoiþi sã desfãºoare o anchetã minuþioa-
sã ºi sã punã cap la cap datele puþine pe care
le-au avut în prima fazã. Este vorba despre o
crimã petrecutã pe 19 octombrie a.c., cadavrul
victimei fiind descoperit la o sãptãmânã, pe 26
octombrie, îngropat în bãlegar ºi pe jumãtate
descompus, la marginea satului.

Potrivit reprezentanþilor Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, care au coordonat cer-
cetãrile în cauzã, pe 19 octombrie a.c., Ion Mic,
de 37 de ani, din comuna Întorsura, angajat ca
cioban ºi stabilit în satul Palilula, comuna Bu-
covãþ, s-a întâlnit la bãut cu Ionuþ Mihãiþã Pre-
da, de 23 de ani, din localitate, cioban la o altã
stânã. Cei doi se cunoºteau, mai ales cã Preda
este fratele vitreg al fostei concubine a lui Ion
Mic. Dupã ce au bãut ºi s-au „încins” destul de
bine, cei doi au plecat împreunã, iar Mic i-ar fi
reproºat lui Preda cã i-a furat o oaie de la stâna
sa. Cel din urmã s-a supãrat, a sãrit la Ion Mic ºi
l-a strâns de gât pânã l-a lãsat fãrã aer. Apoi ºi-
a scos cureaua de la pantaloni ºi l-a sugrumat.
Pentru cã era întuneric ºi totul se petrecuse pe

o uliþã la marginea satului, Preda a lãsat cada-
vrul acolo ºi a dat fuga acasã, unde i-a povestit
mamei sale ce fãcuse. Împreunã cu ea a revenit,
au luat cadavrul, l-au dus cu cãruþa pe un teren
viran, departe de locurile umblate ºi l-au arun-
cat acolo. Mai mult, a doua zi, Ionuþ Mihãiþã
Preda a încãrcat o cãruþã cu bãlegar ºi s-a dus
ºi a aruncat-o peste cadavru.

Nimeni n-a ºtiut ce s-a petrecut. În schimb,
un vecin de-al lui Ion Mic, vãzând cã acesta
n-a mai apãrut pe acasã ºi nici pe la stânã, a
anunþat Poliþia din localitate cã bãrbatul nu e
de gãsit. Dispariþia lui Ion Mic a fost înregis-
tratã pe 22 octombrie a.c. Poliþiºtii au fãcut
ceva verificãri, i-au întrebat pe cunoscuþi, însã
nimeni nu a putut oferi detalii despre ce s-a
putut întâmpla cu bãrbatul.

Sâmbãtã, pe 26 octombrie a.c., un localnic
din Palilula plecat pe câmp sã strângã porum-
be a vãzut grãmada de gunoi ºi i s-a pãrut cã
zãreºte un picior de om ieºind în afarã. De fapt
un câine trãgea de picior ºi asta i-a atras aten-
þia omului. S-a întors în sat, a anunþat Poliþia,
dovedindu-se cã avusese dreptate. La faþa lo-
cului a ajuns echipa operativã de cercetare for-
matã din poliþiºti de investigaþii criminale ºi

procurori ai Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj, cadavrul fiind dezgropat, dus la mor-
gã ºi identificat. Din fericire, pânã seara, oa-
menii legii au reuºit sã stabileascã cine este
autorul crimei, l-au ridicat pe Preda de la do-
miciliu ºi l-au adus la Craiova, la sediul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj, unde a
fost audiat de procurorul de caz, fiind ulterior
reþinut pentru 24 de ore. În faþa anchetatorilor,
autorul a recunoscut comiterea faptei ºi a po-
vestit cu lux de amãnunte ce fãcuse.

„Faþã de autor a fost dispusã mãsura reþi-
nerii pentru 24 de ore, iar duminicã a fost pre-
zentat Tribunalului Dolj, care i-a emis mandat
de arestare preventivã pentru 29 de zile pen-
tru comiterea infracþiunii de omor calificat”,
ne-a declarat procuror Magda Bãdescu, pur-
tãtorul de cuvânt al Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj. Faþã de mama criminalului nu
se pot lua mãsuri, întrucât nu a participat la
comiterea faptei, iar gradul de rudenie cu au-
torul o exonereazã de rãspundere penalã.

Un tânãr de 23 de ani, din satul Palilula, comuna Bucovãþ, a fost arestat
preventiv, duminicã dupã-amiazã, sub acuzaþia de omor calificat. Tânã-
rul, care este cioban, a ucis un alt cioban, în urmã cu o sãptãmânã, l-a
aruncat la marginea satului, unde oamenii îºi duc gunoiul ºi, ca sã fie
sigur cã nu va fi descoperit, a pus peste el ºi o cãruþã de bãlegar. Cada-
vrul a fost descoperit sâmbãtã de un localnic ºi, din fericire, pânã seara
anchetatorii au reuºit sã-l identifice pe autor. Acesta a recunoscut fapta
ºi a spus cã victima l-a acuzat cã i-ar fi furat o oaie.
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Poliþiºtii Serviciului Poliþiei Trans-
porturi Aeriene „Henri Coandã” din
cadrul Secþiei Regionale de Poliþie
Transporturi Bucureºti a IGPR, îm-
preunã cu poliþiºtii IPJ Dolj au des-
tructurat, ieri, o grupare infracþiona-
lã formatã din 12 membri, din Craio-
va, suspectatã de contrabandã cu
þigãri. Din cercetãrile oamenilor legii
s-a stabilit cã membrii grupãrii, coor-
donaþi de craioveanca ªtefania Ger-
ges ºi de soþul ei, Georg Gerges, ce-
tãþean egiptean, ar fi introdus, pe te-
ritoriul þãrii, prin intermediul a cinci
persoane, toate din Craiova (Elena
ºi Costinel Poenaru, Mihaela Vlad,
Nicoleta Mendeleþ ºi Rebeca Lincã),
þigãri de contrabandã din Egipt ºi

Grecia. Alþi doi suspecþi s-ar fi ocu-
pat de comercializarea ºi distribui-
rea þigaretelor cãtre alþi vânzãtori
din Craiova, cu sume cuprinse între
8 ºi 10 de lei pachetul. Potrivit an-
chetatorilor, existã date cã în perioa-
da decembrie 2012 – octombrie 2013,
membrii reþelei infracþionale ar fi
efectuat aproximativ 25 de transpor-
turi, introducând astfel în þarã, pe
cale aerianã, peste 3.000.000 de þi-
garete de contrabandã. Mai exact,
la fiecare cãlãtorie fãcutã în strãinã-
tate, craiovenii se întorceau „bur-
duºiþi” cu þigãri netimbrate, ascun-
se prin bagaje.

În baza autorizaþiilor emise de
Parchetul de pe lângã Judecãtoria

Buftea ºi cu sprijinul poliþiºtilor din
cadrul IPJ Dolj, ieri, poliþiºtii bucu-
reºteni au descins la 7 locuinþe din
Craiova, aparþinând membrilor gru-
pãrii infracþionale. În urma perche-
ziþiilor, au fost descoperite ºi ridica-
te, în vederea confiscãrii, 26.000 de
þigarete de contrabandã (130 de car-
tuºe), precum ºi alte mijloace de pro-
bã (telefoane mobile, cartele SIM,
înscrisuri, paºapoarte). Totodatã,
poliþiºtii Serviciului Poliþiei Trans-
porturi Aeriene Henri Coandã, cu
sprijinul Centrului de Control la Tre-
cerea Frontierei Aeroporturi Bucu-
reºti ºi Biroului Vamal Otopeni i-au
reþinut, în Aeroportul „Henri Coan-
dã” pe Costinel ºi Elena Poenaru ºi
pe Mihaela Vlad, în timp ce introdu-

ceau ilegal 56.800 de þigarete de con-
trabandã (284 de cartuºe).

„Toþi suspecþii ridicaþi din Cra-
iova, împreunã cu cei
trei prinºi pe aero-
portul din Bucureºti
au fost conduºi la
audieri,  la sediul
Secþiei Poliþiei
Transporturi Bucu-
reºti, urmând ca la fi-
nal sã fie dispuse
mãsurile legale. Ac-
þiunea a beneficiat
de sprijinul de spe-
cialitate al Direcþiei
Operaþiuni Speciale
din cadrul Inspecto-
ratului General al Po-

liþiei Române”, ne-a declarat agent
principal Amelia Cãprãrin, din ca-
drul Biroului de presã al IPJ Dolj.

ªapte percheziþii s-au fãcut ieri, în Craio-
va, la locuinþele membrilor unei grupãri in-
fracþionale suspectate cã ar fi introdus în
þarã, pe cale aerianã, peste 3.000.000 de þi-
garete de contrabandã. În urma descinderi-
lor s-au descoperit ºi ridicat 26.000 de þiga-
rete de contrabandã, în acelaºi timp, trei din-

tre membrii grupãrii fiind prinºi la ateriza-
rea pe Aeroportul „Henri Coandã”, având
ascunse în bagaje 56.800 de þigarete. Toþi
craiovenii au fost ridicaþi ºi duºi la sediul
Secþiei Poliþiei Transporturi Bucureºti pen-
tru continuarea cercetãrilor ºi dispunerea
mãsurilor necesare.

Percheziþii la craioveni suspectaþi
de contrabandã cu þigarete

Aduceau marfa pe avion din Grecia ºi Egipt

O delegaþie din Norvegia formatã din Karen Mork
– procuror responsabil pe linie de trafic de persoane
din cadrul Secþiei Crimã Organizatã Poliþia Districtu-
lui Rogaland – Stavanger, Bjorn Vidar Bollestad –
ºeful Secþiei de Crimã Organizatã ºi Narve Toppe –
ofiþer responsabil trafic de persoane Secþiei Crimã
Organizatã Poliþia Judeþeanã Rogaland – Stavanger a
sosit, ieri, la Craiova, pentru un schimb de experienþã
cu poliþiºtii doljeni.

Delegaþia norvegianã, însoþitã de inspectoratul ºef
al IPJ Dolj, comisar-ºef Constantin Nicolescu, a fost
primitã, ieri, de prefectul judeþului, Marius Deca, întâl-
nire în timpul cãreia au fost atinse subiecte referitoare
la specificul celor douã zone, Dolj respectiv Rogaland
din Norvegia, dar ºi situaþia infracþionalã cu care se

Delegaþie din Norvegia, în vizitã la IPJ Dolj
confruntã ºi care priveºte cetãþenii români care trãiesc
în Norvegia. A urmat o întâlnire de lucru desfãºuratã la
sediul IPJ Dolj la care au participat ºefi de servicii ope-
rative, reprezentanþi ai DIICOT Craiova ºi ai BCCO Cra-
iova, precum ºi reprezentanþi ai societãþii civile.

Discuþiile dintre cele douã pãrþi s-au axat pe proble-
matici practice de muncã de poliþie, pe diferenþele de
naturã legislativã dintre cele douã þãri, precum ºi pe
identificarea unor modalitãþi cât mai eficiente de cola-
borare între poliþiile din Dolj, respectiv Rogaland, Nor-
vegia ºi a intensificãrii schimbului de informaþii. În zi-
lele urmãtoare sunt prevãzute întâlniri cu poliþiºti din
cadrul Poliþiei Municipiului Craiova, vizite la secþii de
poliþie urbane, la sediul DIICOT Craiova ºi în alte punc-
te de interes pentru partea norvegianã.
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Noua licitaţie organizată de CJ
Dolj şi aflată în derulare prevede
cumpărarea următoarelor echipa-
mente medic ale destinate SCJU
Craiova: patru aparate de aneste-
zie, un aparat de hemofiltrare pen-
tru Secţia Anestezie şi Terapie In-
tensivă, două aparate de radiolo-
gie, o staţie de dedurizare a apei, o
masă de operaţie mobilă pentru
Secţia de Neurochirurgie şi o co-
loană de chirurgie laparoscopică de
înaltă performanţă. Valoarea totală
estimată a aparaturii medicale este
de 1.774.192 de lei, fără TVA.
Aparatură necesară în cazurile
medicale complexe

„Suntem la finalul pri-
mei faze a achiziţiei de apa-
ratură medicală de specia-
litate destinată Spitalului
Clinic Judeţean de Urgen-
ţă Craiova. Îmi face plă-
cere să anunţ că, în urmă
cu câteva zile, au fost sem-
nate şi ultimele trei con-
trac te pentru furnizarea
către spital a unui aparat
de radiologie, a unei truse
medicale de ultimă gene-
raţie,  nec esară pentru
transplantul corneei, şi a

Medicii dermatologi şi pacienţii craioveni
marchează, astăzi,  Ziua Mondială a Pso-
riazisului (World Psoriasis Day), o boală cro-
nică severă cu implicaţii majore asupra cali-
tăţii vieţii pacientului. Fiind o afecţiune cu
debut la orice vârstă şi incidenţă egală pe
sexe, psoriazisul presupune existenţa unor
leziuni eritemato-scuamoase tipice localiza-
te pe scalp şi zonele de extensie (coate, ge-
nunchi). Deşi cei mai muli pacienţi prezintă
forme uşoare care pot fi tratate, 15-25% din
cazuri sunt moderate şi severe determinând

Dermatologii craioveni îşi dau întâlnire
de Ziua Mondială a Psoriazisului

un marcant disconfort fizic, un stres
psiho-social sever şi în final un im-
pact negativ asupra calităţii vieţii pa-
cientului.

Deocamdată specialiştii afirmă că
nu pot fi pe deplin elucidate cauzele
care pot produce psoriazis, dar se
cunosc o serie de factori declanşa-
tori implicaţi precum: stresul (stări-
le conflictuale, depresia), traumatis-
mele, factori ambientali, infecţiile sau
anumite medicamente.

Mai bine de 4% din populaţia
României suferă de această boală
potr ivit statisticilor, cei mai mulţi

dintre bolnavi fără a ajunge însă la medicul
dermatolog. La nivel mondial sunt peste 125
de milioane de persoane diagnosticate cu
psoriazis. În acest context, Direcţia de Să-
nătate Publică Dolj, în parteneriat cu Socie-
tatea Română de Dermatologie şi Asociaţia
Dermatologilor din Oltenia, organizează, as-
tăzi, începând cu ora 11.00, cu prilejul Zilei
Mondiale a Psoriazisului, o conferinţă în
sala de şedinţe a DSP Dolj.

