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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Nu-mi place, Popescule, că
politicienii noştri ard gazul de
pomană şi ne pun pe noi să-l
plătim.
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CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

 GRÂU DE PANIFICAŢIE

Livrat la silozurile şi bazele sale din judeţul Dolj:

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

 CU PLATA PE LOC

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

O delegaţie a Camerei de Comerţ şi
Industrie Beaujolais, în vizită la Craiova

La iniţiativa consulului general al României la Lyon, Gabriela Dăn-
cău, şi a consilierului economic din cadrul Ambasadei României la
Paris, Ancuţa Conta, o delegaţie economică a Camerei de Comerţ şi
Industrie Beaujolais - condusă de preşedintele Noel Comte - s-a aflat
în România în cadrul unei misiuni economice de anvergură. Progra-
mul delegaţiei a inclus deplasări la Bucureşti, Ploieşti şi Craiova, unde
au avut loc mai multe întâlniri la nivel instituţional (consiliu judeţean,
camere de comerţ, asociaţii profesionale, patronate), dar şi o vizită la
Târgul INDAGRA şi mai multe întâlniri individuale cu firme româneşti
pentru a lua pulsul mediului de business din ţara noastră. Ieri, delega-
ţia franceză a fost primită de Ion Prioteasa, preşedintele Consiliului
Judeţean Dolj.
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Ciocnire violentă
în centrul
Craiovei
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529 de candidaţi
vor susţine
rezidenţiatul
la Craiova
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Să ne bucurăm
de frumuseţea
toamnei!
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Ministrul Fondurilor Europene, Eugen       Teo-
dorovici (foto), a declarat, la Mediaº, cã România
va trebui sã plãteascã CE, „pentru deficienþe în
sistem, peste un miliard de euro”. „România va
trebui sã plãteascã Comisiei Europene, pentru de-
ficienþe în sistem din 2009-2011, peste un miliard
de euro. E o sumã fabuloasã, o sumã care ar fi
putut merge, desigur, la proiectele de care vorbim
cu toþii, sumã pe care o plãtim cu toþii pentru cã
am avut un sistem deficitar, pentru cã am avut
persoane în acest sistem fãrã pregãtirea necesarã
ºi fãrã determinarea necesarã de a face lucrurile
sã fie aºa cum trebuie”, a declarat ministrul, citat
de corespondentul Mediafax. Potrivit acestuia,
suma reprezintã 5% din alocarea financiarã ac-
tualã, fiind „o sumã imensã”, preluatã de cãtre
bugetul de stat. „Nu puteam lãsa primarii sã plã-
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Adriean Videanu, audiat

la DNA în dosarul privind

Realitatea Media
Democrat-liberalul Adriean

Videanu s-a prezentat, ieri, la DNA,
unde a fost citat ca martor în
dosarul privind Realitatea Media,
el spunând cã singura legãturã cu
postul de televiziune a fost partici-
parea la emisiuni ºi cã unica
afacere pe care ar fi putut sã o aibã
cu societatea ar fi fost furnizarea de
marmurã. La intrarea în sediul
Direcþiei Naþionale Anticorupþie
(DNA), Videanu a spus cã a fost
citat de procurori în calitate de
martor în dosarul privind vânzarea
de acþiuni ale societãþii Realitatea
Media. Videanu a precizat cã nu a
fost interesat niciodatã de achiziþio-
narea de acþiuni la SC Realitatea
Media ºi, mai mult, nu a fost
interesat de afaceri în segmentul
media. Acesta a venit la sediul
DNA neînsoþit de avocat. În 25
octombrie, DNA a anunþat cã
deputatul PSD Marius Manolache,
cumnata lui Elan Schwartzenberg,
Oana Mihaela, omul de afaceri
Liviu Luca ºi administratorul
special al Realitatea Media, Florin
Bercea, au fost puºi sub învinuire în
dosarul preluãrii acþiunilor
televiziunii. În acelaºi dosar sunt
învinuite ºi firmele Realitatea
Media (urmãritã penal pentru
spãlare de bani, având în vedere
cã, potrivit anchetatorilor, „existã
date ºi indicii temeinice cã a fost
finanþatã cu bani proveniþi din
evaziune fiscalã”), Strategies
Research Investments - deþinutã de
Cozmin Guºã ºi Maricel Pãcuraru -
ºi Rovigo. În acelaºi dosar a fost
audiat, tot ieri, ºi primarul sectoru-
lui 5, Marian Vanghelie.

Premierul Victor Ponta a
declarat, ieri, la Sibiu, cã „nimeni
nu va pierde vreun leu din
pensie” în urma deciziei din 29
octombrie a Curþii Constituþiona-
le a României (CCR), de recalcu-
lare, anunþând, totodatã, cã
pensiile vor fi indexate, anul
viitor, cu 3,76%. „Anul viitor vor
fi indexate pensiile. În bugetul pe
2014, în mod sigur, este prevãzu-
tã o indexare superioarã inflaþiei
ºi anume cu 3,76%”, a spus
premierul. În plus, acesta a
afirmat cã urmeazã sã se stabi-
leascã exact ce pensii trebuie
recalculate în urma deciziei CCR.
„O sã vedem, în baza deciziei CC,
ce pensii trebuie sã recalculãm.
Vreau doar sã asigur un lucru:
dacã va fi cazul sã recalculãm în
plus, cu siguranþã vom da banii.
Dacã ne va cere Curtea sã tãiem
vreo pensie, nu voi fi de acord ºi
vom gãsi o altã soluþie legislati-
vã, astfel încât absolut nici o
pensie sã nu fie scãzutã”, a
afirmat premierul. Acesta a
adãugat cã-i pare rãu doar cã
trebuie sã existe o nouã „proce-
durã administrativã de recalcula-
re, (...) dar dacã asta a decis
Curtea este bine. Vreau sã
transmit un mesaj foarte clar, cã
nimeni nu va pierde vreun leu din

Ponta: Nimeni nu va pierde vreun leu
din pensie în urma deciziei CCR Ministrul Agriculturii, Daniel Con-

stantin, a precizat, ieri, cã l-a demis, în
cursul aceleiaºi zile, pe preºedintele
Agenþiei Domeniilor Statului (ADS),
Dan Lucian ªtefan Mogoº (foto), dar
susþine cã acest lucru nu are nici o le-
gãturã cu ancheta DNA ºi cã a luat
aceastã decizie încã din septembrie, dar
nu a putut sã o punã în aplicare întru-
cât acesta s-a aflat în concediu medi-
cal din 23 septembrie. „Azi a fost de-
mis preºedintele ADS, o mãsurã adusã
la cunoºtinþã încã din septembrie. Din
pãcate, din 23 septembrie e în conce-
diu medical. (...) decizia i-am comuni-
cat-o din septembrie”, a spus Daniel
Constantin în faþa ziariºtilor, la sediul
ministerului. Ministrul Agriculturii a
susþinut cã l-a demis pe Mogoº fãrã a
avea „dovezi sau suspiciuni”, ci pen-
tru cã simþea „nevoia unei îmbunãtãþiri
a managementului acestei agenþii”. În
ceea ce priveºte percheziþiile de ieri, de
la Ministerul Agriculturii, acestea au
fost fãcute de ofiþeri ai Direcþiei Gene-
rala Anticorupþie, în baza unui „man-
dat de percheziþie de la Curtea de Apel
cu privire la o cauzã a Direcþiei Naþio-
nale Anticorupþie”. „Epicentrul aces-
tui dosar este” la Agenþia Domeniilor
Statului, a continuat Daniel Constan-
tin, care a precizat cã nici un director
din aparatul central al Ministerului
Agriculturii nu a fost chemat la DNA.
Constantin a precizat cã, din câte ºtie,
cauza are legãturã cu sesizarea unei
angajate a ADS, care a reclamat o serie

Dan Mogoº, demis de la conducerea ADS

teascã pentru chestiuni fãcute sau datorate sis-
temului de stat. Faptul cã acei primari au dat dru-
mul la o licitaþie pentru care au avut aprobare de
la Agenþia Naþionalã de Achiziþii sau de la o struc-
turã de management a statului, nu puteam sã îi
imputãm acestei primãrii un astfel de cost”, a de-
clarat Teodorovici. Potrivit ministrului Fonduri-
lor Europene, preluarea acestei datorii de cãtre
bugetul de stat „creeazã mari dificultãþi, pentru
cã suma asta este automat pe deficit. (...) În rela-
þia noastrã cu FMI-ul, aceastã sumã, automat, se
regãseºte pe partea de deficit”. Eugen Teodoro-
vici a avut totuºi ºi o veste bunã, anunþând cã se
discutã cu oficialii CE o realocare financiarã de
350 de milioane de euro cãtre Programul Operaþi-
onal Regional (POR), pentru finanþarea lucrãrilor
la ºcoli, spitale ºi drumuri judeþene. „Existã o dis-
cuþie la nivelul Comisiei Europene de a realoca
niºte fonduri pentru programele operaþionale. Nu
înseamnã cã luãm bani de la alte proiecte. Ele se
vor continua ºi mai departe ºi fiecare se va termi-
na, numai cã facem o reaºezare de sume între pro-
gramele operaþionale ca sã nu se piardã nici un
euro. Astfel încât aproximativ 350 de milioane de
euro sã fie realocate cãtre Programul Operaþional
Regional, acolo unde dorim sã finanþãm ºcoli,
pentru cã sunt foarte multe ºcoli în situaþia aceas-
ta, începute, dar neterminate, spitale. ªi, desigur,
ºi o parte din drumurile judeþene încercãm noi,
dar sã vedem ce vrea Comisia European”, a expli-
cat Teodorovici, într-o conferinþã de presã susþi-
nutã la Mediaº. Potrivit acestuia, reprezentanþii
CE ar trebui sã se pronunþe pânã la finalul aces-

tui an. „Noi sperãm cã va fi o decizie pozitivã,
astfel încât aceste proiecte sã intre urgent la fi-
nanþare”, a concluzionat ministrul. Pe de altã par-
te, Teodorovici a precizat cã s-a decis ca proiec-
tele aprobate în actualul exerciþiu bugetar, dar care
nu au primit finanþare, sã intre deja în implemen-
tare, urmând sã fie finanþate în primul an al exerci-
þiului bugetar 2014-2020. „Astfel, din primul an,
din 2014, deci în urmãtorul cadru financiar, sã
avem deja absorbþie destul de ridicatã. Este o
abordare logicã ºi de bun simþ”, a afirmat Teodo-
rovici. Întrebat în ce mãsurã acoperã cele 350 de
milioane de euro necesarul la proiectele începu-
te, dar oprite din lipsa finanþãrii, sau la cele care
nu au primit finanþare pânã în prezent, ministrul a
rãspuns: „Toate aceste proiecte vor intra la fi-
nanþare, ca sã fie clar pentru toþi cei interesaþi. E
vorba de ºcoli, de drumuri judeþene, de spitale,
toatã lumea poate sã înceapã proiectele. Asta e
foarte important. Dupã care, finanþarea, noi, ca
stat, o aºezãm fie din realocare, fie din urmãtorul
cadru financiar”. El a afirmat cã, în prezent, gradul
de absorbþie a fondurilor europene se ridicã la cir-
ca 26%, urmând ca, pânã la finalul anului, suma
totalã intratã în România, în 2013, sã fie de circa 3
miliarde de euro. „Au intrat în România, pânã as-
tãzi, undeva la 2,5 miliarde de euro. Asta înseamnã
cã deja, noi, þinta pe care am avut-o cu FMI-ul am
atins-o. Este foarte important ºi sunt ºanse ca, pânã
la final de an, sã mai intre încã jumãtate de miliard
de euro. Sunt undeva la 3 miliarde de euro pe final
de an, ceea ce înseamnã foarte mult”, a explicat
ministrul Fondurilor Europene.

Premierul Victor Ponta a spus,
ieri, la Sibiu, cã „în jur de 15 noiem-
brie” Guvernul îºi va asuma rãspun-
derea pe legea descentralizãrii, ast-
fel încât bugetul pentru 2014 sã fie

construit þinându-se cont de finan-
þarea structurilor care trec de la mi-
nistere la autoritãþile locale. „În luna
noiembrie, undeva în jur de 15, vom
merge în Parlament cu angajarea

rãspunderii Guvernului, pentru ca
descentralizarea sã poatã fi inclusã
ºi în bugetul pe 2014, în aºa fel în-
cât toate structurile care trec la au-
toritãþile judeþene ºi locale sã trea-

cã cu tot cu buget. Nu putem sã le
dãm fãrã buget, fãrã finanþare, ce
sã facã preºedintele Consiliului Ju-
deþean cu structuri care nu au fi-
nanþare?”, a declarat premierul.

Premierul: În jur de 15 noiembrie vom merge în Parlament
cu asumarea rãspunderii pe descentralizare

pensie în urma deciziei CC”. CCR
a constatat, marþi, 29 octombrie,
cã dispoziþiile art. III alin.(2) ºi
(3) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr.1/2013 pentru
modificarea ºi completarea Legii
nr.263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice sunt
neconstituþionale, explicând
ulterior cã efectul acestei deciziii
este urmãtorul: în cursul anului
2013 indicele de corecþie de 1,06
adus punctajului mediu anual se
va aplica doar persoanelor al
cãror drept la pensie s-a deschis
dupã data intrãrii în vigoare a
ordonanþei - respectiv 23 ianua-
rie 2013, iar persoanelor al cãror
drept la pensie s-a deschis
începând cu luna ianuarie 2011 ºi
pânã la data de 23 ianuarie 2013 li
se vor aplica dispoziþiile art.170
din Legea nr.263/2010. Articolul
170 precizeazã la alineatul 1 cã
„pentru persoanele înscrise la
pensie începând cu data intrãrii
în vigoare a prezentei legi, la
punctajul mediu anual determinat
în condiþiile art.95 se aplicã un
indice de corecþie calculat ca
raport între 43,3% din câºtigul
salarial mediu brut realizat pe
anul precedent ºi valoarea unui
punct de pensie în vigoare la
acea datã”.

de abuzuri despre „servicii de  mente-
nanþã pentru Xerox”, „folosirea a douã
cartele de motorinã de la douã maºini
care nu mai sunt în uz”, „servicii de
telefonie” ºi „achiziþionarea unor ser-
vicii de pazã” la ADS, fiind sigilate bi-
roul preºedintelui ADS ºi cel al unui
director al instituþiei, de unde au fost
ridicate documente privind achiziþii
publice. Procurorii Direcþiei Naþionale
Anticorupþie (DNA) au fãcut, ieri, per-
cheziþii la Ministerul Agriculturii, ADS
ºi Federaþia Sindicalã Agrostar, de unde
au ridicat mai multe documente, care vor
fi analizate în cadrul unui dosar penal
deschis recent, vizând fapte de corup-
þie, potrivit unor surse judiciare. În urma
percheziþiilor nu au fost luate ºi mãsuri
preventive în cazul unor persoane care
ar fi în atenþia anchetatorilor în acest
dosar, au mai spus sursele citate.
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MIRCEA CANÞÃR

Dobândirea de cãtre municipiul Craiova a
statutului de capitalã culturalã a Europei este,
pânã la urmã, o provocare. Cum am mai spus.
Proiectul aparþine în exclusivitate primarului
Lia Olguþa Vasilescu ºi deja a demarat. Nici
timid, nici tumultuos. Mai de grabã concret.
Întregul demers este gestionat de Asociaþia
„Craiova – Capitalã culturalã europeanã
2021” ºi antreneazã întreaga comunitate, fi-
ind vorba de un „examen de admitere”. Îna-
inte de toate avem de surclasat ambiþiile altor
municipii cu staturã spiritualã din þarã, între
care se detaºeazã Cluj-Napoca. ªi care or mai
fi. Apoi, avem nevoie de lobby, cum se nu-
meºte în limbaj politic modern „complexul pi-
lei”. Ca la orice examen, nota de trecere se
poate obþine printr-o foarte bunã pregãtire,
prin noroc sau, cum spuneam, prin pile. Pânã
aici nimic nu pare straniu. Iar aspectul unui
examen nu este deloc forþat. De bunã seamã,
se conteazã înainte de toate pe efortul pro-

priu, adicã buna pregãtire, care rãmâne pro-
blema esenþialã. Deºi fãrã un pic de noroc ºi
fãrã lobby nu se poate. Recent, o delegaþia a
Primãriei Craiova condusã de Lia Olguþa Va-
silescu s-a repezit pânã la Marsilia, oraº care
deþine momentan, alãturi de Kosice (Slova-
cia), acest jinduit statut, pentru a prelua, pe
cât se poate, „experienþa francezã”. Marsilia
nu aratã ca o rezervaþie nordicã ºi dacã a reu-
ºit în demersul sãu, asta nu ne poate decât
potenþa încrederea. ªi ei sunt mult prea „spe-
cifici”, ca ºi noi, dar tocmai acest lucru con-
teazã, fiind circumscris conceptului de „ca-
pitalã culturalã”. Dupã ce am recuperat liniile
mari ale metabolismului european, chiar fili-
granul esenþial al europenitãþii, n-avem moti-
ve de inhibare. Chiar deloc. Dacã buna pre-
gãtire ne preocupã, asta înseamnã cã vrem
sã izbutim nu doar prin exponenþi, cãrora sã
le delegãm rãspunderea, sã ne ducã în para-
dis, ci printr-un efort comunitar de anvergu-

rã. Între altele, sã ne purtãm cordial unii cu
alþii, sã nu mai rãcnim pe strãzi, sã vorbim
frumos româneºte, sã veghem la întreþinerea
urbei, sã cerem de la noi înºine ceea ce ce-
rem de la alþii, oricât de sus ar fi plasaþi în
admiraþia noastrã. Avem de construit, mai de
grabã de reamenajat, o realitate substanþialã,
nu un panou promoþional, în virtutea tradiþii-
lor locului. Fireºte, asta nu-i atât de simplu,
dar nici atât de greu. Aportul instituþiilor de
culturã, al universitãþilor de stat, al presei lo-
cale, totul conteazã. Inclusiv aportul politi-
cienilor din zonã, obligaþi moralmente mãcar
sã aibã habar, ºi deocamdatã nu au, despre
acest demers lãudabil, cu reverberaþii garan-
tate. E adevãrat cã e greu sã te declari admi-
rator al lui Constantin Brâncuºi ºi sã contempli,
dupã o modã indigestã, bodega ºi mirosul de
cârnaþi. ªi nici mãcar nu sunt rãu intenþio-
naþi, dar nu pot juca un rol care le repugnã.
Funciarmente provinciali, nu pot face elogiul

metropolei. Sã revenim: Craiova are propria
legitimitate în aspiraþia enunþatã. I-am spune
fãrã egal. În a sa lucrare de referinþã „Istoria
criticã a românilor”, istoricul ºi filologul
Bogdan Petriceicu Haºdeu, cu a sa erudiþie
fabuloasã, comparabilã cu a lui N. Iorga, con-
semneazã undeva motivele lui Traian de a des-
cãleca în Oltenia, opinând cã „dacã centrul
politic al dacilor era undeva în Milcov, Tra-
ian s-ar fi miºcat prin Dobrogea ºi atunci
neamul românesc nu se mai nãºtea nicioda-
tã” (pag. 352). Avem îndreptãþire aºadar sã
ne facem iluzii. ªi pentru faptul cã am fost
dintotdeauna nucleul naþionalitãþii române, Haº-
deu fiind impresionat de „curãþenia etnicã” a
Olteniei. Nu doar mândria autohtonã, altmin-
teri justificatã, ne mânã în competiþie, cât isto-
ria încãrcatã a locului, inclusiv spiritul comu-
nitar, asimilat fãrã dificultate, ce a asfixiat du-
hurile locale, dovadã cã ºi Gorjul ºi Mehedin-
þiul ºi Oltul susþin, mãrturisit, Craiova.

Examen de admitereExamen de admitereExamen de admitereExamen de admitereExamen de admitere

 Componenþa delegaþiei a aco-
perit sectoarele vinificaþie, lemn
(prelucrare, sector mobilã), mate-
riale pentru îngrijirea grãdinilor,
transporturi ºi formare profesio-

nalã în domeniul viticol, automo-
bile mecanice etc. Scopul depla-
sãrii a constat în intensificarea
schimburilor economice dintre re-
giuni ºi, nu în ultimul rând, în iden-
tificarea de noi oportunitãþi de afa-
ceri. Ieri, delegaþia francezã a ve-
nit la Craiova, fiind primitã cã bra-
þele deschise de conducerea Con-
siliului Judeþean Dolj, preºedintele
Ion Prioteasa dându-ºi din nou tes-
tul de gazdã primitoare. Din dele-
gaþia francezã, alãturi de preºedin-
tele Camerei de Comerþ au mai fã-
cut parte Christophe Coquard,
comerciant de vinuri Beaujolais ºi
Bourgogne; Christophe Blanc, re-
prezentant Cluster Beaujolais, ºi
Charles Edouard Picard, oenolog
(Liceul Bel Air).

Protocol de colaborare
În prima parte a vizitei în Bãnie

au avut loc discuþii cu reprezen-
tanþii administraþiei publice locale
ºi judeþene, urmate de întrevede-
rea cu preºedintele Camerei de
Comerþ ºi Industrie a judeþului

Dolj. Cu aceastã ocazie s-a sem-
nat Protocolul de Parteneriat în-
tre Camera de Comerþ ºi Indus-
trie Villefranche ºi Camera de
Comerþ ºi Industrie Dolj. «Sun-
tem foarte legaþi de Franþa, poate
cã aceastã zonã a României este
zona de uniune francezã. Spun
acest lucru datoritã faptului  cã
avem o tradiþie în conservarea
valorilor franceze. Ambiþia româ-
nilor din aceastã zonã a fost de a-
ºi construi o casã la Craiova ºi de
a-ºi duce copiii sã studieze la Pa-
ris. Dacã vã uitaþi cu atenþie  pe
strãzile din Craiova o sã obser-
vaþi în mod cert o arhitecturã ase-
mãnãtoare cu cea a caselor din
Franþa, mai exact de la Paris. ªi
colaborarea dintre cele douã sta-
te nu se încheie aici. Existã o lun-
gã tradiþie a schimburilor cultu-
rale între România ºi Franþa. Cra-

iova dând unul dintre cei mai mari
sculptori ai lumii. Este vorba de
Constantin Brâncuºi. Avem ºi un
parc foarte frumos, Parcul „Ro-
manescu”. Aºa cã astãzi mai adã-
ugãm ceva la podul prieteniei din-
tre cele douã state», a spus ºeful
administraþiei doljene, la deschi-
derea lucrãrilor.

Transformarea unui brand local
într-unul internaþional

Preºedinþii Camerelor de Co-
merþ ºi Industrie au semnat un
protocol de colaborare, care vizea-
zã promovarea vinului din zona
noastrã, în întreaga Europã, dupã
o reþetã franþuzeascã, despre care
Cristian Dobre, preºedintele CCI
a judeþului Dolj, a spus cã o consi-
derã un bun exemplu de bune
practici, în sensul cã ea a dat re-
zultate, atât la nivelul Franþei, cât
ºi la nivelul întregii Europe. „Am
identificat mai multe oportunitãþi de
afaceri ºi dorim astfel sã dezvol-
tãm relaþiilor comerciale între re-
giunea Beaujolais ºi Dolj. Mulþu-

mim partenerilor noºtri din Franþa
care au venit sã ne împãrtãºeascã
din experienþa lor. Felul în care
dumnealor au reuºit sã transfor-
me un brand local într-unul inter-
naþional, fiind un exemplu de bune
practici pe care vrem sã îl urmãm.
Suntem convinºi cã împreunã vom
dezvolta mediul de afaceri de
aici...”, a subliniat Cristian Dobre.