RADU ILICEANU

Cardurile de sănătate
vor fi distribuite anul viitor

Reprezentanţii Casei Naţionale de Asigu-
rări de Sănătate au anunţat că abia în a doua
jumătate a anului viitor cardurile naţionale
de sănătate vor putea
fi distribuite. Până în
acest moment au fost
tipărite două milioane
de exemplare,  c âte
50.000 în fiecare zi.
Între timp, Imprime-
ria Naţională va con-
tinua producţia car-
durilor de sănătate
pentru toţi cei 16 mi-
lioane de beneficiari.

Rolul c ardului de
sănătate este acela de
a înlocui toate docu-
mentele jus tificative
necesare până acum.
Cardul naţional de sănătate va conţine infor-
maţii medicale vitale, cum ar fi grupa de sân-
ge şi RH-ul. Cardul are inscripţionate, la ve-
dere, pe lângă nume şi prenume şi codul de
identificare în sistemul de sănătate. În plus,
va avea un cip pe care vor fi încărcate de

medicul de familie şi alte informaţii esenţia-
le: CNP-ul, grupa sanguină, RH-ul, diagnos-
tice medicale cu risc vital, boli cronice, dar

şi datele de contact
ale medicului. Docu-
mentul electronic va
avea elemente de se-
curitate speciale îm-
potriva falsificării şi
contrafacerii.

În afară de datele
de identificare, car-
durile de sănătate au
sc opul de a urmări
cheltuirea fondurilor
în sistemul de sănă-
tate şi trebuie să cu-
prindă, aspecte care
ţin de circuitul bani-
lor.  Printre acestea

primirea unei reţete cu valoarea aferentă –
însă nu şi medicamentele de pe reţetă – dacă
pacientul este asigurat sau nu este asigurat
şi care este fondul pe care îl are la dispozi-
ţie.

RADU ILICEANU

Echipamente de peste 500.000
de lei pentru SCJU Craiova

Din fondurile proprii ale Consiliului Judeţean Dolj:

Consiliul Judeţean Dolj rămâne consecvent în
menţinerea investiţiilor în domeniul sănătăţii şi în
special la Spitalul Judeţean. Astfel, Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţe Craiova va fi dotat cu alte trei
noi echipamente, în valoare de peste 500.000 de lei,
bani care provin din fondurile proprii a Consiliului

Judeţean Dolj. Se încheie astfel o primă etapă a
proiectului prin care administraţia judeţeană şi-a
propus să înzestreze cu aparatură modernă secţiile
unuia dintre cele mai mari spitale din România,
echipamentele fiind necesare medicilor craioveni
pentru a interveni în cazuri medicale complexe.

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa: „Întreaga
noastră atenţie este îndreptată către SCJU Craiova, pentru că, dincolo de
obiectivele strategice pe care orice administraţie îşi propune să le ducă la
bun sfârşit pe parcursul celor patru ani de mandat, sănătatea semenilor
noştri este mult mai importantă”.

Vicepreşedintele CJ Dolj, Cristinel Iovan: „Mă bucur să subliniez
că, acţionând cu rigurozitatea care ne caracterizează în cheltuirea banu-
lui public, am reuşit ca, în cazul primei licitaţii, să obţinem o economie
de peste 30.000 de lei faţă de estimările iniţiale. Continuăm în aceeaşi
notă şi acelaşi ritm demersurile prin care urmărim să transformăm SCJU
Craiova într-una din cele mai moderne unităţi sanitare din România”.

unei lămpi scialitice. Încheiem ast-
fel o primă etapă a proiectului prin
care Consiliul Judeţean Dolj şi-a pro-
pus să înzestreze cu aparatură mo-
dernă secţiile unuia dintre cele mai
mari spitale din România, echipa-
mentele fiind necesare medicilor
craioveni pentru a interveni în ca-
zuri medicale complexe”, a subli-
niat Ion Prioteasa, preşedintele Con-
siliului Judeţean Dolj.
O economie
de peste 30.000 de lei

Administraţia judeţeană doljea-
nă a avut în vedere două compo-
nente, una socială a campaniei de

achiziţie, pentru că se reuşeşte îm-
bunătăţirea serviciilor medicale
acordate pacienţilor şi una finan-
ciară, întrucât se înregistrează o
economie de peste 30.000 de lei,
ca diferenţă între preţul estimat al
echipamentelor şi cel final, rezul-
tat în urma licitaţiei. „Deşi la pri-
ma vedere poate părea o sumă nu
foarte mare, banii vor fi folosiţi
pentru a susţine alte investiţii ale
CJ Dolj. „Suntem conectaţi în con-
tinuare la necesităţile şi activitatea
spitalului judeţean, pentru care am
decis să alocăm încă 2,2 milioane
de lei în vederea cumpărării altor
zece echipamente medicale. Am
demarat, practic , cea de-a doua
etapă a dotării SCJU Craiova cu
aparatură. Achiziţia se înscrie într-
un plan de acţiune al CJ Dolj, lan-
sat la începutul acestui an, atunci
când, de comun acord cu specia-
liştii şi conducerea spitalului, am
stabilit echipamentele pe care urma

să le c umpărăm”, a
declarat preşedintele
Consiliului Judeţean
Dolj, Ion Prioteasa. La
începutul lunii martie,
preşedintele CJ Dolj,
Ion Prioteasa, anunţa
decizia administraţiei
judeţene de a achiziţi-
ona 13 ec hipamente
medicale pentru Spi-
talul Clinic Judeţean
de Urgenţă Craiova.
Primele zece aparate
au fost deja livrate

unităţii medicale, ultimele trei echi-
pamente urmând să fie furnizate
în termen de cel mult 60 de zile de
la data semnării contractelor.
„Pe măsură ce încheiem
un capitol, am şi deschis
altele noi”

La rândul său, vicepreşedintele
CJ Dolj Cristinel Iovan a precizat
că modernizarea SCJU Craiova este
o prioritate pentru Consiliul Jude-
ţean. „Ritmul investiţiilor pe care le
derulează administraţia judeţeană
reprezintă dovada cea mai bună: pe
măsură ce încheiem un capitol, am

şi deschis altele noi. Un exemplu îl
avem în efortul pe care îl facem
pentru dotarea secţiilor spitalului cu
aparatură performantă. Iată că, în
timp ce aşteptăm ca şi ultimele trei
din cele 13 echipamente medicale
achiziţionate în cadrul licitaţiei de 1,5
milioane de lei să fie livrate către
SCJU Craiova, avem deja în deru-
lare a doua procedură de achiziţie,
pentru care au fost alocate 2,2 mi-
lioane de lei, ofertele putând fi de-
puse până la 21 noiembrie”, a spus
Cristinel Iovan, vicepreşedintele ad-
ministraţiei doljene.

MARGA BULUGEAN
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„Cine câºtigã banii?”

Andi Lupea le-a explicat li-
ceenilor diferenþele dintre mul-
tinaþionale ºi companiile antre-
prenoriale. “O afacere antre-
prenorialã este mai aproape

de piaþã ºi, astfel, reuºeºte sã
personalizeze mai mult ofer-
tele cãtre clienþi. Costurile
operaþionale sunt mai mici
iar deciziile se iau mai repe-
de”, a spus Andi Lupea. Oc-
tavian Bãdescu i-a încurajat
sã îºi facã planuri cu obiective
clare ºi sã le scrie pe hârtie.
 Un element important în reu-
ºita antreprenorialã este sã nu
te temi sã începi de jos ºi, apoi,
sã dovedeºti  cã eºt i  bun.
“Cine câºtigã banii? Sunt trei
categorii: experþii, manage-
rii ºi antreprenorii. Expertul

e plãtit sã facã foarte bine un
job.  Managerul îºi  asumã
responsabilitatea rezultatului
muncii mai multor angajaþi.
El câºtigã o parte din surplu-
sul rezultat. Antreprenorul
are aceeaºi responsabilitate

ca managerul – în plus, mai
deþine ºi resursele. Câºtigul
antreprenorului poate fi, te-
oretic, nelimitat”, a spus Oc-
tavian Bãdescu.

“Muncã, curaj, pasiune,
responsabilitate ºi seriozitate

sunt ingrediente  pentru a reuºi
în antreprenoriat”

Cãtãlin Zamfir le-a spus li-
ceenilor craioveni cã existã
oportunitãþi de afaceri atât pe
plan local, cât ºi pe plan naþio-
nal. “În orice moment din via-

þã e potrivit sã faci o schim-
bare. Banii nu sunt o barie-
rã pentru a intra în antrepre-
noriat. E important sã ai în-
credere în idea ta. Seriozita-
tea e iarãºi foarte importan-
þa.  Timpul este o resursã
foarte importanþã. Nu pier-
deþi timpul” au fost îndemnu-
rile lui Cãtãlin Zamfir cãtre li-
ceenii prezenþi la evenimen-
t. Liviu Ungureanu i-a încura-
jat pe aceºtia sã încerce sã se
autodescopere ºi sã înveþe con-
tinuu. “Muncã, curaj, pasiu-
ne, responsabilitate ºi serio-
zitate sunt ingrediente  pen-
tru a reuºi în antreprenoriat”,
a spus Liviu Ungureanu.

Evenimentul de la Craiova
a marcat cea de-a opta întâl-
nire între liderii de business ºi
liceeni în cadrul seriei de do-

uãsprezece conferinþe “Vreau
sã fiu antreprenor”, care au
loc în 2013, în principalele ora-
ºe din România – un proiect
non-profit prin care Fundaþia
Romanian Business Leaders
(RBL) îºi propune sã punã în
contact antreprenorii de azi cu
cei de mâine.

“Ghidul Practic
pentru Antreprenori”

Proiectul “Vreau sa fiu an-
treprenor” a debutat la 4 apri-
lie 2013 la Braºov, a continuat
la Iaºi (18 aprilie), Târgu-
Mureº (15 mai), Cluj-Napoca
(16 mai), Timiºoara (31 mai) ºi
Sibiu (15 iulie). Conferinþele
continuã în aceastã toamnã la

Galaþi (7 noiembrie), Constan-
þa (21 noiembrie), Piteºti (28
noiembrie) ºi Bucureºti (5 de-
cembrie). În cadrul evenimen-
tului, antreprenorii ºi executi-
vii vorbesc despre ce presupu-
ne concret viaþa de antrepre-
nor ca alternativã de carierã ºi
dezvoltare personalã ºi rãs-
pund, în final, întrebãrilor lice-
enilor ºi studenþilor. Participan-
þii primesc în dar cartea “Ghi-
dul Practic pentru Antrepre-
nori”, lansatã anul trecut de un
grup de membri ai RBL. Fun-
daþia Romanian Business
Leaders acþioneazã în patru di-
recþii esenþiale: (1) concreti-
zeazã proiecte rezultate la
Summit-ul anual Romanian
Business Leaders, din luna fe-
bruarie, (2) contribuie la îmbu-
nãtãþirea politicilor publice prin
transfer de know how din me-
diul privat spre sectorul public
ºi propuneri concrete de pro-
bleme ºi soluþii cãtre autoritãþi,
prin grupuri mixte de lucru pu-
blic-privat, (3) propune priori-
tãþi pentru guvernare prin întâl-
niri le periodice sub t i t lul
„Agenda pentru România”, în
care oameni de business, lideri
ai societãþii civile ºi din politicã
discutã provocãrile ºi tendinþe-
le cu impact major în economie
ºi societate ºi (4) aduce împre-
unã liderii din business cu viziu-
ne ºi cu încredere în România.

În 2013, peste 1.000 de elevi de liceu
ºi 25 de antreprenori ºi executivi ro-
mâni au participat la programul “Vreau
sa fiu antreprenor” al Fundaþiei Roma-
nian Business Leaders. Peste 200 de li-
ceeni din Craiova au discutat cu cinci
antreprenori ºi lideri din business de-
spre ce înseamnã sã fii antreprenor, la
a opta conferinþã “Vreau sã fiu antre-
prenor”. Liviu Ungureanu (Cummins
Inc), Octavian Badescu (Sameday Cou-
rier), Andi Lupea (Ernst&Young), Cã-

tãlin Zamfir (Cornul Abundenþei) ºi
Elena Poteleanu (Stickero) au vorbit
despre experienþele ºi provocãrile cu
care s-au confruntat în cariera de an-
treprenori sau intraprenori ºi au rãs-
puns la întrebãrile liceenilor. ”Sã so-
cializaþi foarte mult cu oameni foarte
bine educaþi. Cel mai important e sã în-
cepeþi cât mai repede o activitate. Totul
e posibil, important e sã faci ceva cu vi-
itorul tãu!” au fost sfaturile Elenei Po-
teleanu pentru liceeni craioveni.

Peste 200 de liceeni din Craiova,Peste 200 de liceeni din Craiova,Peste 200 de liceeni din Craiova,Peste 200 de liceeni din Craiova,Peste 200 de liceeni din Craiova,
de vorbã cu antreprenoriide vorbã cu antreprenoriide vorbã cu antreprenoriide vorbã cu antreprenoriide vorbã cu antreprenorii

Cu ocazia Conferinþei Directorilor Generali
ai Agenþiilor de Plãþi din Uniunea Europeanã
de la Vilnius, Lituania, a fost reînnoit Acordul
de Cooperare dintre Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã din România
(APIA) ºi AgrarMarkt (AMA) Austria.
Acordul dintre cele douã instituþii, reînnoit pe
o perioadã nedeterminatã, a fost semnat de
Gheorghe Dorel BENU – director general al
APIA ºi de Günter GRIESMAYR – director
general al AMA.

În cadrul protocolului este prevãzutã organi-
zarea unor întâlniri, la nivel de experþi, pe
anumite domenii de interes prioritare pentru

A fost reînnoit  Acordul  de Cooperare
dintre APIA º i  AgrarMarkt  Austr ia

cele douã instituþii. Principalele domenii de
cooperare includ: elemente de simplificare
pentru noua Politicã Agricolã Comune 2014-
2020, mãsuri de dezvoltare ruralã, mãsuri de
sprijin ºi aspecte privind controlul acestora,
mãsuri de piaþã interne ºi externe, precum ºi
aspecte economice ºi sisteme IT pentru
agriculturã.