Turism viticol
Regiunea Rhône-Alpes deþine o

dimensiune europeanã prin pute-
rea sa economicã, aflându-se pe
locul al II-lea în Franþa din punc-
tul de vedere al Produsului Intern
Brut (PIB) pe locuitor (24.474

La iniþiativa Consulului General al Româ-
niei la Lyon, Gabriela Dãncãu, ºi a Consilie-
rului Economic din cadrul Ambasadei Româ-
niei la Paris, Ancuþa Conta, o delegaþie eco-
nomicã a Camerei de Comerþ ºi Industrie
Beaujolais s-a aflat în România în cadrul unei
misiuni economice de anvergurã. Astfel, pri-
ma misiune a CCI Beaujolais în România a
fost condusã de Preºedintele Camerei de Co-

O delegaþie a Camerei de Comerþ ºi Industrie
Beaujolais, în vizitã la Craiova

merþ, Noel Comte. Programul delegaþiei a in-
clus deplasãri la Bucureºti, Ploieºti ºi Craio-
va, unde au fost programate mai multe întâl-
niri atât la nivel instituþional (consiliu jude-
þean, camere de comerþ, asociaþii profesiona-
le, patronate), dar ºi o vizitã a târgului INDA-
GRA ºi mai multe întâlniri individuale cu fir-
me româneºti pentru a lua pulsul mediului de
business din þara noastrã.

euro/loc.), datoratã unei reþele pu-
ternice ºi variate de întreprinderi
mici ºi mijlocii(PME). Preºedin-
tele Camerei de Comerþ din Fran-
þa, Noel Comte a vorbit despre
cheia succesului în ceea ce pri-
veºte promovarea sortimentelor de
vin, enumerând chiar câteva mo-
dalitãþi de promovarea a vinurilor
Beaujolais ºi Bourgogne în întreaga
lume. „Regiunile noastre sunt pro-
ducãtoare de vin, cum spunea
domnul preºedinte al Camerei de
Comerþ, vinul nostru este cunos-
cut în lumea întreagã dar este de
datoria noastrã sã îl facem cunos-
cut ºi mai mult. Cum teritoriile pe
care se produc vinurile sunt foar-
te frumoase, am dezvoltat turis-
mul în zonã, un turism viticol pen-
tru ca ºi satele noastre sã fie cu-
noscute. Am dezvoltat astfel un
parteneriat pentru ca toþi cei im-
plicaþi în fabricarea ºi comercia-
lizarea vinului sã concureze, dar
ºi sã colaboreze. Pentru cã am vã-
zut deschiderea autoritãþilor de la
Craiova pentru a dezvolta un ase-
menea proiect noi suntem deschiºi
sã facem schimb de experien-
þã....”, a precizat Noel Comte,
preºedintele Camerei de Comerþ ºi
Industrie din Beaujolais.

MARGA BULUGEAN

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj: „Visãm
la o zi în care sã reuºim sã ne vindem ºi noi vinul reprezentativ al
regiunii, zaibãrul. Un vin de care suntem foarte mândri, consumat în
mod deosebit de locuitorii de la sate ºi sã reuºim sã facem din vânzarea
acestui vin, un spectacol ºi un brand al nostru oltenesc de care sã se
bucure întreaga lume. Vã doresc sã puneþi în practicã acest protocol”.
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Pe 6 aprilie 2012, la Curtea de
Apel Craiova se înregistrau apelu-
rile declarate de Sandu Anghel zis
Bercea Mondial, fiul sãu Florin
Anghel zis Ambasador, Fãnica An-
ghel, nevasta lui Bercea, dar ºi de
procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Olt, împotriva sentinþei
din 22 februarie 2012 a Tribunalu-
lui Olt prin care primii trei erau
condamnaþi într-un dosar vizând
comiterea infracþiunii de tentativã
de omor calificat.

Dupã un an ºi jumãtate de jude-
catã ºi dupã ce au amânat de trei
ori pronunþarea, ieri, magistraþii
Curþii de Apel Craiova au anunþat
decizia: s-au respins apelurile in-
culpaþilor, a fost admis apelul Par-
chetului ºi s-a dispus majorarea
pedepselor primite de inculpaþi pe
fond. Astfel, lui Sandu Anghel ju-
decãtorii i-au mãrit pedeapsa de la
7 ani ºi 6 luni, la 10 ani de închi-

Pedeapsã mãritã la apel pentru Bercea MondialPedeapsã mãritã la apel pentru Bercea MondialPedeapsã mãritã la apel pentru Bercea MondialPedeapsã mãritã la apel pentru Bercea MondialPedeapsã mãritã la apel pentru Bercea Mondial

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, accidentul s-a petrecut în
jurul orei 22.30, în Craiova, la in-
tersecþia dintre „Calea Bucureºti”
ºi bulevardul „Carol I”. Din cer-
cetãrile poliþiºtilor Biroului Rutier
Craiova s-a stabilit cã avocatul
Florentin Gligã, de 29 de ani, din
comuna Desa, în timp ce condu-
cea un autoturism Ford Focus pe
”Calea Bucureºti”, nu a respec-
tat semnificaþia indicatorului „Ce-

Poliþiºti din cadrul Biroului
Arme, Explozivi ºi Substanþe Pe-
riculoase din cadrul IPJ Dolj ºi ai
Secþiei 6 de Poliþie Ruralã Giube-
ga, în baza unor informaþii deþi-
nute, au efectuat, joi, o perchezi-
þie la locuinþa lui Florin Zeicu, de
35 de ani, din comuna Galicea
Mare, în urma cãreia au gãsit un
pistol marca Ekol, neletal, supus
autorizãrii ºi un numãr de 29 car-
tuºe, toate de calibrul 9 mm. În
urma cercetãrilor s-a stabilit fap-
tul cã acesta nu este deþinãtor le-
gal al acestei arme, ºi cã a cum-

Cercetat penal dupã ce a fost prins
cu pistol cumpãrat din Bulgaria
Un bãrbat de 35 de ani, din Galicea Mare, s-a alesUn bãrbat de 35 de ani, din Galicea Mare, s-a alesUn bãrbat de 35 de ani, din Galicea Mare, s-a alesUn bãrbat de 35 de ani, din Galicea Mare, s-a alesUn bãrbat de 35 de ani, din Galicea Mare, s-a ales
cu dosar penal dupã ce, în urma unei percheziþiicu dosar penal dupã ce, în urma unei percheziþiicu dosar penal dupã ce, în urma unei percheziþiicu dosar penal dupã ce, în urma unei percheziþiicu dosar penal dupã ce, în urma unei percheziþii
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din Bulgaria ºi le introdusese ilegal în þarã.din Bulgaria ºi le introdusese ilegal în þarã.din Bulgaria ºi le introdusese ilegal în þarã.din Bulgaria ºi le introdusese ilegal în þarã.din Bulgaria ºi le introdusese ilegal în þarã.

pãrat-o pe 19 septembrie a.c. din
Republica Bulgaria, introducând-
o în aceeaºi zi, fãrã drept, în Ro-
mânia, fãrã a o declara organelor
de control vamale, pe la PTF Ca-
lafat. „Poliþiºtii continuã cercetã-
rile sub aspectul sãvârºirii infrac-
þiunilor de deþinere de armã nele-
talã din categoria celor supuse
autorizãrii, fãrã drept ºi contra-
bandã calificatã, arma ºi cartuºe-
le fiind ridicate în vederea confis-
cãrii”, a precizat agent principal
Amelia Cãprãrin, din cadrul Birou-
lui de presã al IPJ Dolj.

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au
soluþionat, ieri, apelurile declarate de
inculpaþi, dar ºi de procurori în dosa-
rul în care Sandu Anghel zis Bercea
Mondial a fost judecat pentru tentati-
vã de omor asupra unui nepot de-al sãu.
Judecãtorii craioveni au decis sã-i

mãreascã pedeapsa bãrbatului de la 7
ani ºi 6 luni de închisoare, la 10 ani de
închisoare, fiul sãu primind 8 ani, iar
soþia sa 1 an de închisoare, pentru toþi
cu executare. Sentinþa nu este defini-
tivã, putând fi atacatã cu recurs la Înal-
ta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

soare, lui Florin Anghel de la 7 ani
ºi 6 luni la 8 ani de închisoare, iar
Fãnica Anghel, condamnatã pe
fond la 3 luni de închisoare cu sus-
pendare a primit acum un an de
închisoare cu executare în regim
de detenþie. Inculpaþii au de achi-
tat câte 760 de lei cheltuieli judi-
ciare, iar faþã de Bercea Mondial a
fost menþinutã arestarea preventi-
vã. Hotãrârea de ieri a Curþii de Apel
Craiova nu este definitivã, putând
fi atacatã cu recurs.

Reamintim cã, în aprilie 2011,
procurorii Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Craiova l-au trimis
în judecatã, în stare de arest pre-
ventiv, pe Sandu Anghel zis Ber-
cea Mondial, pentru tentativã de
omor calificat, ultraj contra bune-
lor moravuri ºi tulburarea ordinii
ºi liniºtii publice, instigare la mãr-
turie mincinoasã neurmatã de exe-
cutare ºi portul cuþitului, fãrã

drept, în locuri ºi împrejurãri în
care s-ar putea primejdui viaþa ori
integritatea corporalã a persoane-
lor. În acelaºi dosar au mai fost
trimiºi în judecatã fiul sãu, Florin
Anghel zis Ambasador, acuzat de
complicitate la tentativã de omor
calificat ºi ultraj contra bunelor
moravuri ºi tulburarea ordinii ºi li-
niºtii publice, ºi soþia sa, Fãnica
Anghel zisã Stela, în sarcina cãre-
ia s-a reþinut instigare la mãrturie
mincinoasã ºi încercarea de a de-
termina mãrturia mincinoasã.
Victima, înjunghiatã ºi aruncatã
pe scãri

Potrivit rechizitoriului întocmit
la finalizarea cercetãrilor, pe 17
februarie a.c., victima, Ionuþ An-
ghel zis Mercedes, în vârstã de 17
ani, era împreunã cu alte persoane
într-un bar din localitatea Drãgã-
neºti-Olt. ªtiind cã minorul este

acolo ºi pe fondul unor relaþii con-
flictuale mai vechi cu familia aces-
teia, inculpatul Anghel Sandu, în-
armat cu un cuþit ºi un topor ºi
însoþit de inculpatul Anghel Florin
(fiul sãu), s-a deplasat la localul
respectiv ºi, în urma unor alterca-
þii verbale între aceºtia, inculpatul
Anghel Sandu i-a aplicat pãrþii vã-
tãmate o loviturã cu cuþitul în zona
toracicã. “Dupã ce partea vãtã-
matã a fost înjunghiatã, inculpa-
þii Anghel Sandu ºi Anghel Florin
au îmbrâncit-o pe aceasta pe scãri
pânã în faþa imobilului în care
funcþiona barul, unde, vãzând cã
starea acesteia este gravã, au
abandonat-o, s-au urcat în auto-

turismul cu care veniserã la bar ºi
au plecat spre municipiul Slatina”,
dupã cum se aratã în rechizitoriu.

Victima a ajuns în stare gravã la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova, în timp ce Bercea Mon-
dial a fugit, fiind depistat pe 19 fe-
bruarie 2011 în Bucureºti. Procu-
rorii au stabilit cã în cele douã zile
cât a stat în Capitalã, Bercea ºi-a
sunat soþia ºi fiul, stabilind împre-
unã ca un alt fiu al sãu, minor, sã
ia asupra sa fapta. Sandu Anghel a
fost arestat preventiv pe 20 februa-
rie 2011, dupã trimiterea în jude-
catã fiind mutat în Penitenciarul de
Maximã Siguranþã Craiova, unde
este ºi acum.
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Ciocnire violentã în centrul
Craiovei

Un grav accident de
circulaþie s-a petrecut
joi seara, în Craiova,
un bãrbat de 29 de
ani ajungând la Spita-
lul Cinic Judeþean de
Urgenþã Craiova în
stare gravã, cu multi-
ple fracturi, în urma
ciocnirii a douã auto-
turisme.

deazã trecerea” de la intersecþia
cu bulevardul „Carol I” ºi nu a
acordat prioritate de trecere unui
autoturism BMW înmatriculat în
Bulgaria, condus de Rãzvan Ola-
ru, de 23 de ani, din Craiova,
ciocnindu-se violent cu acesta. În
urma accidentului a rezultat vã-
tãmarea corporalã gravã a lui Flo-
rentin Gligã, care a fost transpor-
tat cu o ambulanþã SMURD la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-

þã Craiova în stare gravã, cu
multiple fracturi, la spital fiind
dus ºi Rãzvan Olaru, care, din
fericire, a scãpat cu leziuni care
nu-i pun viaþa în pericol. „Poli-
þiºtii prezenþi la faþa locului au
întocmit în cauzã dosar penal
pentru comiterea infracþiunii de
vãtãmare corporalã din culpã”,
ne-a declarat agent principal
Amelia Cãprãrin, din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj.
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Themis între balanþã ºi sabieThemis între balanþã ºi sabieThemis între balanþã ºi sabieThemis între balanþã ºi sabieThemis între balanþã ºi sabie
Odatã cu zarva cu care ne-a înzestrat,

fãrã sã fi fost chestionaþi, prãdalnica glo-
balizare cu deºartele sale iluzii ale unei co-
muniuni mai profunde ºi mai rodnice, ne-
am pierdut, observ, uzul strãvechi al îm-
pãrtãºirii, acea secularã practicã de a sta

la tainã, unul cu altul, unii cu alþii: prilej
însoþit aproape obligatoriu, ca într-un ri-
tual, de un gust al plãcerii, în care schim-
bul de informaþii sfârºea prin a ne face puþin
mai înþelepþi.

Regãseam, zilele trecute, furând vaie-
rului steril din jur câteva clipe norocoase
un strop din plãcerea ºi confortul pierdu-
telor taine de odinioarã darnicã ºi cu niºte
fãrâme din înþelepciunea, ajunsã ºi aceas-
ta cu mult sub preþul meritat. Cu un ju-
rist, universitar ºi, pe deasupra, un califi-
cat curator al unei organizaþii de breaslã,
am tãinuit, vreme de-un ceas, despre în-
tâmplãri mai mari ºi mai mãrunte, care ne

solicitã, cu o inclemenþã morbidã, tihnele
cotidiene. Hoþii într-o gamã ameþitoare, de
la buzunãritul prin zone aglomerate pânã
la jafurile cu ºtaif ºi, nu o datã, ordonate
pe la vârfurile societãþii, de la crimele ori-
bile de pe ºosele comise, cu o inconºtien-
þã penalã, de tineri ticãloºiþi în cultul unei
vitezomanii de o gratuitate vecinã cu
prostia pânã la protestele de stradã, de-
versate, unele dintre ele, în niºte rãzmeri-
þe comandate aiuritor, sfidând dreptul ele-
mentar la liniºte al masei de cetãþeni ino-
cenþi ºi de multe altele.

Lucid ºi cu credinþa nestrãmutatã în in-
stituþia dreptãþii, comilitonul meu ocazio-
nale mã asigura, nu fãrã a-mi indica ºi câ-
teva exemple cazuistice de-acum de noto-
rietate, cã justiþia va triumfa. Argumentul?
Istoria, cea mare ºi progeniturile ei de mai
micã rezonanþã, stã mãrturie. E o proble-
mã, mai curând decât de destin, de… echi-

libru: Themis, zeiþa de pe Olimpul elen, þine,
cum se ºtie, într-o mânã balanþa, ca etalon
al raportului dintre bine ºi rãu, dintre demn
ºi infam, dintre uman ºi inuman, iar în cea-
laltã… sabia. A dreptãþii, desigur.

ªi poþi pãcãli, ca la un cântar „aranjat”,
mistificat chiar de alþi „zei” mai nevolnici
de pe Olimp, prinºi în mrejele unor inte-
rese de castã sau de familie, însã nu pen-
tru mult timp; cãci balanþa themisianã nu
e doar un strict instrument al justiþiei, ci
ºi un garant al unui echilibru mult mai
impunãtor ºi mai imperios, în care se cir-
cumscrie soarta unei societãþi, a Lumii
înseºi. Asemenea seismelor tot mai ame-
ninþãtoare în ultimul timp, dezechilibrele
balanþei dreptãþii reprezintã avertismente
cât se poate de certe ale unui ceas, zi, timp
în care sabia zeiþei ridicate din codurile
juridice sincopate de slujitori ai lor va cã-
dea imperturbabil ºi nãprasnic acolo unde

culpa s-a comis.
Vei vedea, mã asigurã prietenul, vei ve-

dea curând pe drumul cãtre purgatoriul, in-
diferent de cât de dispuºi la penitenþã se
vor dovedi, pe toþi cei ce-au piratat, direct
ori prin interpuºi, societatea româneascã
în starea ei de convalescenþã, pe toþi acei
„ºmecheri” ascunºi încã în semiobscuri-
tatea unor aranjamente temporare, afiºând
acum un soi de imunitate negociatã la gra-
vele delicte pe  care le-au sãvârºit.

Nevindecat cum sunt de boala unei aº-
teptãri prea înºelate, mã trezesc ademenit
în cercul speranþei pe care un om al legii,
cu o mai sigurã poziþionare faþã de locul de
veghe al zeiþei, mi-l contureazã, nu fãrã un
plus de luciditate ºi un strop de înþelepciu-
ne pe care le decretasem aproape risipite
de pe ordinea de zi a existenþei noastre pa-
sagere. ªi mã anim la gândul cã ºtie pe ce
se bazeazã.

Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie din Craiova se numã-
rã, la fel ca în ultimii doi ani, prin-
tre centrele universitare în care
se va organiza rezidenþiatul. Con-
cursul va avea loc concomitent
ºi la Bucureºti – unde s-au în-
scris 1.942 de candidaþi, Iaºi –
829 candidaþi, Cluj-Napoca –
771, Târgu Mureº – 480 ºi Ti-
miºoara 551 de candidaþi.

Cei mai mulþi dintre candidaþii
care ºi-au depus dosarul pentru a
susþine rezidenþiatul la Craiova au
optat pentru domeniul medicinã
generalã – nu mai puþin de 457
din 529. Medicinã dentarã au ales
36 dintre cei înscriºi ºi tot atâþia
s-au orientat cãtre farmacie.

Doi candidaþi
pe loc la Medicinã

Anul acesta, la rezidenþiat, sunt
scoase la concurs pentru Craio-

Absolvenþii facultãþilor de medicinã, farmacie ºi
medicinã dentarã vor susþine pe 17 noiembrie a.c.

concursul de intrare în rezidenþiat, unul dintre cele
mai importante în sistemul de învãþãmânt sanitar

românesc. În urma înscrierilor, care s-au încheiat pe
21 octombrie, ºi-au depus dosarul pentru a susþine

rezidenþiatul la Craiova 529 de candidaþi.

va 200 de locuri pentru dome-
niul Medicinã, 10 locuri pentru
Medicinã dentarã, respectiv nouã
locuri pentru Farmacie. La Cra-
iova, rezidenþiatul se desfãºoarã
pentru posturile publicate în ju-
deþele Braºov, Dolj, Gorj, Mehe-
dinþi, Olt ºi Vâlcea ºi pentru lo-
curile publicate în centrele uni-
versitare Craiova ºi Braºov.

La Bucureºti este organizat
concurs pentru posturile publica-
te în Bucureºti ºi judeþele Argeº,
Brãila, Buzãu, Cãlãraºi, Constan-
þa, Dâmboviþa, Giurgiu, Ialomi-
þa, Ilfov, Prahova, Teleorman,
Tulcea ºi pentru locurile publi-
cate în centrele universitare Bu-
cureºti ºi Constanþa. La Cluj-
Napoca concursul are loc pen-
tru posturile publicate în judeþe-
le Alba, Bihor, Cluj, Maramureº,
Sãlaj, Satu Mare ºi pentru locu-
rile publicate în centrele univer-

sitare Cluj-Napoca ºi Oradea. La
Iaºi se susþine rezidenþiatul pen-
tru posturile publicate în judeþele
Bacãu, Botoºani, Galaþi, Iaºi,
Neamþ, Suceava, Vaslui, Vrancea
ºi pentru locurile publicate în
centrele universitare Iaºi ºi Ga-
laþi. La Târgu Mureº pentru
posturile publicate în judeþele
Bistriþa-Nãsãud, Covasna, Har-
ghita, Mureº, Sibiu ºi pentru lo-
curile publicate în centrele uni-
versitare Târgu Mureº ºi Sibiu.
La Timiºoara este organizat con-
curs pentru posturile publicate în
judeþele Arad, Caraº-Severin, Hu-
nedoara, Timiº ºi pentru locurile
publicate în centrele universitare
Timiºoara ºi Arad.

Test-grilã
de patru ore

Concursul se desfãºoarã sub
formã de test-grilã cu 200 de în-
trebãri, pe o duratã de patru ore.

Punctajul minim de promovare
reprezintã 60% din punctajul ma-
xim realizat la cele 200 de între-
bãri pentru fiecare domeniu ºi se
calculeazã la nivelul fiecãrui cen-
tru universitar în care se organi-
zeazã concursul. Anul acesta con-
cursul se va desfãºura în aceleaºi
condiþii ca ºi pânã acum.

Ocuparea locurilor/posturilor
în specialitate se face în ordinea
punctajului de promovare obþi-
nut, pe fiecare centru universi-
tar, în limita locurilor/posturilor
publicate pentru fiecare domeniu
în centrul universitar respectiv,
alcãtuindu-se o singurã clasifica-
re pentru fiecare domeniu. Me-
dicii, medicii dentiºti ºi farmaciº-
tii care devin rezidenþi pe locuri
încheie un contract individual de
muncã pe perioadã determinatã,
egalã cu durata rezidenþiatului, cu
unitatea sanitarã la care au fost
repartizate locurile pentru rezi-
denþiat. Medicii, medicii dentiºti

ºi farmaciºtii care devin rezidenþi
pe post încheie contract indivi-
dual de muncã pe perioadã nede-
terminatã cu unitatea sanitarã
publicã ce a publicat postul res-
pectiv, cu respectarea prevede-
rilor Ordonanþei Guvernului nr.
18/2009 privind organizarea ºi
finanþarea rezidenþiatului, apro-
batã prin Legea nr. 103/2012.

Candidaþii cetãþeni de origine
etnicã românã din Republica Mol-
dova, Albania, Bulgaria, Macedo-
nia, Serbia, Ucraina ºi Ungaria ºi
etnicii români cu domiciliul sta-
bil în strãinãtate, posesori ai di-
plomei de medic, medic dentist
sau farmacist obþinute în Româ-
nia ori într-un alt stat membru al
Uniunii Europene, susþin concur-
sul în aceleaºi condiþii ca ºi ce-
tãþenii români, însã concureazã
pe locurile publicate de Ministe-
rul Educaþiei Naþionale.