De asemenea, acordul prevede participarea
comunã a experþilor celor douã agenþii la
posibile proiecte de twinning în vederea acordã-
rii de consultanþã unor pãrþi terþe. AMA este
agenþia de plãþi din Austria responsabilã cu
gestionarea fondurilor pentru agriculturã.
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GEORGE POPESCU

Într-o vreme în care cititul cãrþilor e pe
punctul de a deveni un moft, substituit de
divertismentul generalizat sub spectrul unei
gratuitãþi vinovate, ºi în care „cultura” în-
durã, resemnatã, exhibiþiile televizive de
niºã ºi ale presei dejectate, adesea, peste
limita licenþiosului, sunt tot mai puþine
exemplele în care veritabile personalitãþi
se mai pot livra drept modele de urmat
pentru generaþiile mai tinere.

Derobatã de atributul ei structural se-
manticizat de acel post- prefixând, para-
doxal, nu un pre-, ci un dupã, postmo-
dernitatea ne-a readus, îmi pare, în mie-
zul dilematic al confruntãrii spengleriene
dintre culturã ºi civilizaþie: prima aban-
donatã riscului unei indiferenþe nocive,
cea de-a doua enfatizatã ºi idolatrizatã cu
un pernicios gust al aleatoriului. Fiindcã,
în singura perspectivã demnã de acredi-
tat, civilizaþia deþine suficiente ºi perene
atuuri profitabile condiþiei umane în esenþa
acesteia.

Cum nu sunt un adept al elitismului, cel
puþin nu în ofertele simpliste, denaturate
ºi chiar caricaturale ce ne iscodesc gãlã-

Andrea Bocelli ºi naturaleþea unui modelAndrea Bocelli ºi naturaleþea unui modelAndrea Bocelli ºi naturaleþea unui modelAndrea Bocelli ºi naturaleþea unui modelAndrea Bocelli ºi naturaleþea unui model
gios mai de peste tot, prefer, la schimb,
credinþa mai veche în rolul modelizator al
personalitãþilor. „Rolul personalitãþii în is-
torie” a fost – ºi a rãmas – o tezã de forþã
a marxismului originar, prost interpretatã
ºi catastrofal compromisã prin ecuaþia…
luptei de clasã care a marginalizat intelec-
tualul, ba încã l-a pedepsit în identitatea
sa fizicã ºi spiritualã. Scoasã din aceastã
nenorocitã „dialecticã” ºi sustrasã deopo-
trivã unui alt risc, poate ºi mai nociv, cel
al cultului personalitãþii, problema locului
ºi rolul personalitãþilor în istorie este mai
vie ºi mai actualã în acest tulburat înce-
put de veac ºi de mileniu.

Sunt reflecþii ivite, la ceas de searã du-
minicalã, la contactul cu o ºtire proaspãtã
sositã din Italia. Adicã din þara atâtor per-
sonalitãþi covârºitoare ce-au acompaniat,
la vârf, cele mai rãsunãtoare momente ale
cunoaºterii umane de la anticii clasici ºi
pânã la gloriile de astãzi, din muzicã, din
cinema ºi din alte sfere ale culturii, de la
Pasolini ºi Fellini pânã la Pavarotti ºi Bo-
celli. ªi informaþia, frapantã totuºi în nor-
malitatea ei, îl are drept protagonist toc-

mai pe Andrea Bocelli, muzicianul inclasi-
ficabil, sustras el însuºi prin propria-i op-
þiune voluntarã, oricãrui fetiº al morbidei
mode elitiste.

Licenþiat în ºtiinþe juridice, cãrora nu
s-a consacrat, ºi-a fãurit, în circumstanþe
particulare, un destin de interpret muzical
al cãrui edificiu impresioneazã ºi impune.
Dotat vocaþional, hãrãzit, s-a spus, cu o
voce de o neasemuitã splendoare, Andrea
Bocelli ºi-a construit cariera muzicalã pe
cont propriu: exersând singur sau perfec-
þionându-se în cercuri restrânse ale unor
colegi ºi prieteni cu atestate pe mãsurã.

Iatã însã cã, la 55 de ani, ºi-a susþinut,
zilele trecute licenþa în canto la Conserva-
torul „Giacomo Puccini” din La Spezia.
Tema licenþei, previzibilã în parte, a fost
„Valoare ºi semnificaþie a muzicii canto la
începutul mileniului trei”. În cele 70 de pa-
gini ale lucrãrii, proaspãtul licenþiat a cir-
cumscris, ºi cu contribuþia ilustrului sãu
coleg Placido Domingo, într-o actualitate
tulburatã, oportunitatea muzicii lirice; una
indiscutabile, se înþelege, dacã ar fi sã che-
mãm în cauzã imensa audienþã de care se

bucurã un gen pe care unii profeþi s-au
aventurat sã-l istoricizeze odatã cu dece-
sul ultimului mare creator al sãu, nimeni
altul decât Puccini însuºi.

Ceea ce însã m-a sedus, în aceastã în-
tâmplare cu iz de poveste din trecute vea-
curi, este mãrturisirea pe care a fãcut-o
Bocelli însuºi, afirmând cã gestul sãu se
cuvine înþeles ca o invitaþie a tinerilor spre
tainele învãþãturii, ale studiului, ale cultu-
rii în toatã întinderea ei.

ªi nu mai puþin frapant este faptul cã
determinarea în aceastã decizie, niciodatã
prea târzie, a avut ºi un resort familial: fiul
sãu cel mare este student, la clasa de pian,
al aceluiaºi prestigios conservator.

Ce-ar mai fi de adãugat? Poate doar
detaliul, atât de semnificativ în sine, cã
absolventul ce se bucurã de o notorietate
rarisimã ºi ale cãrui discuri s-au vândut
în peste 80 de milioane de exemplare, a
refuzat propunerea comisiei de a i se
acorda licenþa honoris causa, replicând,
cu naturaleþea unui veritabil model: „Am
decis sã-mi iau licenþa pentru a da un
exemplu tinerilor”.

La Biblioteca Judeþeanã “Alexandru
ºi Aristia Aman” (Sala „Nicolae Roma-
nescu”) are loc astãzi, ora 13.00, o
dezbatere la fel de interesantã ca ºi cele
precedente, din cadrul campaniei de
cunoaºtere a românilor de peste
Dunãre, intitulatã „Învaþã despre
românii din Serbia”. Proiectul se
deruleazã pe parcursul unui an ºi
prevede o serie de cursuri, dezbateri,
mese rotunde ºi seminarii despre
istoria, geografia, cultura, tradiþia,
spiritualitatea ºi obiceiurile românilor

din Valea Timocului.
Sunt antrenate oficialitãþi din Româ-

nia ºi Serbia, reprezentanþi ai ministere-
lor de resort, europarlamentari români,
profesori universitari, studenþi, istorici
ºi, nu în ultimul rând, jurnaliºti, organi-
zatorii fiind Asociaþia Studenþilor
Timoceni, în parteneriat cu Biblioteca
Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”,
Consiliul Judeþean Dolj ºi cotidianul
regional “Cuvântul Libertãþii”.

Tema supusã dezbaterii va fi „Biseri-
cile româneºti din Valea Timocului –

Bisericile româneºti din Banatul
Sârbesc”, asta dupã ce lunile trecute
s-a discutat despre istoria românilor
din Valea Timocului, localizarea
acestora în Serbia, despre þinuta
tradiþionalã ºi, nu în ultimul rând,
despre obiceiurile ºi tradiþiile românilor
din aceastã zonã. Moderator al acestei
dezbateri va fi tânãrul student la
Facultatea de Teologie, din cadrul
Universitãþii Craiova, Isidor Kostici,
originar din Valea Timocului.

MARGA BULUGEAN

Printre evenimentele or-
ganizate de UNSR se numã-
rã manifestãri culturale,
competiþii sportive ºi petre-
ceri tematice, dar ºi cros cu
biciclete, dezbateri privind
angajabilitatea sau lecþii de
teatru. Dacã ieri studenþii
craioveni au putut partici-
pa la o piesã de teatru ºi
stand-up comedy, astãzi au
parte de campionate de fot-
bal, baschet ºi handbal.
Ziua de miercuri, 30 oc-
tombrie, este dedicatã unei
dezbateri privind educaþia
formalã versus educaþia
nonformalã, iar tema zilei de joi
este “Voluntariatul în strãinãta-
te”. Vineri, 1 noiembrie, tot în
cadrul „Studenþiadei” vor avea
loc un concurs de fotografie pe

A început „Studenþiada”!
Unul dintre cele mai mari festivaluri studen-

þeºti – „Studenþiada” – a debutat ieri ºi se des-
fãºoarã simultan în 14 oraºe din þarã. Eveni-
mentul este organizat de Uniunea Naþionalã

a Studenþilor din România în Bucureºti, Iaºi,
Craiova, Timiºoara, Reºita, Târgu Jiu, Târ-
gu Mureº, Petroºani, Galaþi, Constanþa, Bra-
ºov, Ploieºti, Piteºti, Bacãu.

tema voluntariatului, urmând ca
sâmbãtã, în rândul studenþilor
craioveni sã se desfãºoare o
campanie de prim ajutor, pre-
cum ºi o campanie de educaþie

sexualã.
Proiectul „Studenþiada”

are ca obiectiv general pro-
movarea de demersuri cre-
ative ºi inovatoare în rândul
studenþilor, în sectoare pre-
cum educaþie, culturã, me-
diu, sport ºi antreprenoriat
social. Acesta propune, prin
activitãþile derulate, sã ofe-
re oportunitatea tinerilor de
a deprinde competenþe nece-
sare dezvoltãrii individuale ºi
doreºte sã sublinieze rolul
important pe care tinerii îl au
ca cetãþeni,  oferindu-le
ºansa de a se cunoaºte, de a

interacþiona ºi de a se implica în
proiecte comune, în vederea
consolidãrii ideii de apartenenþã
la spaþiul comunitar.

ALINA DRÃGHICI

Uniunea Studenþilor din Româ-
nia va organiza, în perioada 4-15
noiembrie a.c., în Craiova, cea de-
a III-a ediþie a Festivalului Naþional
Studenþesc UNIFEST. Programul
activitãþilor include testarea gratui-
tã a glicemiei în universitate, o cam-
panie de informare privind sãnãta-
tea dentarã, o campanie de donare
de sânge, campania “Un mãr pen-
tru o þigarã”, un seminar regional
dedicat tineretului, campionate
sportive, acordarea de bilete la tea-
tru, filarmonicã ºi muzee, trainin-
guri din sfera dezvoltãrii personale,

concursuri ºi petre-
ceri tematice pentru
studenþi.  Festivalul
este organizat de Or-
ganizaþia Studenþilor
Farmaciºti (OSFC),
Societatea Studenþi-
lor Mediciniºti
(SSMC), Societatea
Studenþilor Stomato-

logi (SSSC), Asociaþia Studenþilor
din Facultatea de ªtiinþe Sociale (AS-
FIG), Asociaþia Studenþilor din Fa-
cultatea de Economie ºi Adminis-
trarea Afacerilor (ASFEAA), Aso-
ciaþia Tineretului ONU – filiala Cra-
iova ºi EESTEC Craiova. Manifes-
tarea este realizatã în parteneriat cu
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Ti-
neretului ºi Sportului, Casa de Cul-
turã a Studenþilor Craiova, Direcþia
Judeþeanã de Tineret ºi Sport ºi
Asociaþia “Craiova Capitalã Cultu-
ralã Europeanã 2021”.

ALINA DRÃGHICI

Festivalul Naþional Studenþesc
UNIFEST,  la Craiova
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„Persoana care nu are locuinþã
ºi stã pe stradã se aflã într-o
situaþie de crizã la nivel psihic,
juridic, medical”

ªi în anul 2013, aºezãmântul
social al Asociaþiei „Vasiliada” a
beneficiat de Proiectul „Subven-
þie Legea 34”, care vine în spriji-
nul beneficiarilor prin asigurarea
de servicii de gãzduire, îngrijire,
servicii sociale, educaþionale, asis-
tenþã medicalã, consiliere socio-
profesionalã ºi psihologicã. Astfel,
în cadrul Centrului „Sfântul Vasi-
le”, prin Proiectul „Subvenþie Le-
gea 34”, peste 90 de persoane au
beneficiat în perioada ianuarie –
octombrie a.c. de servicii sociale
de gãzduire, servirea mesei, îngri-

Asociaþia „Vasiliada”, ONG patronat
de Mitropolia Olteniei, este pregãtitã
ºi în acest an sã ofere în sezonul rece
sprijin persoanelor fãrã adãpost, prin
serviciile asigurate de Centrul social
de urgenþã pentru persoane fãrã adã-
post „Sfântul Vasile”. Grupul-þintã îl
reprezintã cei ce locuiesc în stradã de
o perioadã mare de timp, nu au surse
de venit constante, asigurându-ºi traiul

zilnic prin cerºit – indiferent cã este
vorba de romi, tineri post-institutiona-
lizaþi ori oameni care, din diferite mo-
tive, au rãmas fãrã casã. Potrivit Birou-
lui de presã al Mitropoliei Olteniei, 90
de persoane au beneficiat în perioada
ianuarie – octombrie a.c. de servicii so-
ciale de gãzduire, servirea mesei, îngri-
jire, asistenþã medicalã, consiliere so-
cialã ºi profesionalã.

jire, asistenþã medicalã, consilie-
re socialã ºi profesionalã, 9 per-
soane au avut sprijin în vederea
obþinerii unor documente de iden-
titate ºi de stare civilã, 30 de per-
soane au fost ajutate în vederea
completãrii unor cereri, 30 de per-
soane au beneficiat de consiliere
profesionalã, alte 25 de persoa-
ne, de mediere în vederea obþine-
rii unui loc de muncã, 11 au fost
reintegrate pe piaþa muncii, iar 8
persoane vârstnice au fost trans-
ferate la Cãminul pentru Persoa-
ne Vârstnice Craiova. 