RADU ILICEANU
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Joi, 31 octombrie, la Colegiul
Naþional „Carol I”, la orele 17.00,
în cadrul Centrului de Documen-
tare ºi Informare, a avut loc pre-
mierea laureaþilor concursului de
creaþie de bandã desenatã franco-
fonã. Premiile, constând în albu-
me ºi reviste BD, au fost înmânate
de preºedintele Asociaþiei bedefi-
lilor din România, Dodo Niþã, în
prezenþa coodonatorilor proiectu-
lui educativ „De la lecture avant

toute chose”, prof. dr. Maria Tro-
nea, preºedintele onorific al filia-
lei Dolj a ARPF ºi prof. Dana Mili-
taru, membru în biroul filialei. La
eveniment au participat  ºi alþi pro-
fesori de francezã ºi de alte limbi
moderne, dar ºi pãrinþi ai creatori-
lor de bandã desenatã. Expoziþia
rãmâne deschisã pentru elevii C.N
„Carol I”, ºcoalã partenerã în acest
proiect educativ care are drept
scop promovarea lecturii ºi dezvol-

tarea creativitãþii elevilor.
La nivelul elevilor de liceu, Pre-

miul I a fost adjudecat pentru ban-
dã desenatã alb/negru „le Petit
Prince” de cãtre Radu Mihai Slã-
voiu ºi Mihai Cãlin, elevi în clasa
a IX-a la C.N „Fraþii Buzeºti” (prof.
coordonator, Adriana Buzatu). Tot
la Premiul I, dar pentru bandã de-
senatã color, a fost obþinut de Ana
Smaranda Ruºinaru ºi Maria Te-
dora ªerbana ºi ele elevele prof.
Buzatu.

La gimnaziu, Premiul I a fost
acordat elevei de clasa a VII-a Ele-
na Bîrdãu, având-o ca profesor co-
ordonator pe Virginia Bobolocu,
de la ªcoala Gimnazialã „Elena Fa-
rago”, pentru „Poil de Carotte”
(Morcoveaþã). Premiul al II-lea
pentru  bandã desenatã color a
fost decernat la gimnaziu elevilor
de clasa a VI-a de la C.N „Fraþii
Buzeºti”, Radu Nicolas Lazãrescu
ºi  ªtefan Cula (coordonator,
prof.dr Dorina Popi). La nivel de
liceu, Premiul II pentru BD color, a
fost decernat echipei formate din
Sonia Bistriceanu, Eliza Gabriela
Niþã, Ada Popescu ºi Anca Deni-
sa Stanciu, de la acealaºi liceu (
coordonator prof. Olimpia Popa),
care au realizat banda desenatã
Les Petits Mousquetaires Rouges.

Premiul al doilea pentru banda de-
senatã alb/negru la liceu  a obþi-
nut de Andra Burci (clasa a X-a),
care a realizat planºa Gatsby le
Magnifique (profesor coordona-
tor Doina Riza).

Premiul a III-lea ( nivel liceu), la
BD color, a fost acordat elevei de
clasa a X-a Alexandra Popescu, de
la C.N „Carol I”, coordonatorul fi-
ind  prof.dr Alina Ioanicescu. La
secþiunea BD alb/negru, Ileana
Ancuþa, clasa a XII-a, a obþinut
premiul al III-lea. Eleva este tot de
la clasa prof.dr Ioanicescu.

La gimnaziu, Premiul al III-lea,

secþiunea BD color, a fost acordat
echipei formate din Andreea Ro-
xana ºi Anca Ionela Nicu, eleve în
clasa a VII-a D, la ªcoala Gimna-
zialã „Sfântul Gheorghe” ( profe-
sor coordonator Ionea Liliana Gol-
fiþa). „În urma succesului înregis-
trat la aceastã secþiune, inclusã în
proiectul ecei de-a treai ediþii a
concursului De la lecture avant
toute chose, elevii laureaþi au pro-
mis cã vor continua sã se perfecþi-
oneze în aceastã artã ce îmbinã
armonios textul cu imaginea”, a
precizat prof.dr Maria Tronea.

MARGA BULUGEAN

Literaturi francofone în BD

Edilul a iniþiat Proiectul de Hotãrâre
nr. 585 privind aprobarea cuantumului ºi
a numãrului de burse acordate elevilor
din învãþãmântul preuniversitar de stat
din Craiova, în anul ºcolar 2013- 2014.
Consiliul Local al Municipiului, întrunit
în ºedinþã ordinarã, în data de 31 octom-
brie 2013, a aprobat cu unanimitate de
voturi cuantumul burselor de toate
categoriile, respectiv performanþã, venit,

Aproximativ 6.600 de elevi craioveni vor primi burse din partea municipalitãþii
craiovene, iniþiativa aparþinându-i primarului Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu.

studii ºi sociale, de care
beneficiazã elevii din
învãþãmântul craiovean pe
anul 2013-2014.

Astfel, a fost dublat
numãrul elevilor benefi-
ciari de burse, acesta
ajungând la aproximativ
6.600. Primãria Craiova
alocã sumele de bani
necesare pentru burse din
veniturile proprii ale
bugetului local, suma
totalã fiind de 1.400.000
lei. Pe lângã aceºti bani,
tot din veniturile proprii

ale bugetului local, se asigurã plata
utilitãþilor publice pentru unitãþile
ºcolare, precum ºi pentru reparaþii la
clãdirile din învãþãmânt, alocându-se
suma de 35.397.000 lei, ceea ce reprezin-
tã 12,5% din veniturile proprii ale
bugetului local, de la bugetul de stat
fiind asigurate doar salariile personalu-
lui din învãþãmânt.

ALINA DRÃGHICI

4 milioane de lei pentru bursele
elevilor craioveni

Grãdiniþa cu Program Prelungit “Curcubeul
Copilãriei” în parteneriat cu Biserica “Sf. Ni-
colae” din Craiova au organizat, sãptãmâna
aceasta, acþiunea de colectare de fructe ºi le-
gume intitulatã “Sãptãmâna legumelor ºi fruc-
telor donate”, inclusã în programul Strategiei
Naþionale de Acþiune Comunitarã. Ieri, preºco-

“Sãptãmâna legumelor ºi fructelor
donate” la Grãdiniþa

“Curcubeul Copilãriei”

Conform calendarului cu privire la struc-
tura anului ºcolar 2013-2014, prima vacanþã
este destinatã doar elevilor incluºi în clasele
primare ºi preºcolare. Astfel, elevii vor avea
o pauzã de cursuri timp de o sãptãmânã, mai
precis în perioada 2-10 noiembrie. Ceilalþi
elevi din cadrul învãþãmântului preuniversi-
tar vor continua sã meargã la ºcoalã.

Vacanþa de iarnã va începe de sâmbãtã,
21 decembrie 2013, ºi se va încheia dumini-
cã, 5 ianuarie 2014, cursurile la clasã fiind
continuate pânã la data de 31 ianuarie 2014.
De la 1 februarie, toþi elevii vor avea parte
de o sãptãmânã de vacanþã intersemestria-
lã. Semestrul al II-lea va începe la 10 fe-
bruarie 2014 ºi se va încheia vineri, 11 apri-

lie 2014. Sãptãmâna 7-11 aprilie 2014 este
rezervatã pentru programul educaþional
“ªcoala Altfel”, apoi elevii vor intra în va-
canþa de primãvarã care va dura pânã pe 22
aprilie. Cursurile la clasã vor fi continuate
pânã pe 20 iunie 2014, iar vacanþa de varã
va începe pe 21 iunie 2014 ºi va dura pânã
pe 14 septembrie 2014.

La clasele terminale din învãþãmântul li-
ceal, anul ºcolar are 37 de sãptãmâni, din
care durata cursurilor este de 33 de sãptã-
mâni, patru dintre ele fiind dedicate desfã-
ºurãrii examenului naþional de bacalaureat.
Cursurile claselor terminale se vor încheia
în data de 30 mai 2014.

ALINA DRÃGHICI

În perioada 2-10 noiembrie a.c., elevii din învãþãmântul primar ºi
preºcolar vor intra în vacanþã. Cei din învãþãmântul gimnazial ºi liceal
vor continua sã meargã la ºcoalã pânã pe 20 decembrie.

VVVVVacanþã pentru învãþãmântul preºcolar ºi primaracanþã pentru învãþãmântul preºcolar ºi primaracanþã pentru învãþãmântul preºcolar ºi primaracanþã pentru învãþãmântul preºcolar ºi primaracanþã pentru învãþãmântul preºcolar ºi primar

larii însoþiþi de doamnele educatoare ºi direc-
torul grãdiniþei au transportat fructele ºi legu-
mele donate la Biserica “Sf. Nicolae”. Tot cu
aceastã ocazie, preoþii Florin Bonea ºi Jean
Uncheºelu au stat de vorbã cu preºcolarii grã-
diniþei, subliniind importanþa acþiunilor cari-
tabile desfãºurate sub îndrumarea cadrelor di-

dactice ale grãdiniþei. «Acþiu-
nea desfãºuratã în parteneriat
cu Biserica „Sf. Nicolae” are
mai multe obiective. Acestea
urmãresc încurajarea copiilor
în sensul practicãrii volunta-
riatului, prin participarea lor la
proiecte de acþiune comunita-
rã; dezvoltarea educaþionalã a
voluntarilor; dezvoltarea res-
pectului ºi a grijii faþã de se-
meni; trezirea unor sentimente
de toleranþã ºi apropiere faþã
de persoanele mai puþin noro-
coase», a spus Claudia ªtefan,
director al Grãdiniþei cu Pro-
gram prelungit “Curcubeul Co-
pilãriei” din Craiova.

ALINA DRÃGHICI
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Dar ce frumoasă este clasa ce-
lor dintr-a II-a B! Toamna şi-a stre-
curat un degeţel prin încuietoarea
ferestrei şi a intrat aici. A suflat
uşor praful de cretă de pe rama
tablei şi a aşezat în loc o ghirlandă
din frunze colorate. Ce a mai zâm-
bit când a văzut dovlecii portoca-
lii, care rânjeau care mai de care
mai fioros de pe pervazul feres-
trelor! Era clar  că Hallow een-ul
trecuse şi el pe acolo înaintea ei.
Dar cea mai plăcută surpriză a
avut-o totuşi când şi-a arunc at
privirea de jur-împrejurul clasei. Ce
minunăţii de tablouri, toate numai
din frunzuliţe, crenguţe şi tot felul
de floricele,  mai luc raseră c opii
aceştia! În mijloc era chiar portretul

său, cu tot cu pălăria şi rochia în
volane din frunze cărămizii...
Crizantemele şi fluturaşii din aţă

Pe o băncuţă, în faţa clasei sunt
adunate tot felul de lucruşoare: un
teanc din cuburi de burete, câteva
perechi de foarfece, sârme, bucăţi
din pânză colorată, fâşii din dan-
telă, cutii cu mărgele, şnururi co-
lorate, buburuze din lemn şi flutu-
raşi din aţă. Alături, înghesuindu-
se în câteva vaze, buchete mari de
crizanteme de toate culorile. Trei
domnişoare şi un domn înarmat cu
un aparat de fotografiat le-au scris
numele pe o bucăţică de hârtie şi
le-au prins ecusonul pe hăinuţe.
Nimeni nu i-a mai văzut venind în
clasa lor, dar ei aşteaptă şi le zâm-

Să ne bucurăm
de frumuseţea toamnei!

E toamnă, deci e vremea gutuilor şi a merelor
aromate, a crizantemelor cu zeci de petale şi par-
fum discret. În prima dimineaţă a lui noiembrie,
pe cer s-a aşternut un strat subţirel de nori care
a şi început să împrăştie stropi fini de ploaie.
Castanii din curtea Şcolii Gimnaziale „Gheorghe
Ţiţeica” din Craiova sunt cum nu se poate mai
frumoşi acum. Sunt înveşmântaţi într-o haină ru-
giniu-gălbuie şi îi mângâie cu câte o frunză pe ele-
vii care aleargă pe alei. Când tocmai ochisem una
dintre căsuţele din copaci şi ne gândeam că păsă-
rile se află acum în drum spre alte ţări mai calde a
sunat clopoţelul. Şi gata joaca, intrăm la clasă.

Lucia Delevedova,
învăţătoare:

„Este vorba despre efec-
tuarea unor aranjamente flo-
rale. Această idee m i-a venit
în mom entul în care am vă-
zut că natura începe deja să
intre într-o stare latentă de
supravieţuire, una firească. Şi
atunci am zis să dăm un strop
de viaţă interiorului clasei şi
şcolii noastre. Acest interior,
de fapt, se află în sufletul fie-
căruia şi trebuie să fie, de fie-
care dată, revigorat,  să fie
am plu şi pozitiv. Şi atunci
este bine să învăţăm de mici
cum  să aducem natura în
casă în aşa fel încât să nu o
mutilăm  şi să dăm valoare
lucrurilor care,  la prima ve-
dere, par că nu au. Asta ţine
de talent, perspicacitate, de
un interior frum os,  de foar-
te m ultă vigilenţă,  de înţe-
lepciune şi, bineînţeles,  de
creativitate care este ele-
mentul-forte cu care venim.
Şi atunci e nevoie de foarte
mult exerciţiu”.

besc. Copiii şi-au unit băncuţele
aşezându-se în grupuri şi privesc
curioşi la tot care se întâmplă.
În câteva minute, iată buchetul!

Doamnei învăţătoare Lucia De-
levedova i-a venit ideea să le pre-
gătească elevilor săi o întâlnire cu
toamna, aşa cum este ea, ca o re-
gină încărcată cu fel de fel de bo-
găţii. Şi pentru asta a adus în cla-
să câteva mâini dibace care să-i
înveţe pe elevi cum să meştereas-
că un aranjament floral. Totul a în-
ceput cu o mică demonstraţie. A
fost ales un cub din burete care a
fost înmuiat în apă şi aşezat cu
grijă într-un coşuleţ de nuiele. Apoi
au fost alese floricelele. Cel mai

mare şi mai frumos boboc de cri-
zantemă a primit locul cel mai bun,
chiar în centru. Alte flori mai mici
au fost aşezate de jur-împrejur şi,
în câteva minute, iată buc hetul!
Dar nu a fost gata până ce nu a
fost dichisit aşa cum se cuvine: cu
o mulţime de perluţe şi fluturaşi!

Un dovleac se transformă
într-o vază

Lecţia a fost scurtă şi drăguţă,
iar elevii dintr-a II-a B abia aşteaptă
să-şi ia în primire obiectele şi să
înceapă lucrul. Ioana este liderul
grupului său şi priveşte cu mirare
la dovleacul mare care tronează pe
măsuţa lor. El va fi transformat
într-o vază, iar cineva trebuie să o
ajute să-l scobească. După ce mie-

zul portocaliu este scos afară cu
cuţitul, fetiţa cu ochi mari şi calzi
aleargă să-şi primească bureţelul.
„M-a impresionat faptul că punem
burete, eu nu ştiam că se pune un
burete într-un coşuleţ şi se înfig
floric elele. Nu am încercat nic i-
odată acasă,  dar o să încerc ime-
diat c e o să plec de la şc oală”,
spune cu îndrăzneală.  În mintea
Ioanei, exerc iţiul e foarte simplu,
îl recapitulează repede şi ş tie deja
ce flori o să cumpere pentru aran-
jamentul de acasă: c rizanteme
albe ş i mov.

Întâlnirea cu toamna...
Aşa cum au văzut, elevii de la

clasa a II B taie floric elele ş i le
înfig în bureţelul umed. Fiecare
are c âte o floare preferată pe care
vrea să o aşeze în buchet, apoi
încă una,  şi înc ă una. .. Atunci
când e gata,  aranjamentul seamă-
nă c u un gogoloi multicolor.  Şi
partea cea mai frumoasă abia în-
cepe. „Să-l cosmetizăm, copii!”,
spun ins tructoarele.  Fiecare se
repede să fac ă din nou aprovizio-
narea. Nimeni nu pleacă la masa
de lucru până ce nu primeşte ce-

i place mai mult. La întoarc ere,
fluturaşul din dantelă se opreşte
fix în mijloc ul buchetului. O bu-
buruză roş ie, din lemn, se lipeşte
de o petală, o perlă se înşiră pe o
frunzuliţă. Şi încă mai trebuie o
fundiţă din dantelă, un măr înfipt
pe-o sârmă, câteva f ire de iarbă
roz. .. Imaginaţia lor aleargă libe-
ră, semn că s -au întâlnit deja cu
toamna!
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Pagină realizată de MAGDA BRATULiedurile lui Franz Schubert,

ascultate la Clubul
Melomanilor

Biblioteca Judeţeană  „Ale-
xandru şi Aristia Aman” – Sec-
ţia audio-video vă invită luni,
4 noiembrie, ora 17.00 , la o
nouă întâlnire a Clubului Me-
lomanilor realizată de prof.
Maria Barbărasă. De această
dată vor fi asc ultate lieduri
compuse de Franz Schubert şi
va putea fi vizitată o mini-ex-
poziţie de cărţi. Sunt aşteptaţi
membri şi simpatizanţi ai Clu-
bului, intrarea f iind liberă.
Muzician genial, deschizător de
drumuri noi, ce au oferit vas-
te perspective în artă, Franz
Schubert (1797-1828) a fost contemporan cu Beetho-
ven, Weber, Goethe, Heine, Schubert, dar nu a avut parte
în timpul vieţii de o preţuire egală cu a lor. În lista crea-
ţiilor sale apar aproape toate genurile ce s-au afirmat în
vasta istorie a compoziţiei. Se detaşează însă creaţia
camerală, în centrul căreia domină liedul. Schubert a
scris peste 600 de lieduri pe cele mai inspirate versuri a
peste 91 de poeţi (Goethe, Schiller, Heine, Klopastock,
Ludwigh Gottfried Kosengarten, Wilhelm Muller ş.a.).

Biserica Mântuleasa:
slujbă de resfinţire
şi lucrare monografică
dedicată sfântului lăcaş

Mâine, 3 noiembrie, la pri-
mele ore ale dimineţii, ÎPS Iri-
neu, Arhiepiscopul Craiovei şi
Mitropolitul Olteniei, alături de
un sobor de preoţi şi diaconi,
vor săvârşi slujba de resfinţire
a Bisericii „Adormirea Maicii
Domnului” – Mântuleasa din
Craiova, după amplele lucrări
de restaurare şi consolidare
care au avut loc aici. Progra-
mul liturgic va începe astă-sea-
ră, preoţii slujitori urmând să
săvârşească slujba Vecerniei.
Duminică, la finele programului liturgic, va fi lansată
monografia bisericii – lucrare publicată la Editura „Mi-
tropolia Olteniei” şi semnată de prof. dr. Toma Rădules-
cu – şi va fi prezentat filmul documentar ce cuprinde
istoricul sfântului lăcaş de închinare. Rod al unei ample
munci de cercetare, fundamentată în mare pe documente
de arhivă, dar şi pe mărturii ale celor care ce au fost
legaţi de istoria sfântului lăcaş, lucrarea monografică este
pe departe cea mai complexă, scrisă pe acest subiect,
până în prezent. Cu aproape 300 de pagini de text şi
anexe (fotografii şi detalii din viaţa bisericii), cartea adu-
ce la zi o foarte importantă parte din istoria bisericii,
contribuind esenţial la reconstituirea memoriei oraşului.
Lucrarea este structurată pe opt capitole, fiecare de-
scriind cele mai importante evenimente şi personalităţi
care au marcat viaţa bisericii.

„Craiova lui Brâncuşi”, în
viziunea artistului plastic
Riza Ruben

Sub egida „Craiova –
Capitală Culturală 2021”,
Casa de Cultură „Traian
Demetrescu” va organi-
za luni, 4 noiembrie, ora
18.00, la Galeria de Artă
„Vollard”, expoziţia
„Craiova lui Brâncuşi”
a artistului plastic Riza
Ruben. Absolvent al Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii
„Constantin Brâncuşi”, acesta este, în prezent, elev la
Şcoala Postliceală a Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii
„Constantin Brâncuşi” – profilul Arhitectură şi Proiectare
Tehnică şi Amenajarea Teritoriului. În ultimii ani, tânărul
artist şi-a mai prezentat lucrările la expoziţii de grup în
cadrul şcolii, dar şi pe simeze Prefecturii Dolj. În 2010 a
obţinut Premiul I pentru cea mai bună idee la o expoziţie
de grafică având ca temă „Paştele”, lucrarea sa fiind pre-
luată de doi profesori dintr-o faimoasă grădiniţă din Lon-
dra pentru a fi expusă în sălile instituţiei. De asemenea,
lucrarea i-a fost publicată în două reviste internaţionale.

Se acordă premiile Concursului Naţional de Poezie
„Traian Demetrescu”

La sediul Casei de Cultură „Traian
Demetrescu” va avea loc mâine, 3 no-
iembrie, ora 11.00, festivitatea de pre-
miere a Concursului Naţional de Poe-
zie „Traian Demetrescu” (TRADEM)
– ediţia a XXXV-a, organizat de institu-
ţie sub egida Consiliului Local şi a Pri-
măriei Municipiului Craiova. La com-
petiţie au participat 29 de creatori care
nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor
din România ori ai altor asociaţii de scri-
itori şi care nu au publicat un volum in-
dividual de poezie. Lucrările pentru con-
curs, constând în grupaje de cinci-şapte
poezii, au fost acceptate prin poştă, până

la data de 20 octombrie a.c.
Juriul – format din tinerii scri-

itori Petrişor Militaru, Gabriel Ne-
delea şi Silviu Gogonea – va acor-
da premii constând în bani, dar
şi în publicarea lucrărilor, după
cum urmează: Premiul TRADEM
(în valoare de 1.000 lei), Premiul
I (800 lei), Premiul al II-lea (600
lei), Premiul al III-lea (400 lei),
Premiul Special pentru un autor
din Oltenia (400 lei), Premiul Spe-
cial al Juriului, Premiul revistei „Mozai-
cul”, Premiul revistei „Egophobia” şi
Premiul Asociaţiei pentru Dezvoltare

Personală şi Pregătire Profesională
(ADPP) Câştigătorii concursului au fost
invitaţi la Craiova pentru premiere.

Teatrul Liric „Elena Teodorini” va
organiza mâine, 3 noiembrie, de la ora
19.00, „Gala de operă Maria Callas”,
sub conducerea muzicală a maestrului
dirijor Dejan Savic (Serbia) şi în regia
artistică a Laurei Niculescu (Italia). In-
vitată specială este Giovani Lomazzi (Ita-
lia), prietena şi confidenta Mariei Cal-
las. Gala este unul dintre evenimentele
de pe afişul celei de-a XIII-a ediţii a
Festivalului Internaţional „Elena Teo-
dorini”, organizat de Liricul craiovean
între 10 octombrie şi 14 noiembrie a.c.

Programul va cuprinde arii, duete,
coruri şi uverturi din opere cunosc u-
te, iar printre artiştii care le vor inter-

„Gala de operă Maria Callas”,
la Teatrul Liric

preta se numără sopranele Diana Ţu-
gui, Renata Vari,  Ala Cheptini ş i Emi-
lia Calefariu, mezzosoprana Georgia-
na Cos tea, tenorul Florin Ormenişan,
basul Dragoljub Bajic (Serbia)  şi bari-
tonul Ioan Cherata.

Maria Callas (n. 2 decembrie 1923,
New York, SUA – d. 16 septembrie 1977,
Paris, Franţa) este numele de artistă al
Ceciliei Sophia Anna Maria Kalogeropou-
los, renumită soprană care a dat viaţă
într-un mod neegalat atâtor personaje
tragice. Este considerată cea mai mare
cântăreaţă de muzică de operă din a doua
jumătate a secolului al XX-lea, denumi-
tă La Divina sau Regina della lirica.

Pe poarta Fabricii de poveşti elec-
troCOLIBRI vor intra, duminică sea-
ra, actorii companiilor MAG şi UNI-
NVENTED THEATRE din Bucureşti,
ai trupei MARIONETART şi ai Teatru-
lui „Colibri”. Împreună vor însufleţi
acest tărâm fantastic printr-un show
extraordinar, aşa cum es te întreaga
lume a basmelor. De aseme-
nea, la eveniment au confir-
mat participarea directori ai
celor mai importante teatre
pentru copii şi tineret şi de
păpuşi, din România, critici
de teatru, reprezentanţi ai
municipalităţii, oficialităţi ju-
deţene şi naţionale.