„Grupul nostru þintã îl repre-
zintã persoanele fãrã adãpost, care
locuiesc în stradã de o perioadã
mare de timp, nu au surse de ve-
nit constante, îºi asigurã traiul zil-

nic prin cerºit sau prin cãutarea
hranei în jurul bisericilor, pieþelor,
sunt romi sau tineri post-institu-
tionalizaþi, oameni înºelaþi sau
care, din cauza retrocedãrilor, au
rãmas în stradã. Persoana care nu
are locuinþã ºi stã pe stradã se aflã
într-o situaþie de crizã la nivel per-
sonal, psihic, relaþional, social,
juridic, medical, situaþie determi-
natã de absenþa unui adãpost sau
de imposibilitatea de a-ºi oferi
unul. Ea prezintã deficienþe în
mobilizarea resurselor proprii sau
externe”, a precizat pãrintele dia-
con Sorin Pîrvanescu, coordona-
torul Centrului „Sfântul Vasile”.

Martin, beneficiar al Centrului:
„Aici am gãsit înþelegere
ºi cãldurã sufleteascã”

În cadrul cursurilor de forma-
re profesionalã organizate de Aso-
ciaþia „Vasiliada” au fost calificaþi
profesional 5 beneficiari ai Cen-
trului Social „Sfântul Vasile”. Be-
neficiarii spun cã asociaþia le-a
acordat o nouã ºansã, pentru cã,
pe lângã ajutorul primit, îi învaþã
sã se descurce singuri, pentru a
putea duce o viaþã independentã.
„Am gãsit aici dragoste, înþelege-
re, cãldurã sufleteascã, importante
ca resurse sã mergem mai depar-
te. Pentru cã avem toate condiþii-

le sã trãim liniºtit ºi frumos, este
un pas sã facem ºi noi un efort
ºi, cu susþinerea reprezentanþilor
asociaþiei, sã privim cu încredere
spre viitor, sã gãsim un loc de
muncã, sã ne integrãm socio-pro-
fesional”, a spus Verginica.

ªi Martin are numai cuvinte de
apreciere pentru dãruirea cu care
reprezentanþii Asociaþiei „Vasilia-
da” se implicã în rezolvarea ca-
zurilor sociale. „Conteazã foarte
mult pentru noi sã vedem cã oa-
menilor le pasã ne noi, de cum ne
ducem traiul, cã se intereseazã
dacã suntem sãnãtoºi, dacã avem
ce mânca, dacã avem unde lucra.
Aici am gãsit toate aceste lucruri
ºi mã bucur pentru cã ne încura-
jeazã sã luptãm, sã învingem toa-
te aceste greutãþi”, a adãugat
acesta, de asemenea beneficiar al
Centrului „Sfântul Vasile”.

***
Centrul social de urgenþã pen-

tru persoane fãrã adãpost „Sfân-

tul Vasile” din Craiova oferã be-
neficiarilor consiliere în vederea
integrãrii sociale (psihologicã,
profesionalã, familialã), consiliere
spiritualã, servicii de informare
cu privire la locurile de muncã
disponibile, informare asupra po-
sibilitãþii accesãrii unor cursuri de
calificare ºi recalificare, educa-
þie pentru sãnãtate, prezentarea
regulilor de igienã personalã, in-
formare asupra unor drepturi ºi
obligaþii, informare cu privire la
alte tipuri de prestaþii ºi servicii
sociale. Tot aici, beneficiarii par-
ticipã la diverse sesiuni de infor-
mare în care au loc discuþii pe
teme medicale ºi la o serie de
activitãþi privind deprinderea teh-
nicilor de ocupare (completare
CV, scrisoare de intenþie, modul
de prezentare la un interviu).
Centrul este administrat în baza
unui parteneriat între Asociaþia
„Vasiliada”, Arhiepiscopia Craio-
vei ºi Consiliul Local Municipal
Craiova.

În urmã cu doi ani, Agenþia
Naþionalã Antidrog ºi Adminis-
traþia Naþionalã a Penitencia-
relor (ANP) efectuau un stu-
diu în urma cãruia s-a con-
statat cã 40,9% dintre deþinuþi
consumaserã substanþe psiho-
active în momentul comiterii
faptei pentru care au fost în-
chiºi, iar 29,4% dintre deþinuþi
se aflau sub influenþa vreunei
substanþe psihoactive în mo-
mentul arestãrii.

În urma acestor concluzii, des-
tul de îngrijorãtoare în contextul în
care se face o paralelã între consu-
mul de droguri ºi fenomenele in-
fracþionale, Centrul de Prevenire,
Evaluare ºi Consiliere Antidrog Dolj
deruleazã în colaborare cu cele trei
unitãþi penitenciare din municipiul
Craiova campania naþionalã „De-
pendent de speranþã – închisoarea
nu este capãt de drum”.

Acþiunea se desfãºoarã pe par-
cursul lunilor octombrie ºi noiem-

Campanie antidrog în penitenciarele craiovene

brie ºi are ca scop conºtientizarea
în legãturã cu efectele consumului
de droguri, în principal a populaþiei
generale din penitenciare ºi în se-
cundar a persoanelor private de li-
bertate foste consumatoare de dro-
guri care se pregãtesc pentru libe-
rare, precum ºi informarea acesto-
ra privind serviciile comunitare de
asistenþã pentru consumatorii de
droguri.

Referitor la perioada postdeten-
þie ºi pregãtirea pentru liberare, un

sondaj de opinie efectuat de ANP
în rândul deþinuþilor constatã cã
peste douã treimi (67%) dintre per-
soanele private de liberate chestio-
nate au declarat cã nu cunosc in-
stituþiile care ar putea sã le sprijine
în perioada postdetenþie.

În acest sens, pentru imple-
mentarea campaniei, Agenþia Na-
þionalã Antidrog ºi Administraþia
Naþionalã a Penitenciarelor au re-
alizat un spot video ºi un film do-
cumentar ce vor fi vizionate de

cãtre deþinuþi atât în cadrul sesiu-
nilor de informare directã realizate
de cãtre specialiºtii CPECA Dolj ºi
ai Penitenciarelor Craiova, Pelen-
dava ºi PMT, cât ºi prin interme-
diul reþelei interne de televiziune a
acestora.

Pânã în prezent au avut loc opt
întâlniri de informare directã, la care
au participat 174 de persoane pri-
vate de libertate din cele trei unitãþi
penitenciare din Craiova.

RADU ILICEANU

De sãrbãtoarea „Sfântului Mare
Mucenic Dimitrie”, ocrotitorul
municipiului Craiova, Cãminul
pentru Persoane Vârstnice
Craiova a organizat o excursie
pentru bãtrânii instituþionalizaþi la
mânãstirea Arnota, din judeþul
Vâlcea. Cu acest prilej, 50 de

50 de bãtrâni de la azil,
în excursie la mânãstirea Arnota

persoane vârstnice au avut ocazia
sã asiste la slujba religioasã ºi sã
viziteze lãcaºul de cult ridicat de
domnitorul Matei Basarab,
cunoscut în lumea ortodoxiei
drept „mânãstirea dintre vulturi”
ori „Athosul românesc”. „A fost o
plãcere pentru noi sã le oferim

câtorva dintre
persoanele pe care le
avem în îngrijire
aceste momente
speciale pentru ei.
Intenþionãm sã
urmeze ºi altele
pentru cã le place
foarte mult bãtrânilor
noºtri aceste plim-
bãri”, a declarat Vali
Giurcã, directorul
cãminului de bãtrâni
de pe strada „Tabaci”.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Scandalurile se þin lanþ pentru
Agenþia Naþionalã de Securitate
(NSA) a SUA ºi preºedintele Barack
Obama. Nu trece o zi fãrã sã aparã
noi dezvãluiri în presa de pretutin-
deni, toate bazate pe documente fur-
nizate de fostul consultant al aces-
tei instituþii, Edward Snowden, ac-
tualmente refugiat în Rusia. În pa-
ralel cu discuþiile legate de asculta-
rea telefonului mobil al cancelarului
german Angela Merkel, ºi încã din
2002, dupã cum afirmã presa din
Germania, noi focare de tensiune au
apãrut în Italia ºi Spania. În Spania,
cotidianul „El Mundo” scria ieri cã

au fost spionate peste 60 de milioa-
ne de apeluri telefonice în perioada
decembrie 2012-ianuarie 2013. Potri-
vit unui document prezentat ca pro-
venind de la fostul analist NSA Ed-
ward Snowden ºi publicat de coti-
dian, agenþia americanã „a spionat
60,5 milioane de apeluri telefonice
în Spania” de la 10 decembrie 2012
ºi pânã la 8 ianuarie 2013, dintre care
„peste 3,5 milioane de apeluri doar
pe 11 decembrie”. Ziarul mai susþi-
ne cã NSA „nu a înregistrat conþi-
nutul apelurilor, ci numãrul de serie
al telefoanelor, locul unde se aflau,
numãrul de telefon de pe cartelele

SIM utilizate ºi durata apelurilor”.
Ambasadorul SUA la Madrid, James
Costos, a fost convocat ieri la se-
diul Ministerului de Externe, pentru
explicaþii. În urma acestei întâlniri,
ministrul spaniol al Afacerilor Exter-
ne, José Manuel García-Margallo, a
declarat cã i-a transmis ambasado-
rului SUA cã este foarte îngrijorat
în legãturã cu informaþiile privind
presupusul spionaj al NSA, adãu-
gând cã, dacã acestea se confirmã,
ar fi „inacceptabile” ºi ar duce la
„ruptura climatului de încredere în-
tre cele douã þãri”, anunþã TVE. În
ceea ce-l priveºte, ambasadorul
Costos nu a confirmat, nici nu a in-
firmat aceste informaþii, dar s-a an-
gajat sã transmitã autoritãþilor ame-
ricane mesajul lansat din Spania, po-
trivit unui comunicat transmis de
MAE spaniol.

ªi în Italia, scandalul numit
„Datagate” continuã, dupã desco-
perirea faptului cã NSA a intercep-
tat în aceastã þarã 46 de milioane
de convorbiri telefonice pe lunã,
în perioada decembrie 2010 - ia-
nuarie 2013, informa ieri presa din
Peninsulã, potrivit Agerpres. Într-
un articol intitulat „NSA a ascul-
tat în Italia 46 de milioane de ape-
luri telefoane pe lunã”, semnat de
corespondentul din SUA al ziaru-
lui „La Repubblica”, Andrea Tar-
quini, se aratã cã aceste date „în-
grijorãtoare” au fost difuzate re-
cent de site-ul american „Crypto-

me”. Datele se referã la perioada
10 decembrie 2010 — 8 ianuarie
2013, în care au fost analizate aºa-
numitele „metadate”, adicã numã-
rul de telefon apelat, identitatea
persoanei apelate ºi durata con-
vorbirilor. Cotidianul „Corriere del-
la Sera” din Milano a anunþat cã
site-ul „Cryptome” susþine cã, în
total, în întreaga lume, în aceeaºi
perioadã, telefoanele controlate în
fiecare lunã de NSA au fost în nu-
mãr de 124,8 miliarde, inclusiv în
SUA. Principalul cotidian milanez
a publicat o listã a þãrilor intercep-
tate, din care fac parte Irakul, Ara-
bia Sauditã ºi Egiptul, dar ºi Pa-
kistan, Afganistan, India, SUA,
Iran, Iordania, Germania, Franþa,
Spania ºi Olanda.

În încercarea de a lãmuri proble-
mele ºi a cere explicaþii autoritãþi-
lor americane asupra presupuselor
abuzuri ale „spionilor americani”,
la Washington a sosit o delegaþie
formatã din nouã membri ai Parla-
mentului European. Însã, în ciuda
gravitãþii faptelor, directorul de la
NSA, Keith Alexander, a refuzat sã-
i primeascã pe parlamentarii euro-
peni, care se vor întâlni cu Robert
Litt, consilier general al Direcþiei
Naþionale pentru Securitate, iar la
Casa Albã vor avea o întrevedere
cu Karen Donfried, directoarea de-
partamentului Afaceri europene
din cadrul Consiliului Naþional
pentru Securitate.

NSA, în mijlocul unor scandaluri ºi în Spania ºi ItaliaNSA, în mijlocul unor scandaluri ºi în Spania ºi ItaliaNSA, în mijlocul unor scandaluri ºi în Spania ºi ItaliaNSA, în mijlocul unor scandaluri ºi în Spania ºi ItaliaNSA, în mijlocul unor scandaluri ºi în Spania ºi Italia

Zona euro a ieºit din zona de
pericol, însã pentru a creºte
trebuie sã-ºi restructureze
sectorul financiar, sã stimuleze
creºterea cu noi modele de afaceri
ºi sã evite protecþionismul, a
declarat, ieri, un oficial din
conducerea Bãncii Central
Europene (BCE), transmite
Reuters. Într-un discurs intitulat
„Lecþii din Asia de Est pentru
zona euro”, þinut cu ocazia
Forumului Economic Asia-Europa,
care are loc zilele acestea la
Beijing, Benoit Coeure, membru în
boardul BCE, a apreciat cã Europa
este la o rãscruce. „Într-o direcþie
se aflã experienþa japonezã, iar în
cealaltã se aflã Asia de Est
emergentã. Europa a ieºit din

Europa a ieºit din zona de pericol,
spune un oficial de la BCE

Rusia este dispusã sã aibã un dia-
log constructiv cu SUA ºi NATO
pentru a ajunge la un compromis în
ceea ce priveºte proiectul scutului
antirachetã în Europa, a declaratieri
ministrul rus de Externe, Serghei La-
vrov. „Noi suntem gata pentru un
dialog constructiv cu SUA ºi NATO
ºi suntem deschiºi pentru gãsirea
unui compromis, dar nu ne vom pre-
face cã suntem satisfãcuþi de afirma-
þiile invariabile prin care se asigurã
cã nimic nu trebuie modificat în
aceastã schemã (a scutului) creatã
de americani ºi cã aceasta nu este
îndreptatã împotriva Rusiei”, a de-
clarat ºeful diplomaþiei ruse, cu pri-
lejul unei reuniuni a Comisiei ruso-