Teatrul pentru Copii şi Ti-
neret „Colibri”, numit la în-
ceput Teatrul de Păpuşi, a luat
fiinţă în 1949 şi a funcţionat
ca secţie a Teatrului Naţional
din Craiova. Şase ani mai târ-
ziu avea propria scenă,  pe
care s-au jucat spectacole mai bine de
cinc i decenii. În 2006, instituţia a ră-
mas fără clădirea în care funcţiona,
aceasta fiind retroc edată. De atunc i şi
până în prezent a avut sediul adminis-
trativ în clădirea Proiect SA, apoi în
cea de pe „Împăratul Traian” nr.  28-
30, şi a prezentat spectacole în diver-
se spaţii, c ele mai multe – în fiecare

Teatrul „Colibri” va inaugura, duminică,
noul sediu cu un spectacol de gală

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” va inaugu-
ra mâine, 3 noiembrie, noul sediu al instituţiei, situat
pe Calea Bucureşti nr. 56, pe care l-a primit în admi-
nistrare de la Primăria Craiova în urmă cu cinci luni.
Cum altfel decât printr-un spectacol de gală! Anunţat
pentru ora 20.00, acesta va marca, totodată, deschide-
rea celei de-a 65-a stagiuni a instituţiei.

sâmbătă – pe sce-
na Teatrului Lir ic
„Elena Teodorini”.

Ast ăzi,  d upă
şapte ani de aştep-
tare,  Teatrul „Co-
libri” are din nou
propriul sediu, în-

chir iat de Primăria Craiova de la Sin-
dicatul Elec troputere Craiova şi dat în
administrare instituţiei. De asemenea,
municipalitatea a suportat toate c hel-
tuielile impuse de reparaţii şi amena-
jări specifice desfăşurării acestui tip
de activitate, suma necesară ridicân-
du-se la 800.000 de lei. Sediul de pe
Calea Bucureşti nr. 56 dispune, la par-

ter şi etaj, de o suprafaţă utilă de
1.150 mp.

„Teatrului i-a fost dată în folo-
sinţă clădirea în primăvara acestui
an şi în doar cinci luni lucrările s-
au finalizat. Un prolog la stagiune
deja există. De la începutul lunii

octombrie se susţin spectacole într-o
sală caldă, primitoare şi plină de culoa-
re, sâmbăta de la ora 18.00 şi dumini-
ca începând cu ora 11.00. În restul săp-
tămânii sunt organizate spectacole în
colaborare cu instituţiile de învăţământ,
precum şi ateliere de creaţie, expozi-
ţii”,  a precizat managerul teatrului,
Adriana Teodorescu.
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Atacul a fost frontal ºi destul
de neobiºnuit. În raportul sãu se-
mestrial consacrat politicilor eco-
nomice internaþionale, Trezoreria
SUA a luat la þintã... Germania. Ter-
menii folosiþi sunt fermi, pentru a
nu spune agresivi. „Excedentul de
cont curent al Germaniei, care re-

prezintã peste 7% din Produsul
sãu Intern Brut (PIB) în primul se-
mestru al anului 2013 (...) este su-
perior celui al Chinei”, criticã
Washingtonul. Aceastã constata-
re, cuplatã „ritmului anemic de creº-
tere a cererii interne în Germania ºi
dependenþa sa de exporturi, con-

trasteazã” cu eforturile de a fi cea
mai stabilã economie din zona
euro. Politica urmatã de Angela
Merkel provoacã „o tendinþã de-
flaþionistã pentru zona euro ºi
economia mondialã”. Salva tra-
sã de SUA n-a fost singularã. Nu-
meroºi experþi estimeazã cã pute-
rea antreprizelor germane în strãi-
nãtate împiedicã societãþilor þãri-
lor vecine sã-ºi exporte bunurile
ºi serviciile lor. Slabul consum in-
tern peste Rhin atenueazã în con-
tinuare vânzãrile de produse fabri-
cate în restul Europei. Aceste douã
tendinþe pot, când se manifestã si-
multan, sã declanºeze o scãdere
constantã a preþurilor ºi venituri-
lor, sinonimã creºterii lente, chiar
recesiunii. Constatarea, dacã nu
este lipsitã de fundament, nu poa-
te duce la o schimbare profundã a
politicii germane. Deja, primul con-
tributor al zonei euro nu-ºi poate
imagina, pe moment, sã creascã
veniturile salariaþilor sau sã-ºi
mãreascã deficitul bugetar, pentru
a permite spaniolilor sau grecilor
facilitãþi de export sub Germania.
ªi este greu de imaginat pentru
antreprizele bavareze sau din Es-
sen sã abandoneze pieþele din Asia

sau America de Sud pentru a ajuta
companiile rivale, franceze sau ita-
liene. Criticii de la Trezoreria ame-
ricanã n-au nici o ºansã de a fi as-
cultaþi. Administraþia Obama, de
fapt, aprinde un foc la criticile lan-
sate în Germania contra ascultãri-
lor NSA. Emisari ai guvernului fe-
deral l-au întâlnit, miercuri, la Casa
Albã, pe secretarul pentru Securi-
tate Naþionalã, pentru clarificãri
privind supravegherea pe care
Agenþia Naþionalã de Securitate
(NSA) a SUA a practicat-o asupra
telefonului mobil al cancelarului.
Afacerea „Handygate”, cum a nu-
mit-o cotidianul „Bild”, otrãveºte
relaþiile americano-germane. Nemþii
au descoperit cã americanii, în rea-
litate, sunt „falºi prieteni”, potrivit
hebdomadarului „Focus”. Raportul
Trezoreriei a dorit sã adauge un
pic de combustibil pe focul actua-
lei crize. Fondul Monetar Interna-
þional (FMI) s-a alãturat Trezore-
riei SUA, criticând Germania pen-
tru politicile economice de încura-
jare a exporturilor ºi stimulare in-
suficientã a consumului, despre
care afirmã cã împiedicã o recupe-
rare mai rapidã a þãrilor europene
lovite de criza datoriilor.

WWWWWashingtonul acuzã Berl inul  de stopareaashingtonul acuzã Berl inul  de stopareaashingtonul acuzã Berl inul  de stopareaashingtonul acuzã Berl inul  de stopareaashingtonul acuzã Berl inul  de stoparea
creºter i i  economice mondialecreºter i i  economice mondialecreºter i i  economice mondialecreºter i i  economice mondialecreºter i i  economice mondiale

Starea de sãnãtate a liderului su-
prem iranian, ayatollahul Ali Kha-
menei, s-ar fi înrãutãþit, potrivit
unor surse iraniene, relateazã „Ti-
mes of Israel”, în ediþia electroni-
cã. Khamenei, în vârstã de 74 de
ani, nu a mai fost vãzut în public de
trei sãptãmâni, iar surse iraniene
susþin cã acesta suferã de proble-
me de sãnãtate acute. Citând surse
iraniene, cotidianul londonez „The
Times” a anunþat cã ayatollahul,
care este Ghid suprem din 1989 ºi
care încã nu ºi-a desemnat un suc-
cesor, ar suferi de o revenire a unei
boli cronice ºi s-ar afla în conva-

Starea de sãnãtate a liderului
suprem iranian s-ar fi înrãutãþit

Carabinierii italieni au anunþat dez-
membrarea unei reþele internaþionale
de rãpiri de copii contestaþi între pã-
rinþi de naþionalitãþi diferite, care im-
plica foºti mercenari ºi un campion
sportiv ºi îºi avea baza în Italia. „An-
cheta a permis reconstruirea organi-
gramei unei asociaþii internaþionale
de rãufãcãtori care se ascundea în
spatele activitãþilor unei societãþi de
securitate norvegianã intitulatã «ABP
World Group» (...) compusã în prin-
cipal din veterani ai corpurile specia-
le ale unor armate diverse din întrea-
ga lume”, transmite un comunicat al
carabinierilor italieni din Palermo, în

O reþea internaþionalã de rãpiri
de copii a fost desfiinþatã în Italia

Finlanda a anunþat cã ministerul Afacerilor Ex-
terne a fost þinta unui „vast” spionaj informatic,
dar cã acesta nu a vizat „cele mai sensibile infor-
maþii”. Conform liderului diplomaþiei, Erkki Tuo-
mioja, serviciul de securitate naþional al poliþiei fin-
landeze a deschis o anchetã pentru „spionaj agra-
vat”. „Este foarte problematic”, a mãrturisit Tou-
mioja, care a apãrut în faþa presei la câteva ore
dupã ce postul de televiziune finlandez MTV3 a
dezvãluit cazul, joi dupã-amiazã. Conform autori-
tãþilor, spionajul a durat „mult timp” ºi a fost de-
tectat la începutul lui 2013. Finlanda a informat deja
celelalte guverne ale Uniunii Europene. Conform
lui Tuomioja, sistemul de spionaj informatic este
„foarte sofisticat”, însã „informaþiile cele mai sen-
sibile”, în special cele cu privire la relaþiile interna-
þionale, nu au fost pierdute, deoarece informaþiile
cele mai secrete „nu se aflã în reþeaua” þintã. Con-
form informaþiilor transmise de postul MTV3, au-
toritãþile finlandeze suspecteazã serviciile secrete
ale Rusiei ºi Chinei cã s-ar afla în spatele acestor
atacuri. Tuomioja a refuzat sã dea numele suspec-
þilor, însã a indicat cã aceºtia „vor fi probabil nu-
miþi” când va începe procesul.

Indonezia l-a convocat, ieri, pe ambasadorul
Australiei în aceastã þarã, a cãrui misiune ar fi
fost folositã de americani în cadrul unei vaste
reþele de spionaj internaþional care a generat, de
asemenea, nemulþumirea Chinei. Ambasadorul
australian Greg Moriarty a avut o scurtã întâlni-
re, în cursul dimineþii, cu un oficial de rang înalt al
Ministerului pentru Afaceri Externe de la Jakarta,
declarând, la final, cã „a fost o reuniune bunã”.

Finlanda, þinta unui vast spionaj informatic, ce a durat mai mulþi ani

Doar 11 plecãri ºi peste o
mie de mesaje false, în
urma campaniei britanice
adresatã imigranþilor

Controversata campanie „Go
Home” a fãcut doar 11 imigranþi clan-
destini sã pãrãseascã Marea Britanie,
iar douã treimi dintre mesajele text pri-
mite de autoritãþi au fost false, aratã ra-
portul oficial publicat joi. Criticat pu-
ternic ºi în final îngropat de guvern, pro-
iectul pilot a avut douã camionete care
circulau prin mai multe cartiere din Lon-
dra cu o populaþie strãinã puternicã, în
timpul verii. Un panou gigant a fost
postat pe aceste vehicule, cerându-le
imigranþilor clandestini sã pãrãseascã
þara. „În Marea Britanie în mod ilegal?
Întorceþi-vã acasã sau riscaþi sã fiþi ares-
taþi”, transmitea afiºul, ce arãta o pere-
che de cãtuºe ºi le cerea imigranþilor
clandestini sã trimitã un mesaj text cu
„Home” (casã) la un numãr de telefon.
Rezultatul, Ministerul de Interne a pri-
mit în total 1.561 de mesaje, dintre care
1.034 s-au dovedit a fi false, conform
raportului. În final, 11 persoane au pã-
rãsit þara în urma unei campanii care a
costat 9.740 de lire (11.300 de euro) ºi a
provocat reacþii dure chiar ºi în cadrul
guvernului, ministrul liberal-democrat
al Comerþului, Vince Cable, denunþând
o iniþiativã „stupidã ºi jignitoare”. Gu-
vernul britanic, „deloc convins de re-
zultate”, a anunþat sãptãmânile trecute
cã renunþã sã recurgã la o astfel de cam-
panie la scarã naþionalã.
Fostul premier ceh, Petr
Necas, poate fi anchetat
pentru corupþie