Scutul antirachetã: Moscova,
dispusã la un compromis

cu NATO ºi SUA

Cel puþin 4 persoane ºi-au pierdut viaþa în
Olanda ºi Marea Britanie, ca urmare a intempe-
riilor înregistrate în partea de nord a Europei ºi
insulele britanice, a transmis ieri agenþia EFE. În
Olanda, la Amsterdam, o femeie ºi-a pierdut via-
þa, fiind lovitã de un copac care s-a prãbuºit
peste ea în timp ce mergea pe stradã. De aseme-
nea, în acelaºi oraº, un bãrbat care se afla într-
un autoturism ºi-a pierdut viaþa dupã ce un co-
pac s-a prãbuºit peste maºinã. Furtuna puterni-
cã a afectat ºi partea de nord a Franþei ºi Belgia.
În partea de vest a Olandei a fost emisã alertã
roºie de furtunã, iar în cea mai mare parte a Bel-
giei s-a decretat alertã portocalie de vânt, rafa-
lele urmând sã înregistreze între 100 ºi 120 de
kilometri pe orã, dupã cum au indicat agenþiile
meteorologice naþionale KNMI ºi respectiv IRM.
Tot în Olanda, vântul puternic a cauzat pertur-
bãri ale traficului rutier, maritim ºi aerian, obli-
gând la închiderea sau reducerea curselor fero-
viare, precum ºi a plecãrilor spre insulele Wad-
den. ªi în Marea Britanie, douã persoane ºi-au
pierdut viaþa în urma prãbuºirii de arbori, la Wat-
ford (34 km nord-est de Londra) ºi la Hever, în

zona de pericol. A venit momentul
sã acþionãm împreunã, sã facem
reforme ºi sã creºtem”, a spus
Benoit Coeure. BCE intenþionea-
zã, în prezent, sã evalueze cele
mai mari 128 de bãnci din zona
euro, înainte de a prelua, anul
viitor, sarcina de supraveghere a
bãncilor, în încercarea de a creºte
transparenþa, a identifica mãsuri-
le corective care se impun ºi a
creºte încredere în sectorul
financiar. „Prin aceste mãsuri ºi
cu condiþia ca sursele de capital
sã fie clar identificate, incluzând
aici surse publice, atunci când
sursele private au fost epuizate,
cred cã putem pune sistemul
bancar pe o bazã solidã”, a
apreciat Benoit Coeure.

ucrainene pentru cooperare interna-
þionalã, dupã cum relateazã RIA No-
vosti. Moscova, a adãugat ministrul
Lavrov, este interesatã de consoli-
darea tuturor aspectelor privind sta-
bilitatea strategicã ºi regionalã ºi de
neutralizarea ameninþãrilor prin mij-
loace politice ºi diplomatice. De amin-
tit cã secretarul general al Alianþei
Nord-Atlantice, Anders Fogh Ras-
mussen, a declarat sãptãmâna trecu-
tã cã scutul antirachetã din Europa
va proteja pânã în 2018 întreaga po-
pulaþie a þãrilor membre NATO. El a
þinut sã precizeze din nou cã scutul
antirachetã are un caracter strict de-
fensiv ºi a propus Rusiei sã partici-
pe la acest proiect.

comitatul Kent (sud-est de Londra). Totodatã,
echipele de salvare britanice erau în cãutarea
unui copil de 14 ani dat dispãrut pe o plajã din
Newhaven (sud-estul Angliei). Aici, intemperii-
le, considerate cele mai grave din ultimii ani, au
fost însoþite de rafale de vânt
cu viteza de 160 kilometri pe
orã, afectând peste 220.000
de locuinþe, care au rãmas
fãrã electricitate. Cel puþin
130 de curse aeriene au fost,
de asemenea, anulate pe ae-
roportul londonez Heathrow,
precum ºi numeroase curse
feroviare ºi rutiere. În Fran-
þa, aproximativ 30.000 de per-
soane au rãmas fãrã curent
electric (dintre care 15.000 de
persoane în Finistère ºi 8.000
pe Côtes d’Armor). Furtuna
a fost însoþitã de rafale de
vânt de pânã la 133 de kilo-
metri pe orã în insula Oues-
sant, potrivit companiei de

electricitat ERDF. Douãsprezece departamente
din nord-vestul Franþei au fost plasate în alertã
cod portocaliu pânã astãzi de dimineaþã. În zo-
nele de coastã sunt prevãzute rafale de vânt de
pânã la 120-130 de kilometri pe orã.

Furtuna puternicã din nordul Europei provoacã primele
victime în Olanda ºi Marea Britanie

Proteste la Moscova: Mii de
oameni au cerut demisia lui
Vladimir Putin

Mii de persoane, inclusiv
liderul opoziþiei, Aleksei Naval-
nîi, au participat, duminicã, la un
marº autorizat, în centrul Mosco-
vei, împotriva regimului preºedin-
telui Vladimir Putin ºi pentru
susþinerea „deþinuþilor politici”.
Manifestanþii au scandat „Putin-
hoþul!” ºi „Libertate pentru
deþinuþii politici!”, având imagini
cu persoane care ar fi fost
victimele persecuþiilor politice -
precum Mihail Hodorkovski ºi
membre ale grupului rock Pussy
Riot. Potrivit poliþiei, la marº au
participat 4.500 de oameni.
Aleksei Navalnîi, condamnat
recent la închisoare cu suspenda-
re, a cerut eliberarea manifestan-
þilor încarceraþi. „Lupta opoziþiei
este interminabilã ºi grea”, a spus
Navalnîi, catalogându-i drept
„naivi” pe cei care cred cã
preºedintele Vladimir Putin poate
fi înlãturat cu uºurinþã.

Un vehicul a intrat
în mulþime în piaþa
Tiananmen din Beijing

Cinci persoane, între care o
turistã originarã din Filipine, ºi-
au pierdut viaþa ºi 38 au fost
rãnite ieri la Beijing, când un
vehicul în flãcãri a intrat în
mulþimea de oameni din Piaþa
Tiananmen, printre care se aflau
turiºti ºi poliþiºti, informeazã
agenþia de presã chinezã Xinhua.
ªoferul ºi cei doi ocupanþi ai
vehiculului care a luat foc au
decedat, precum ºi o turistã
filipinezã ºi un turist chinez.
Printre strãinii rãniþi figureazã
trei cetãþeni filipinezi — douã
femei ºi un bãrbat, precum ºi un
turist din Japonia. Incidentul,
produs în zona Oraºului Interzis,
a declanºat o importantã
operaþiune a forþelor de ordine.

Mazowiecki, primul premier
necomunist din Europa de Est,
a decedat

Polonezul Tadeusz Mazowie-
cki, primul ºef de guvern
necomunist din Europa de Est, a
decedat ieri, la Varºovia, la
vârsta de 86 de ani, informeazã
agenþia de presã catolicã KAI,
citatã de AFP. „A fost unul din
pãrinþii libertãþii ºi independen-
þei poloneze”, dupã 50 de ani
de comunism, a declarat la
postul de radio TOK FM
ministrul polonez de Externe,
Radoslaw Sikorski. Tadeus
Mazowiecki a fost numit în
fruntea guvernului polonez
dupã alegerile din 4 iunie 1989,
câºtigate de opoziþia reunitã în
jurul sindicatului „Solidarita-
tea”, care a lansat transformãri
economice ºi politice în Polonia
dupã cãderea regimului comu-
nist. La mijlocul anilor 1990, în
plin rãzboi în zona Balcanilor,
Mazowiecki a fost raportor al
ONU pentru fosta Iugoslavie.
El a demisionat însã din aceastã
funcþie dupã masacrul de la
Srebrenica, din iulie 1995, când
peste 8.000 de persoane, în
majoritate bãrbaþi ºi bãieþi
musulmani, au fost executaþi.
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Anunþul tãu!
S.C. PENTAMOB SRL Craiova
anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de ob-
þinere a autorizaþiei/acordului
de mediu privind activitatea
,,FABRICARE MOBILIER PEN-
TRU BIROURI ªI MAGAZINE”
ce se desfãºoarã în Comuna
Cârcea, str. Recunoºtiinþei, nr.
17, judeþul Dolj. Informaþiile pri-
vind potenþialul impact asupra
mediului pot fi consultate la
sediul APM Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº nr. 1 zilnic între
orele 9.00-14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj, pânã la data
de 12.11.2013.
Primãria Pielesti titular proiect,
anuntã publicul interesat asu-
pra luãrii deciziei Agentiei pen-
tru Protectia Mediului Dolj, de
încadrare – FÃRÃ ACORD DE
MEDIU – pentru proiectul
“SISTEM CENTRALIZAT CA-
NALIZARE MENAJERA SI
STATIE DE EPURARE, TRON-
SON DJ 641, COMUNA PIE-
LESTI“ propus a fi amplasat
în comuna Pielesti, sat Pielesti,
judetul Dolj. Proiectul deciziei
de încadrare si motivele care
o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, stra-
da Petru Rares, nr. 1, în zilele
de L-V, între orele 9-14, precum
si la urmãtoarea adresã de in-
ternet: www.arpmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înain-
ta comentarii/ observatii la pro-
iectul deciziei de încadrare
pânã la data de 2.11.2013.

Anunþul tãu! OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM pregãti-
tor-vopsitor (bãrbat/
femeie) pentru servi-
ce Germania. Telefon:
0769/978.216, 0049/
152.1700.8281.
ANGAJÃM MAªI-
NISTE MAROCHI-
NÃRIE. 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.
PROFESOARÃ Isto-
rie meditez pentru ori-
ce nivel: testare naþi-
onalã, bacalaureat,
facultate. Pregãtesc
la domiciliu elevi de
clasele I–IV. Telefon:
0720/536.468.
Pregãtesc contabilitate
– studenþi, ºomeri etc.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
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 (în-
chiriez) locuinþã
bloc nefamiliºti (2
camere) parchet,
izolaþie, geam ter-
mopan, zona Liceul
de Chimie. Telefon:
0743/120.446.
Particular vând apar-
tament 2 camere, etj
2/4, zona Lãpuº, în
spatele Hotelului He-
lin. Preþ 46.000 E ne-
gociabil. Telefon:
0720/556.607.
Vând apartament 2
camere 6/10 Brazdã,
lângã Big Family.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 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 decoman-
date, Calea Bucu-
reºti, zona Institut. Te-
lefon: 0770/334.956.
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.
Vând apartament 2
camere central. Tele-
fon: 0770/682.554.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere decoman-
date, superb, preþ
negociabil, zona
Ciupercã. Telefon:
0 7 4 2 / 8 7 2 . 3 1 9 ,
0748/195.954.

Consiliul Local Ciupercenii
Noi organizeazã în data de
11.11.2013, ora 11.00, licita-
þie publicã în vederea închi-
rierii unui apartament cu o
suprafaþã utilã de 37,13mp,
situat în centrul satului Smir-
dan, comuna Ciupercenii
Noi, str. Anul 1879, nr. 1, ju-
deþul Dolj, ºi a unui spaþiu
liber existent cu o suprafaþã
utila de 39,08 mp situat în
clãdirea fostului CAP Ciu-
percenii Noi, str. Grãdiniþei,
nr. 24, jud. Dolj, pentru în-
fiinþarea unui cabinet medi-
cal veterinar. Ofertele se de-
pun la sediul Consiliului
Local Ciupercenii Noi, str.
Dunãrii, nr. 2, com. Ciuper-
cenii Noi, jud.Dolj. Terme-
nul-limitã pentru depunerea
ofertelor este 11.11.2013, ora
10.00. Informaþii suplimenta-
re se pot obþine la telefon nr.
0251.321.002. 
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 pro-
fil textile încãlþãminte. Lici-
taþia 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.
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Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
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 garsonierã.
Telefon: 0251/417.276.
Vând casã, sat Pana-
ghia, comuna Calopãr,
20 km – Craiova, cen-
trul localitãþii, drum asfal-
tat, 4 camere, 101 m.p.
Telefon: 0723/650.827,
0251/352.257.
Vând vilã la roºu
Gherceºti posibilitate
preluare credit Prima
Casã. Telefon: 0752/
142.493.

Vând casã cu teren
Lãdeºti – Vâlcea. 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 comerciale. Te-
lefon: 0744/391.195.
Casã, 3 camere,
anexe, pomi fructi-
feri, vie, fântânã, lo-
calitatea Ciutura, preþ
negociabil. Telefon:
0763/305.850.

Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna
Valea Stanciului. Te-
lefon: 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 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anvelo-
patã termic, eventual
schimb 2 apartamente,
2 camere sau variante.
Telefon: 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 extravilan
ºi pãdure. Relefon:
0766/582.831.
Vând teren Calea Bu-
cureºti km 11, ideal
benzinãrie, halã, depo-
zit, showroom, 2000 m,
deschidere 36 m. Te-
lefon: 0762/109.595.
VÂND Teren 7000
mp, zona Catargiu-
Mofleni, dimensiuni
20x350. Telefon:
0729/826.217.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.  Te-
lefon: 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 comu-
na Borãscu - Gorj. Te-
lefon: 0723/693.646.
Vând intravilan vis-a-
vis de târgul Leu,
1174 mp, 2 deschideri
17 m ºi reþele apã,
electricitate, cadastru,
carte funciarã. Tele-
fon: 0724/572.434;
0351/179.436.
Vând teren intravilan
Brãdeºti, deschidere
la Drum European
54 m, toate utilitãþile.
Relaþii la telefon:
0749/230.636.
Vând teren intravilan
ºi extravilan. Telefon:
0766/582.831.

Vând parcele Cârcea,
la asfalt, alãturat cu
Hanul cu ponei, 450
mp ºi 650 mp. Tele-
fon: 0767/263.391.
Vând 800 mp, co-
muna Predeºti ideal
pentru casã, zonã
pitoreascã. Telefon:
0762/ 109.595.
Vând 345 mp zona
Daewoo între case,
variante. Telefon:
0761/ 665.763.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de
lacul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/170.504.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grãdi-
nari, nr. 34. Preþ nego-
ciabil, 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 PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr. 40,
Craiova.  Telefon:
0761/347.028.

VÂND TEREN
ZONA PASARELA
PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELE-
FON: 0743/088.899.
Vând teren central
330 mp deschidere
2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp ºi
1900 mp în Vârvoru
de Sus. Terenurile fi-
ind la stradã betonatã
având toate facilitãþile
preþ convenabil. Tele-
fon: 0746/467.922;
0744/220.492.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament
sau garsonierã direct
de la proprietar. Te-
lefon: 0745/589.825.
SCHIMBURI

Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu apar-
tament 2 camere +
diferenþa. Telefon:
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. Tele-
fon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând Renault Laguna
2, an 2003, culoare gri
metalic, 6 trepte, turbo-
diesel, motor 1.9,
262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro
negociabil. Telefon:
0753/948.440.
Vând Chevrolet Kalos,
2005, 2000 Euro. Te-
lefon: 0768/104.581.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând  Peugeot 806,
benzinã, an 1995 neîn-
matriculatã. Bariera Vâl-
cii nr. 63. Craiova. Tele-
fon: 0766/466.171.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.

UTILAJE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Buco-
vãþ, sat Palilula, sta-
re foarte bunã. Tele-
fon: 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 prunã.
Telefon: 0765/ 291.628.
VÂND butaºi tranda-
firi olandezi. Telefon:
0744/642.570.

Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciuper-
cã), butoi pentru varzã.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând vioarã nouã, un
sfert arcuº, cutie. Te-
lefon: 0727/804.400.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
PRESÃ ULEI, 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 2 gropi, Cimiti-
rul Romaneºti, cu lu-
crare fãcutã. Tele-
fon: 0771/758.019.

Vând pãlãrie fetru nr.
55, nouã, 50 lei, ma-
ºini de spãlat rufe,
pompã defectã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând PICK-UP, mar-
cã ruseascã ºi dis-
curi Electrecord de
muzicã popularã ºi
uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând nicovalã fierãrie
maºini de cusut
nemþeºti, româneºti,
cãruþã. Telefon: 0761/
155.549.
Vând cârlige 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 canapea ex-
tensibilã 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:
0 7 6 2 / 2 7 8 . 6 3 9 ;
0 3 5 1 / 4 3 0 . 8 8 0 ;
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, ba-
lanþã 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 in-
terior, cu geam, date
cu lac, tuburi CO2,
dozator bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electro-
nic 30 kg, 250 lei,
casã de marcat Acti-
va Magic, 250 lei ne-
gociabil. 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 muzica-
lã stereo, piei de bo-
vinã tratate, piese
Dacia noi, calculator
instruire copii, flex
mare, aparat sudu-
rã. Telefon: 0735/
445.339.
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 – in-
dex, aragaz + bute-
lie, aer condiþionat,
mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante,
covoare. Telefon:
0752/142.493.
Vând mobilã dormi-
tor, sufragerie, bu-
cãtãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de
cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.
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 adãpãtoare
ºi hrãnitoare mari
din plastic ºi tablã
groasã pentru pui,
curcani ºi animale
mici. Telefon: 0721/
152.832.

Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã
miere. Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe
o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii
2-4 ani (50 Ron), te-
levizor bucãtãrie, 2
radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând aparat sudu-
rã autogen ºi matri-
þã. Telefon: 0761/
366.090.
Vând mobilã, calcu-
lator, combinã frigo-
rificã, loc de veci
(Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, di-
verse. Telefon: 0762/
559.132.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/3
ºi lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
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Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând convector pen-
tru cãldurã instant apã
caldã, ºemineu pe
lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã
cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând pat dublu 2 m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat – fer-
moar –  nasturi - tine-
ret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr þuicã. Tele-
fon: 0766/304.708.
Cumpãr moarã fãrã
Electromotor de po-
rumb ºtiuleþi (uroaie
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 pentru
Staþie GPL, Centru
vânzare maºini sau
parcare. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.
S.C. închiriazã spaþii
de producþie, birouri
ºi depozitare. Tele-
fon. 0770/ 887.454.
SALON coafurã, fri-
zerie, 1 Mai. Telefon:
0770/175.717.
Închiriez spatiu co-
mercial în municipiul
Craiova, str. Lip-
scani, 300 mp, dispus
pe trei niveluri. Tele-
fon: 0745/130.705.
Închiriez garsonierã
complet mobilatã
zona Lãpuº, ºcoala
M. Eminescu. Tele-
fon: 0762/ 299.913.
Închiriez la bloc Ca-
lea Bucureºti, exclus
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 Dezro-
birii, 300 euro. Tele-
fon: 0744/396.354.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.

Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedetermina-
tã, zonã cu vad. Te-
lefon: 0761/665.763.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.
MULÞUMIRI

Soþia ºi copiii mul-
þumesc tuturor ce-
lor care le-au fost
alãturi în momente-
le grele ale trecerii
în nefiinþã a soþului
ºi tatãlui lor ILARIE
HINOVEANU.
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 obli-
gaþii 50 ani, doresc cu-
noºtiinþã cu doamnã
vârstã apropiatã. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.

DIVERSE
Cedez 4500 m.p. te-
ren extravilan pentru
reparaþii casã + ane-
xe sau cedez 4000
m.p. teren intravilan
pentru un aparta-
ment cu 2 camere +
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Caut persoanã auto-
rizatã ptr. cadastru în
Craiova. Telefon:
0770/333.559; 0351/
401.251.
Confecþionez ºi
montez curea cane-
latã pentru maºinã
de cusut. Telefon:
0251/531.294.

Caut sã fac menaj
sau îngrijire copil
sau bãtrân. Telefon:
0 7 6 4 / 5 6 8 . 8 9 7 ;
0751/ 911.417.

PIERDERI
Pierdut Legitimaþii de
Veteran ºi Vãduve
de Veteran pe nume-
le: Tranã Ioana din
comuna Calopãr,
Pîrvulescu ªtefan
din Teslui, Ghiþã Iuli-
ca din Craiova, Busoi
Eleonora din Mischii,
Þãþulescu Cristina
din Fãrcaºu. Se de-
clarã nule.
CONDOLEANÞE
Decanul ºi Consiliul
Baroului Dolj îºi ex-
primã profundul re-
gret la încetarea din
viaþã a fostului ma-
gistrat din cadrul Tri-
bunalul Dolj, Badea
Ion, ºi transmit sin-
cere condoleanþe
familiei îndurerate.
Dumnezeu sã îl
odihneascã în pace!

Cu adâncã triste-
þe în suflete ºi ne-
mãrginitã durere
colectivul Tribu-
nalului Dolj re-
gretãm trecerea
în nefiinþã a dom-
nului judecãtor
I O N  B A D E A .
Adio, colegul ºi
prietenul nostru
nepreþuit! Adio,
OM adevãrat ºi
caracter aparte!
Dumnezeu sã îl
odihneascã în
pace!

Colectivul de ju-
decãtori al Curþii
de Apel Craiova
îºi exprimã pro-
fundul regret la
încetarea din via-
þã dupã o grea ºi
îndelugatã sufe-
rinþã a domnului
judecãtor ION
BADEA de la Tri-
bunalul Dolj ºi
transmite since-
re condoleanþe
familiei îndoliate
în aceste mo-
mente de grea în-
cercare!
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BUNDESLIGA – ETAPA A 10-A

Vineri: Stuttgart – Nurnberg 1-1 (Ibisevici
3 pen. / Drmic 6; Integralist la gazde, Ale-
xandru Maxim a contribuit decisiv la golul
formaþiei sale, obþinând penalty-ul din care
s-a marcat);
Sâmbãtã: Bayern – Hertha 3-2 (Mandzukici
29, 51, Gotze 54 / Ramos 4, Ben Hatira 58),
Schalke – Dortmund 1-3 (Meyer 62 / Auba-
meyang 14, ªahin 51, Blaszczykowski 74),
Leverkusen – Augsburg 2-1 (Rolfes 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);
Duminicã: Freiburg – Hamburg 0-3 (Beister
37, Lasogga 47, Van der Vaart 63), M’glad-
bach – Frankfurt 4-1 (Arango 11, Wendt 18,
Herrmann 60, Raffael 66 / Aigner 15).
1. Bayern 26 10. Hannover 13
2. Dortmund 25 11. Mainz 13
3. Leverkusen 25 12. Hamburg 12
4. M’gladbach 16 13. Werder 12
5. Hertha 15 14. Frankfurt 10
6. Wolfsburg 15 15. Augsburg 10
7. Schalke 14 16. Nurnberg 7
8. Stuttgart 13 17. Freiburg 5
9. Hoffenheim 13 18. Braunsch. 4

LIGUE 1 – ETAPA A 11-A

Vineri: Nantes – Lille 0-1 (Roux 41; La gazde,
Bãnel Nicoliþã a jucat din minutul 79);
Sâmbãtã: Marseille – Reims 2-3 (Thauvin 56,
Gignac 86 / Ayite 34, Albaek 37, Oniangue
90+1), Bastia – Nice 1-0 (Squillaci 36; Clau-
diu Keºeru a fost rezervã la gazde), Toulou-
se – Rennes 0-5 (Alessandrini 25, Bakayoko
34, Kadir 45, Oliveira 63, 83; La învinºi,
Mihai Roman nu s-a aflat în lot, fiind în con-
tinuare indisponibil)), 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 fã-
cut parte din lot), Valenciennes – Evian TG
0-1 (Sougou 82; Românii din ambele tabere,
Aurelian Chiþu ºi Dan Nistor, au fost rezer-
ve), Lorient – Sochaux 2-1 (Aboubakar 17,
Jouffre 55 / Bakambu 90+2);
Duminicã: Bordeaux – Montpellier 2-0 (Dia-
bate 75, Obraniak 90+1), Monaco – Lyon 2-
1 (Obbadi 28, Falcao 36 / Gomis 62), St. Etien-
ne – Paris SG 2-2 (Corgnet 18, Hamouma 51 /
Cavani 68, Matuidi 90+3).
1. Paris SG 25 11. Bastia 15
2. Monaco 25 12. Toulouse 15
3. Lille 23 13. Bordeaux 14
4. Nantes 19 14. Lyon 12
5. Guingamp 17 15. Montpellier 12
6. Marseille 17 16. Evian 12
7. St. Etienne 17 17. Lorient 10
8. Nice 17 18. Ajaccio 7
9. Rennes 16 19. Sochaux 6
10. Reims 15 20. Valencien. 5

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 9-A

Sâmbãtã: Crystal P. – Arsenal 0-2 (Arteta
47 pen., Giroud 87), Liverpool – West Brom
4-1 (Suarez 12, 17, 55, Sturridge 77 / Mor-
rison 66 pen.), Aston V. – Everton 0-2 (Lu-
kaku 68, Osman 81), Man. United – Stoke
3-2 (Van Persie 43, Rooney 78, Hernandez
80 / Crouch 4, Arnautovici 45), Norwich –
Cardiff 0-0, Southampton – Fulham 2-0
(Lambert 20, J.Rodriguez 43);
Duminicã: Sunderland – Newcastle 2-1
(Fletcher 5, Borini 84 / Debuchy 57), Chel-
sea – Man. City 2-1 (Schurrle 33, Torres 90
/ Aguero 49; Costel Pantilimon a fost rezer-
vã la oaspeþi), Tottenham – Hull 1-0 (Sol-
dado 80 pen.; Vlad Chiricheº a fost inte-
gralist la gazde), Swansea – West Ham 0-0
(La vizitatori, Rãzvan Raþ a bifat toate mi-
nutele).
1. Arsenal 22 11. Newcastle 11
2. Chelsea 20 12. West Brom 10
3. Liverpool 20 13. Aston V. 10
4. Tottenham 19 14. Fulham 10
5. Southampton 18 15. West Ham 9
6. Everton 18 16. Cardiff 9
7. Man. City 16 17. Stoke 8
8. Man. United 14 18. Norwich 8
9. Swansea 11 19. Sunderland 4
10. Hull 11 20. Crystal P. 3

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

CUPA LIGII FRANÞEI –
RUNDA A III-A –

O SINGURÃ MANªÃ
Astãzi: Bastia – Ajaccio (19:00),

Valenciennes – Troyes (II), Rennes –
Nancy (II), Tours (II) – Amiens (III),
Creteil (II) – Toulouse, Lille – Auxerre (II)
– toate 21:00, Nantes – Lorient (21:55);

Mâine: Guingamp – Evian TG (19:00),
Sochaux – Montpellier (21:00), Reims –
Monaco (21:55).

Se joacã pe terenul primelor echipe.

SERIE A – ETAPA A 9-A

Sâmbãtã: Sampdoria – Atalanta 1-0 (Mus-
tafi 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., Pa-
lacio 12, Cambiasso 38, Rolando 56 / Mar-
tinho 32, Romulo 71; În continuare nerefãcut
dupã o accidentare, Cristi Chivu nu a fãcut
parte din lotul milanezilor);

Duminicã: Napoli – Torino 2-0 (Higuain
14, 32, ambele din penalty), Udinese – Roma
0-1 (Bradley 82; Bogdan Lobonþ a fost rezer-
vã la formaþia oaspete), Juventus – Genoa 2-
0 (Vidal 23 pen., Tevez 36; La oaspeþi, Adrian
Stoian a fost rezervã), Chievo – Fiorentina 1-2
(Cesar 13 / Cuadrado 45, 64; Paul Papp a
fost rezervã la gazde), Parma – Milan 3-2 (Pa-
rolo 11, 90+4, Cassano 45+1 / Matri 61, Sil-
vestre 63), Bologna – Livorno 1-0 (Jose Cres-
po 3; Denis Alibec nu s-a aflat în lotul gazde-
lor), Catania – Sassuolo 0-0 (Ex-dinamovis-
tul Marius Alexe a fost rezervã la vizitatori),
Lazio – Cagliari 2-0 (Klose 52, Candreva 55
pen.; ªtefan Radu a fost integralist la amfitrioni).

1. Roma 27 11. Udinese 10
2. Napoli 22 12. Torino 10
3. Juventus 22 13. Cagliari 10
4. Inter 18 14. Sampdoria 9
5. Fiorentina 18 15. Livorno 8
6. Verona 16 16. Genoa 8
7. Lazio 14 17. Catania 6
8. Parma 12 18. Bologna 6
9. Atalanta 12 19. Sassuolo 6
10. Milan 11 20. Chievo 4

ETAPA A 10-A
Astãzi: Atalanta – Inter (21:45);
Mâine: Cagliari – Bologna, Fiorentina –

Napoli, Genoa – Parma, Verona – Sampdoria,
Juventus – Catania, Livorno – Torino, Milan –
Lazio, Sassuolo – Udinese (toate 21:45);

Joi: Roma – Chievo (21:45).

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 10-A

Vineri: Rayo – Valladolid 0-3 (Ebert 31, Javi
Guerra 39, D. Larsson 48);
Sâmbãtã: Malaga – Celta 0-5 (Alex Lopez 6,
64, Fernandez 23, Nolito 73, Charles 81), Bar-
celona – Real 2-1 (Neymar 19, A. Sanchez 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 Tor-
je nu a fãcut parte din lotul vizitatorilor);
Duminicã: Sevilla – Osasuna 2-1 (Rakitici 55,
Samperio 75 / Oriol Riera 87; Raul Rusescu a
debutat la gazde, dacã vine vorba de meciu-
rile de campionat, fiind aruncat în luptã în
minutul 83), Villarreal – Valencia 4-1 (Uche 17,
Perez 22, Dos Santos 49, 84 / R. Costa 63),
Sociedad – Almeria 3-0 (Griezmann 13, 50, J.
Angel 55), Atl. Madrid – Betis 5-0 (O. Torres
1, Villa 52, 56, D. Costa 65, Gabi 90+2);
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Getafe –
Bilbao.
1. Barcelona 28 11. Valencia 13
2. Atletico 27 12. Elche 12
3. Real 22 13. Granada 11
4. Villarreal 20 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. Sociedad 13 19. Osasuna 7
10. Sevilla 13 20. Almeria 3

ETAPA A 11-A
Astãzi: Espanyol – Malaga (21:00), Celta –
Barcelona (23:00);
Mâine: Valladolid – Sociedad, Valencia – Al-
meria (ambele 21:00), Real – Sevilla, Osasuna –
Rayo (ambele 23:00);
Joi: Villarreal – Getafe, Granada – Atl. Madrid
(ambele 21:00), Bilbao – Elche, Betis – Levante
(ambele 23:00).

CUPA LIGII ANGLIEI –
OPTIMI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Astãzi: Leicester (II) – Fulham,
Birmingham (II) – Stoke, Man. United –
Norwich, Burnley (II) – West Ham,
Arsenal – Chelsea (toate 21:45);

Mâine: Tottenham – Hull, Newcastle –
Man. City (ambele 21:45);

Partida Sunderland – Southampton se
va disputa în 6 noiembrie.

Se joacã pe terenul primelor echipe.

Digi Sport 1
16:00, 18:30 – FOTBAL – Cupa României, optimi de finalã: Ripensia

Timiºoara – Pandurii Tg. Jiu, FC Vaslui – FC Botoºani / 21:45 – FOTBAL
– Cupa Ligii Angliei, optimi de finalã: Arsenal – Chelsea.

Digi Sport 2
12:00 – TENIS (M) – Turneul de la Paris: ziua a doua / 23:00 – Fotbal

– Campionatul Spaniei: Celta Vigo – Barcelona.
Digi Sport 3

17:00 – VOLEI (F) – Liga Campionilor: ªtiinþa Bacãu – Volero Zurich
/ 21:45 – FOTBAL – Campionatul Italiei: Atalanta – Inter.

Dolce Sport 1
21:45 – FOTBAL – Campionatul Italiei: Atalanta – Inter.

Dolce Sport 2
21:55 – FOTBAL – Cupa Ligii Franþei, runda a III-a: Nantes – Lorient.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Sport.ro

20:30 – FOTBAL – Cupa României, optimi de finalã: Gaz Metan –
Astra.

TVR 3
19:00 – BASCHET – Liga Balcanicã: SCM „U” Craiova – Teodo Tivat

(Muntenegru).
Eurosport

9:30, 13:30, 16:30 – SNOOKER – Campionatul Internaþional Chen-
gdu (China): etapa a III-a / 18:00 – FOTBAL – Cupa Mondialã Under 17
din Emiratele Arabe Unite, optimi de finalã: Argentina – Tunisia.

Eurosport 2
8:30 – SNOOKER – Campionatul Internaþional Chengdu (China): eta-

pa a III-a / 15:00, 18:00 – FOTBAL – Cupa Mondialã Under 17 din
Emiratele Arabe Unite, optimi de finalã: Uruguay – Slovacia, Nigeria –
Iran / 21:30 – BASCHET – Eurocupa: Bilbao – Charleroi.

Echipa de Cupa Davis a României va întâlni
în perioada 31 ianuarie – 2 februarie 2014, în
deplasare, reprezentativa similarã a Ucrainei,
în primul tur al grupei I, zona Euro-Africanã, s-
a stabilit, ieri, în urma tragerii la sorþi, conform
daviscup.com.

România ºi Ucraina se vor întâlni pentru a
doua oarã în Cupa Davis, dupã ce în 2010 “tri-
colorii” se impuneau pe teren propriu, pe Are-
nele BNR din Bucureºti, cu scorul de 3-1, tot în
grupa I.

Din echipa Ucrainei ar putea face parte ju-
cãtori precum Alexandr Dolgopolov (59 ATP,
fost numãr 13 ATP), Oleksandr Nedoviesov (nr.
99), Serghei Stahovski (103 ATP, fost numãr 31
ATP), Illia Marcenko (nr. 152), Denis Molcea-
nov (nr. 190) sau Vladislav Manafov (nr. 611).

Cât priveºte echipa României, aceasta i-ar

România – Ucraina, în primul tur al grupei I a Cupei Davis

putea cuprinde pe Victor Hãnescu (nr. 77),
Marius Copil (nr. 145), Adrian Ungur (nr. 110),
Victor Crivoi (nr. 223), Patrick Ciorcilã (nr. 563),

Horia Tecãu sau Florin Mergea (ambii jucã-
tori de dublu).

Dacã va trece de Ucraina, România va
întâlni în turul doi, pe teren propriu, repre-
zentativa Suediei, care nu are adversar în
primul tur. Meciurile ar urma sã aibã loc, cel
mai probabil în perioada 4-6 aprilie 2014.

Rezultatele complete ale tragerii la sorþi
Zona Euro-Africanã, grupa I: Rusia –

Polonia, Slovenia – Portugalia, Ucraina –
România

Slovacia – Letonia. Austria, Croaþia, Is-
rael ºi Suedia au liber în primul tur.

Zona Euro-Africanã, grupa II: Africa de
Sud – Monaco, Norvegia – Lituania, Fin-

landa – Bulgaria, Bosnia – Grecia, Belarus –
Irlanda, Moldova – Egipt, Maroc – Luxemburg,
Danemarca – Cipru.

Preºedintele UEFA, Michel Platini, a de-
clarat, ieri, cã ar fi de acord ca la Cupa Mon-
dialã numãrul de echipe sã fie mãrit de la 32
la 40.

“Sunt de acord sã fie mai multe echipe din
Africa, Asia, Oceania ºi America de Nord la
Cupa Mondialã. De ce nu am putea trece de
la 32 la 40 de echipe? S-ar face opt grupe cu
câte cinci echipe. ªi, conform studiilor noas-
tre, nu s-ar adãuga decât trei zile de competi-
þie”, a declarat Michel Platini.

Declaraþia preºedintelui UEFA a venit la
douã zile dupã ce ºeful FIFA, Joseph Blatter,
a propus reconsiderarea numãrului de echi-
pe de pe fiecare continent.

“Trebuie sã acordãm federaþiilor africane
ºi asiatice locul pe care îl meritã. Europenii ºi
sud-americanii au cele mai multe locuri pen-
tru Cupa Mondialã chiar dacã au mai puþine
federaþii ca Africa ºi Asia. Nu este normal ca
Africa sã aibã doar cinci locuri”, spusese
Blatter pentru revista FIFA.

Platini ar fi de acord cu mãrirea numãrului de echipe la CM
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Seria I
Viitorul Dobridor – Victoria Basarabi 4-5,

Unirea Vela – Juventus Piscu Vechi 5-1, Gloria
Catane – Viitorul Siliºtea Crucii 1-1, Dunãrea
Negoi – Recolta Cioroiaºi 0-3, Progresul Ci-
percenii Vechi – Recolta Seaca de Câmp 11-0.

1. Cioroiaºi 18 6. Ciuperceni 12
2. Piscu Vechi 17 7. Negoi 9
3. Basarabi 16 8. Dobridor 7
4. Vela 15 9. Catane 7
5. Siliºtea Cr. 14 10. Seaca C. 1

Starea de bine din
sânul naþionalei dupã
meciul tur cu Norve-
gia (scor 23-25, mier-
curi), din cadrul gru-
pei a 6-a preliminarã
de calificare la Euro-
penele din 2014, s-a
diluat complet, dumi-
nicã searã, în returul
de la Bergen, unde tru-
pa lui Gheorghe Ta-
dici (foto) a primit o
corecþie severã, 18-
30, din partea cam-
pioanei mondiale ºi olimpice în
exerciþiu.

Dacã la Oradea, România s-a
bãtut de la egal la egal cu titrata-i
oponentã, graþie unei defesive bine
aºezate ºi a unui efort generos, de
astã datã tricolorele au jucat cu
garda jos. Cel puþin dupã minutul
19, moment în care s-a consem-
nat ultima egalitate a jocului: 7-7.
Heidi Loke, anihilatã perfect în
România, a avut cale liberã la Ber-
gen, astfel cã s-a dezlãnþuit. Pivo-

Americanca Serena Williams,
numãrul unu mondial, ºi-a adjude-
cat, duminicã, pentru a patra oarã
în carierã, Turneul Campioanelor,
învingând-o în finala de la Istan-
bul, cu scorul de 2-6, 6-3, 6-0, pe
chinezoaica Na Li, a patra favoritã
a competiþiei.

Sportiva de peste Ocean se mai
impusese la Turneul Campioane-
lor în 2001, 2009 ºi 2012.

Odatã cu câºtigarea trofeului, al

HANDBAL (F) – PRELIMINARII CE 2014

De astã datã a ieºit rãu!

România, eºec drastic în Norvegia

tul de la Györ a apãrut la finalizare
în 11 situaþii, faþã de patru în tur,
reuºind sã marcheze de ºase ori,
dar sã ºi scoatã trei aruncãri de la
ºapte metri. Norvegia n-a avut-o
însã numai pe Loke, ci ºi nenumã-
rate contraatacuri, care au tocat
mãrunt naþionala lui Tadici.

Pe alergare, tricolorele au avut
una-douã viteze în minus, astfel cã
gazdele n-au avut dificultãþi sã-ºi
mãreascã permanent diferenþa.
Dupã 14-9 la pauzã, nordicele au

ajuns la cota zece în mi-
nutul 49: scor 26-16.

Norvegia nu s-a oprit
însã ºi a continuat sã
alerge la aceeaºi inten-
sitate pânã în minutul
60, când tabela a con-
sfiinþit un ecart de 12
goluri.  

În urma celor douã
înfrângeri, România
pare condamnatã sã în-
vingã de douã ori cea-
laltã echipã din grupã,
Belarus, în iunie 2014,

pentru a se califica la Europenele
din Ungaria ºi Croaþia. Pânã acolo,
tricolorele va participa în luna de-
cembrie la Campionatul Mondial,
competiþie gãzduitã de Serbia.

Marcatoare
Norvegia: Loke 6, Alstad 5,

Sulland 5, Solberg 4, Mork 3, Ri-
gelhuth 2, Oftedal 2, Molid 1, Brei-
vang 1, Gosse 1.

România: Marin 6, Brãdeanu
4, Pintea 2, Perianu 2, Chiper 2,
Ardean 1, Pîrvuþ 1.

Serena Williams,
cea mai tare dintre campioane

Pentru a patra oarã în carierã,

11-lea al sezonului, numãrul 1 WTA
a doborât recordul premiilor în bani
într-un sezon în circuitul feminin,
totalizând 12.385.572 de dolari.
Totodatã, victoria de la Istanbul i-
a permis mezinei familiei Williams
sã pãtrundã în careul cu aºi al ju-
cãtoarelor care au izbutit sã-ºi trea-
cã în palmares minimum patru ti-
tluri la Turneul Campioanelor, alã-
turi de Chris Evert (tot 4), Steffi
Graf (5) ºi Martina Navratilova (8).

Jucãtoarea Simona Halep, locul
14 WTA ºi cap de serie numãrul 1,
va face parte din aceeaºi grupã cu
sportivele ruse Maria Kirilenko, 18
WTA, ºi Anastasia Pavliucenkova,
26 WTA, precum ºi cu franþuzoai-

Halep ºi-a aflat adversarele
din grupã, la turneul de la Sofia

ca Alize Cornet, 27 WTA, la tur-
neul de la Sofia care va debuta azi,
conform site-ului oficial al întrece-
rii. Ordinea jocurilor nu fusese sta-
bilitã pânã la închiderea ediþiei.

În celaltã grupã se vor afla Ana

Ivanovici (Serbia), locul 16 WTA,
beneficiarã a unui wildcard, Saman-
tha Stosur (Australia), locul 19
WTA, Elena Vesnina (Rusia), locul
25 WTA, ºi Þvetana Pironkova
(Bulgaria), locul 119 WTA, de ase-
menea beneficiarã a unui wildcard.

Halep, 22 de ani, a învins-o în
acest an pe Kirilenko (26 de ani),
în turul al treilea al US Open, scor
6-1, 6-0, în singura lor întâlnire, iar
pe Pavliucenkova (22 de ani) de trei
ori în carierã din tot atâtea meciuri,
ultima datã în semifinale la Mosco-
va, scor 6-2, 6-1. Singura jucãtoa-

re din grupã pe care Halep nu a în-
vins-o pânã în prezent este Cornet
(23 de ani). Cele douã jucãtaore s-
au întâlnit doar o datã, în 2011, în
turul întâi la Monterrey, când spor-
tiva din Hexagon s-a impus cu sco-
rul de 7-5, 6-1.

WTA Tournament Of Cham-
pions, aflat la a cincea ediþie, este
competiþia de simplu ce încheie se-
zonul sezonul, la care participã
sportivele ce au câºtigat cel puþin
un turneu, în acest an, din catego-
ria International, dar nu au obþinut
calificarea la Turneul Campioane-

lor de la Istanbul, unde au evoluat
cele mai bune opt jucãtoare din
lume. Turneul are loc pentru a doua
oarã consecutiv la Sofia, în salã, ºi
este dotat cu premii în valoare to-
talã de 750.000 de dolari.

Ocupantele primelor douã pozi-
þii în fiecare grupã se calificã în
semifinale.

Simona Halep a cãºtigat în acest
an trei turnee din categoria Inter-
national, Nurnberg, ‘s-Hertogen-
bosch ºi Budapesta, plus alte douã
din categoria Premier, Moscova ºi
New Haven.

Seria I
Voinþa Radovan – Voinþa Caraula 2-4, Fulgerul

Maglavit – Viitorul Vârtop 2-1, Avântul Giube-
ga – Progresul Bãileºti 2-0, SC Poiana Mare –
Tractorul Cetate 5-0, SIC PAN Unirea – Avântul
Verbiþa 9-0, Recolta Galicea Mare – Victoria Ple-
niþa 2-4, Avântul Rast – Flacãra Moþãþei 5-2,
Viitorul Întorsura – Viitorul Ciupercenii Noi 2-2.

1. SIC PAN 24 9. Caraula 9
2. Cetate 21 10. Rast 7
3. Pleniþa 19 11. Maglavit 7
4. Poiana Mare 18 12. Verbiþa 7
5. Moþãþei 18 13. Întorsura 7
6. Bãileºti 16 14. Galicea Mare 6
7. Giubega 10 15. Radovan 3
8. Vârtop 9 16. Ciupercenii N. 1
Ciupercenii Noi este penalizatã cu 6 puncte.

LIGA A V-A – ETAPA A 8-A

Seria a III-a
Viitorul Apele Vii – Unirea Tricolor Dãbuleni 2-4, Progresul Amãrãºtii de Sus – Victoria Cãlãraºi 1-

1, Viitorul Bratovoieºti – Olimpia Bãdoºi 4-0, Viitorul Ghindeni – AS Rojiºte 2-0, Fulgerul Mârºani –
Unirea Amãrãºtii de Jos 9-1, Unirea Tâmbureºti – Progresul Castranova 1-0;

Partidele ªtiinþa Teasc – CFR RomGaz Craiova ºi Ajax Dobroteºti – Sporting Leu nu s-au disputat.

Seria a II-a
Viitorul Craiova – Avântul Þuglui 1-1, Voin-

þa Belcin – Luceafãrul Craiova 4-1, Dinamyk
Craiova – Viitorul Coºoveni 1-4, Jiul Breasta
– Inter Secui 1-1, Rapid Potmelþu – Viitorul 2
Cârcea 4-3, AS Goieºti – Standard ªimnicu
de Sus 5-1, Unirea Braloºtiþa – ªtiinþa Malu
Mare 2-2, Jiul Bucovãþ – Arena Bulls Preaj-
ba 3-3.

1. Coºoveni 21 9. Belcin 10
2. Potmelþu 21 10. Bucovãþ 8
3. Cârcea 2 19 11. Þuglui 7
4. Goieºti 19 12. Luceafãrul 6
5. Malu Mare 19 13. Braloºtiþa 5
6. Secui 16 14. Dinamyk 5
7. Preajba 13 15. Breasta 4
8. ªimnicu S. 10 16. Viitorul Cr. 1

1. Dãbuleni 21
2. Mârºani 18
3. Tâmbureºti 16
4. Cãlãraºi 16
5. Amãrãºtii S. 15
6. Leu* 13
7. Rojiºte 13
8. Apele Vii 12
9. Bratovoieºti 12

10. Dobroteºti* 11
11. Bãdoºi 7
12. Castranova 6
13. Ghindeni 6
14. CFR * 3
13. Teasc* 3
16. Amãrãºtii J. 3
* - un joc mai puþin.
Progresul Castranova este penalizatã cu 6

puncte.

LIGA A VI-A – ETAPA A 8-A

Seria a III-a

Avântul Dobreºti – Voinþa Puþuri 5-0, Ener-
gia Radomir – Luceafãrul Popânzãleºti 3-0,
Unirea Câmpeni – Avântul Pieleºti 1-1, Avân-
tul Daneþi – Viitorul Sadova 5-1, Torentul Se-
cui – Atletico Zãnoaga 1-1, Flacãra Drãgoteºti
– Unirea Dioºti 0-1.

1. Daneþi 21 7. Pieleºti 11
2. Dobreºti 21 8. Dioºti 9
3. Radomir 17 9. Secui 7
4. Zãnoaga 14 10. Drãgoteºti 3
5. Sadova 13 11. Câmpeni 1
6. Puþuri 12 12. Popânzãleºti 0
Unirea Dioºti este penalizatã cu 6 puncte.

Seria a II-a
Unirea Goicea – ªtiinþa Calopãr 9-2, A.F.C.

Giurgiþa – Aktiv Padea 3-2, Recolta Mãceºu de
Jos – Viitorul Mãceºu de Sus 2-1, Dunãrea Gi-
ghera – Viitorul Valea Stanciului 13-1, Triumf
Bârca – Viitorul Gângiova 4-0, Progresul Cerãt
– Recolta Urzicuþa 1-0.

1. Bârca 21 7. Giurgiþa 9
2. Mãceºu J. 17 8. Urzicuþa 9
3. Gighera 16 9. Gângiova 8
4. Goicea 16 10. Padea 7
5. Mãceºu S. 15 11. Valea St. 7
6. Cerãt 15 12. Calopãr 0

Seria a IV-a
AS Scaeºti – Viitorul Sfârcea 1-1, Avântul Gher-

ceºti – Jiul Mihãiþa 3-2, Viitorul Brãdeºti – Voinþa
Raznic 1-5, Viitorul Valea Fântânilor – Energia
Craiova 2-4, AS Greceºti – FC Schitu 3-0.

Vulturul Cernãteºti a stat, în timp ce jocul
ªtiinþa Secu – Progresul Mischii nu a avut loc.

1. Cernãteºti* 19 8. Mihãiþa* 9
2. Scaeºti 19 9. Valea Fânt. 8
3. Raznic* 13 10. Brãdeºti* 6
4. Sfârcea* 12 11. Mischii** 6
5. Gherceºti* 12 12. Greceºti* 3
6. Energia* 10 13. Secu***** 0
7. Schitu* 10
* - un joc mai puþin disputat, ** - douã jocuri

mai puþin, ***** - cinci jocuri mai puþin.
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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)

Cupa României –
optimi de finală

Astăzi: Ripensia – Pandu-
rii – ora 16, SC Vaslui – FC
Botoşani – ora 18.30, Gaz
Metan – Astra – ora 20.30.

Mâine: FC Braşov – Vii-
torul – ora 18, Steaua – ACS
Poli – ora 20.

Joi: Oţelul – Corona – ora
16.30, Dinamo – Chindia –
ora 18.30, Rapid – Petrolul –
ora 20.30.

LIGA I

Etapa a XII-a
Viitorul – Corona 1-0
A marcat: Dică 76.
FC Vaslui – „U” Cluj 2-0
Au marcat: Madson 12, Antal 51.
FC Botoşani – Petrolul 1-2
Au marcat: Hadnagy 70 / Teixeira 15, Dore 85.
CFR Cluj – Astra 0-0
Gaz Metan – Ceahlăul 3-1
Au marcat: Fl. Dan 17, Todea 42, Tahar 71 / Golubovici 13.
FC Braşov – Steaua 1-2
Au marcat: Cr. Ionescu 10 / Kapetanos 2, Gardoş 47.
ACS Poli – Pandurii 2-3
Au marcat: S. Szekely 6, Bărbuţ 45 / Momcilovic 45, Eric 79, Diste-

fano 82.

Meciurile Dinamo – Concordia şi Săgeata – Oţelul s-au jucat aseară.

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 10 9 1 0 26-6 28
Petrolul 12 7 4 1 18-9 25
Astra 11 7 2 2 26-10 23
Pandurii 12 7 2 3 29-15 23
Mediaş 12 5 4 3 16-13 19
Botoşani 12 5 4 3 13-15 19
Ceahlăul 12 4 5 3 15-11 17
CFR Cluj 12 4 5 3 16-16 17
ACS Poli 12 4 3 5 13-15 15
Dinamo 11 3 4 4 16-12 13
Chiajna 8 4 1 3 11-12 13
Săgeata 11 3 3 5 9-19 12
Oţelul 11 3 2 6 11-22 11
Braşov 12 2 4 6 12-16 10
Viitorul 11 2 4 5 5-17 10
FC Vaslui 11 4 2 5 11-10 6
Corona 12 1 2 9 7-19 5
„U” Cluj 12 0 4 8 7-24 4

6

5

4

FC Vaslui este penalizată cu 8 puncte.

CS Universitatea
şi-a inaugurat
magazinul oficial

În timp ce Mititelu se tocmea
pentru revenirea pe „Ion Oblemen-
co”, rivalii de la CS Universitatea
tăiau panglica magazinului oficial
de prezentare. Acesta se află în
centrul Băniei, lângă English Park,
în vecinătatea Primăriei Craiova şi
a fost vandalizat în noaptea dinain-
tea inaugurării. Unul dintre geamuri
a fost spart cu o piatră, fiind înlo-
cuit chiar înaintea deschiderii ofi-
ciale. La inaugurare au fost pre-
zenţi managerul general, Pavel Ba-
dea, alţi oficiali ai clubului, antre-
norul Ovidiu Stângă şi jucătorii
Mihăiţă Pleşan, Ionuţ Stancu şi

Începând de ieri, fanii îşi pot procura
produse cu însemnele Ştiinţei

Gabriel Velcovici. „Venim în întâm-
pinarea celor care-şi doresc să fie
reprezentaţi la nivel de comunitate
prin fotbal. Sperăm ca suporterii
să vină să cumpere echipamente
sportive cu însemnele Universită-
ţii. Oferta de preţuri este foarte
avantajoasă pentru cei care vin să
cumpere de la magazinul nostru,
avem o colaborare cu cei de la
Nike, vindem echipamente de foar-
te bună calitate. Ne dorim să re-
prezentăm comunitatea cu onoa-
re, mândrie şi facem eforturi pen-
tru a reuşi acest lucru. Ştiind că
oltenii sunt foarte orgolioşi sperăm

să ne ridicăm la nivelul aşteptări-
lor lor“ a declarat Pavel Badea,
care a fost ş i primul cumpărător,
ac hiziţionându-şi un echipament
de joc  alb-albastru.  Ovidiu Stân-
gă a declarat: La Universitatea se
doreşte un club european.  E f i-
resc să aibă un astfel de maga-
zin, pentru a le putea oferi su-
porterilor tot ceea ce-ş i doresc.
Es te un început promiţător. În
Olanda e o experienţă creată în
ani, e greu să ajungem la nivelul
de acolo,  dar putem realiza lu-
cruri bune în ceea ce priveş te
imaginea c lubului nos tru în Ro-
mânia“.  „Deschiderea magazinu-
lui înseamnă apropierea de fani,
care-ş i doresc  să cumpere echi-
pamente cu însemnele clubului.
Intrăm în rândul cluburilor  mari,
acest fapt demonstrează ceea ce-
şi doreş te acest c lub“, a spus
Mihăiţă Pleşan. Badea, Stângă şi
cei trei jucători au acordat auto-
grafe suporterilor care au venit
la deschiderea magazinului ofi-
cial.  Printre podusele insc ripţi-
onate cu însemnele CS Univers i-
tatea se află: tricouri de joc  şi de
prezentare, fanioane,  eşarfe, bri-
chete,  căni, pixuri,  urmând ca în
perioada următoare magazinul să
fie alimentat şi cu o gamă şi mai
variată de articole alb-albastre.

Telenovela revenirii echipei lui Mititelu pe „Ion
Oblemenco” nu s-a încheiat o dată cu pronunţarea
instanţei. Deşi FC U Craiova trebuia „reintegrată” în
complexul din Bănie, conform hotărârii Tribunalului
Dolj, aceasta nu prevede concret ce înseamnă „com-
plexul «Ion Oblemenco»”. Practic, Mititelu ar avea
drept de utilizare doar asupra gazonului, nu şi a de-
pendinţelor complexului, care au mai mulţi proprie-
tari.  Însoţit de un executor judecătoresc, dar şi de
jucători şi 100 de suporteri, Mititelu a sosit de dimi-
neaţă la stadion şi a negociat revenirea pe fostul „Cen-
tral” cu reprezentanţii Primăriei. Executorul judecăto-

Mititelu mai aşteaptă
cu revenirea pe „Ion Oblemenco”

resc nu a pus în executare hotărârea, invocându-se
respectiva  problemă de procedură. „Azi nu vom pu-
tea să ne antrenăm pe stadionul nostru. Executorul a
declarat că este o problemă de proprietate, nespecifi-
cându-se în hotărâre ce înseamnă Complexul Sportiv
«Ion Oblemenco»”, a declarat Mititelu după ce a „ne-
gociat” aproximativ 3 ore revenirea pe fostul „Cen-
tral”. La porţile arenei, fanii au scandat împotriva pri-
marului Lia Olguţa Vasilescu şi a lui Pavel Badea şi au
forţat intrarea în arenă, însă au fost liniştiţi de body-
guarzii firmei de pază şi protecţie tocmită să protejeze
„obiectivul”.

Al treilea meci al baschetbaliştilor craioveni în Liga Balcanică va avea loc în
seara aceasta, de la ora 19, în Sala Polivalentă, împotriva echipei muntenegrene
Teodo Tivat. După primele două runde, cele două formaţii sunt vecine de clasa-
ment, pe locurile 4 şi 5, având câte o victorie şi un eşec. „Venim după două eşecuri,
în care oboseala, dar şi lipsa de concentrare şi-au pus amprenta şi vrem să ne
revanşăm, mai ales că jucăm în faţa propriilor fani, care ne dau un impuls fantastic.
Întâlnim o echipă incomodă, creată pe scheletul şcolii ex-iugoslave şi întărită cu 3
americani, care ne poate pune probleme, dar obiectivul nostru este victoria, pentru
a rămâne în cărţi pentru Final Four” a declarat team-managerul alb-albaştrilor, Ma-
rius Toma. Andelko Mandic poate trece pe foaia de joc toţi străinii din lot, însă cu
obligaţia de a păstra permanent în teren cel puţin un jucător român. Biletele costă
7 lei, iar copiii vor intra gratis. Meciul va fi transmis în direct de TVR 3, cu comen-
tariul lui Emil Hossu Longin şi Dragoş Cojocaru.

Baschet,
Liga
Balcanică

Universitatea întâlneşte
Teodo Tivat în Polivalentă