Fostul premier ceh, Petr Necas, poa-
te fi anchetat pentru acte de corupþie,
în cazul scandalului care a condus la
cãderea guvernului sãu, în iunie, a de-
cis Curtea Supremã de Justiþie. Instan-
þa supremã a motivat cã imunitatea de
care beneficiazã fostul prim-ministru
acoperã doar activitãþile acestuia în
Parlament. Procurorul de caz Ivo Ist-
van nu a comunicat încã dacã va iniþia
sau nu o procedurã de urmãrire pena-
lã în cazul lui Necas. Petr Necas este
suspectat cã le-a propus unor deputaþi
din cadrul partidului ODS care se opu-
neau mãsurilor fiscale sã demisioneze,
în schimbul unor funcþii în cadrul ad-
ministraþiei publice. Premier în perioa-
da iulie 2010 - iunie 2013, Necas a fost
nevoit sã demisioneze în iunie, dupã
un scandal privind acte de corupþie ºi
abuz de putere în care era implicatã
fosta sa ºefã de cabinet ºi amantã, Jana
Nagoya, cu care s-a cãsãtorit între timp.
Preºedintele Hollande
menþine taxa de 75%,
cluburile de fotbal vor intra
în grevã

Preºedintele Francois Hollande a
menþinut, joi, taxa de 75% în cazul sala-
riilor de peste 1 milion de euro, ceea ce
înseamnã cã grupãrile de fotbal din
Franþa vor intra în grevã în ultimul
week-end din noiembrie, aºa cum au
promis. „Necesitatea de a redresa finan-
þele publice justificã acest efort cerut fir-
melor care aleg sã plãteascã astfel de
salarii”, se aratã într-un comunicat al
preºedinþiei Franþei, dupã o întâlnire a
lui Hollande cu reprezentanþi ai clubu-
rilor de fotbal. Aceºtia din urmã sperau
sã obþinã neretroactivitatea, adicã sã
plãteascã noua taxã doar pe viitoarele
contracte ale jucãtorilor. „Ne menþinem
poziþiile. Vom suspenda participarea
noastrã în comisia Glavany ºi menþinem
ziua albã (n.r. - fãrã fotbal în prima ºi a
doua ligã) din ultimul week-end al lunii
noiembrie”, a afirmat preºedintele clu-
bului Le Havre, Jean-Pierre Louvel. Ul-
tima grevã istoricã din fotbalul francez
a avut loc în 1972.

Sicilia. „Printre serviciile oferite de or-
ganizaþie figura «recuperarea» copii-
lor contestaþi între pãrinþi de naþio-
nalitãþi diferite”, continuã comunica-
tul, care evocã „zeci ºi zeci de mii de-
 euro” pe care anumiþi pãrinþi erau
dispuºi sã îi plãteascã acestei socie-
tãþi pentru a-ºi recupera copilul,
„chiar ºi riscându-i propria viaþã”.
Prima operaþiune a avut loc în octom-
brie 2012, când un comando a rãpit
un copil în Tunisia, iar apoi l-a trans-
ferat în Norvegia, trecând prin Paler-
mo, Sicilia. Aceste arestãri au permis
oprirea activitãþilor reþelei, care avea
deja planificate alte patru rãpiri.

lescenþã, dupã ce s-a prãbuºit în
timpul unei întâlniri private. „The
Times” îl citeazã pe jurnalistul Hos-
sein Rostami, care se ocupã de site-
ul Amariyoun ºi care susþine cã „nu
sunt veºti bune” referitoare la aya-
tollah ºi le cere celor loiali acestuia
„sã se roage pentru el”. Liderul re-
ligios nu ar fi putut sã mai transmi-
tã obiºnuitele salutãri pelerinilor
iranieni care au plecat la Mecca în
urmã cu douã sãptãmâni ºi nu a
avut nici o intervenþie cu ocazia
sãrbãtorii ºiite Ghadeer, sãptãmâ-
na trecutã, ceea ce a generat îngri-
jorãri cã ar fi grav bolnav.

Diplomatul era convocat dupã afirmaþiile revistei
germane „Der Spiegel” ºi ale cotidianului austra-
lian „The Sydney Morning Herald” (SMH), po-
trivit cãrora ambasadele australiene în Asia au
fost folosite de serviciile de informaþii americane
pentru a intercepta date, în special pe Internet.
Acest sistem face parte dintr-o vastã reþea inter-
naþionalã de spionaj dezvãluitã de Edward Snow-
den, fost consultant al Agenþiei Naþionale de Se-
curitate (NSA) a SUA, ºi care genereazã o pole-
micã între Europa ºi Statele Unite. Indonezia a
protestat vehement, joi, calificând drept „total in-
acceptabilã” posibila folosire, în calitate de bazã
de spionaj, a ambasadei Australiei, „o þarã vecinã
prietenã”. Potrivit SMH ºi „Der Spiegel”, 90 de
misiuni diplomatice americane ar fi
adãpostit echipamente de intercep-
tare de date, între care în China, Ma-
laysia, Indonezia sau Thailanda.
Beijingul ºi-a exprimat „îngrijorãri-
le grave” ºi a cerut Statelor Unite
„clarificãri ºi explicaþii”, dupã cum
a declarat Hua Chunying, purtãtoa-
re de cuvânt a Ministerului chinez
de Externe. Malaysia a cerut, de
asemenea, „clarificãri” din partea
ambasadei australiene. Thailanda a
calificat, în schimb, ca fiind „fãrã
fundament” informaþiile apãrute în
presã, în timp ce un purtãtor de
cuvânt al Guvernului din Cambod-
gia nu a vãzut nimic nou în aceastã
situaþie. „Statele Unite folosesc de

multã vreme sisteme de supraveghere electroni-
cã. Nu este o surprizã pentru noi”, a declarat
Khieu Kanharith.

Secretarul de stat american John Kerry a recu-
noscut, joi, pentru prima datã, cã Statele Unite au
mers uneori „prea departe” în materie de spionaj,
în plinã polemicã cu Europa privind colectarea
masivã de date de cãtre NSA. „În anumite cazuri,
recunosc, aºa cum a fãcut-o ºi preºedintele (n.r. -
american Barack Obama), unele dintre aceste ac-
þiuni au mers prea departe ºi ne vom asigura cã
aceasta nu se va mai întâmpla pe viitor”, a admis
Kerry, în cursul unei conferinþe de presã la Lon-
dra, la care a participat de la Washington, prin
videoconferinþã.
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Anunþul tãu!
Numiþii Radu Amdrei Cãtãlin
ºi Bîlteanu Tatiana sunt che-
maþi în data de 4.11.2013 la
Tribunalul Dolj, orele 9.00,
C7F, în calitate de pârâþi, în
dosarul nr. 15295/63/2012,
privid cererea de antrenare a
rãspunderii pentru debitoa-
rea SC AGRISTAN SRL.

ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniver-
sãrii zilei de naº-
tere soþul Gelu,
copiii ºi nepoþii
ureazã scumpei
lor RODICA DAHA
din Verbicioara
“La mulþi ani!” sã-
nãtate, bucurii ºi
împliniri.

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM pregãti-
tor-vopsitor (bãrbat/fe-
meie) pentru service
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.
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.
Reparaþii termopane.
Telefon: 0761/136.407.
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 came-
re) parchet, izolaþie,
geam termopan,
zona Liceul de Chi-
mie. 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. Telefon:
0752/963.770.
Vând apartament 2
camere transformat
în 3, ultramodern cu
centralã, mobilier ºi
garaj, (în spate la
Billa). Preþ 65.000
Euro negociabil. Te-
lefon: 0755/943.426.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Tele-
fon: 0770/334.956.
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.
Vând apartament 2
camere central. Te-
lefon: 0770/682.554.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.
Vând apartament 3
camere decomandate,
superb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Tele-
fon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 45.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.

CASE
Vând casã cu teren
Lãdeºti – Vâlcea. Te-
lefon: 0767/153.551.

Vând vilã la roºu
Gherceºti posibilita-
te preluare credit Pri-
ma Casã. Telefon:
0752/142.493.
Vând casã 5 camere,
comuna Caraula. Te-
lefon: 0746/260.588.
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. Tele-
fon: 0763/305.850.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna
Valea Stanciului. Tele-
fon: 0251/352.239.
0721/502.003.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire
la ºoseaua Craiova
– Bechet. Telefon:
0734/159.594.
Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucãtã-
rie, încãlzire centralã,
anvelopatã termic,
eventual schimb 2
apartamente, 2 came-
re sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.

Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren in-
travilan 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 urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil.Tele-
fon:0728/800.447
Vând teren extravi-
lan ºi pãdure. Tele-
fon: 0766/582.831.
Vând 2 ha teren
arabil, facilitãþi
ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate
energie + alte
avantaje. Tele-
fon: 0785/336.241.
Vând teren Calea
Bucureºti km 11,
ideal benzinãrie,
halã, depozit,
showroom, 2000
m, deschidere 36
m. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/222.518.
Vând teren 1850
m.p. Bariera Vâlcii,
str. Corneºului. Tele-
fon: 0761/431.806.
Vând teren intravi-
lan 4000 mp, ca-
dastru, cu o casã
bãtrâneascã, pomi,
vie la 11 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.

Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
VÂND TEREN
ZONA PASARE-
LA PIELEªTI DE
70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.
Vând teren central
330 mp deschidere
2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp ºi
1900 mp în Vârvo-
ru de Sus. Terenu-
rile fiind la stradã
betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Tele-
fon: 0746/467.922;
0744/220.492.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aparta-
ment sau garsonie-
rã direct de la pro-
prietar. Telefon:
0745/589.825.
SCHIMBURI

Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Audi A6,
an 2006, full-op-
tions, stare per-
fectã, culoare
bleu-marin, pie-
le bej. Telefon:
0762/109.595.
Vând Renault Lagu-
na 2, an 2003, cu-
loare gri metalic, 6
trepte, turbo-diesel,
motor 1.9, 262.000
Km, consum 5,3%,
preþ 2500 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0753/948.440.
Vând  Peugeot 806,
benzinã, an 1995
neînmatriculatã. Ba-
riera Vâlcii nr. 63.
Craiova. Telefon:
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, Bu-
covãþ, sat Palilula,
stare foarte bunã. Te-
lefon: 0251/361.093;
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând butelie voiaj 5
litri douã ochiuri,
mascã Mercedes
190D, nouã, roatã
completã + cauciuc
13. telefon. 0251/
598.518.
Vând canapea de o
persoanã cu spãtar
ºi ladã tip recamier
70 lei. Telefon: 0767/
989.439; 0770/
303.445.
Vând 4 ferme din
cornier, cu latura de
100 mm, deschide-
re 13m.  telefon.
0722/632.833.
Vând Ceragem
2000 lei sau 450
euro. Telefon: 0351/
409.381.

Cedez la cimitirul Si-
neasca loc de veci 9
m.p. (2 locuri). Tele-
fon: 0745/094.137.
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.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã nea-
grã, schelã meta-
licã. Telefon: 0731/
989.215.
Vãnd 80 baniþe de
grâu vechi. Telefon:
0765/291.628.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.628.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã su-
fragerie 6 persoa-
ne, chiuvetã picior
(ciupercã), butoi
pentru varzã. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând vioarã nouã,
un sfert arcuº, cu-
tie. Telefon: 0727/
804.400.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
PRESÃ ULEI, origi-
nalã fabricã, preþ
5000 RON. Telefon:
0764/834.799.

Vând cauciucuri
155/13 cu jantã noi,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor (flex) D125/
850W nou, canis-
trã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon:
0251/427.583.
Vând ieftin un injec-
tor pentru cazan
pentru încãlzire. Te-
lefon: 0729/092.211.
Vând pãlãrie fetru nr.
55, nouã, 50 lei, ma-
ºini de spãlat rufe,
pompã defectã. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând nicovalã fierã-
rie maºini de cusut
nemþeºti, româneºti,
cãruþã. Telefon:
0761/155.549.
Vând cârlige jghea-
buri acoperiº, arzã-
toare Ø 600 gaze
sobã, polizor (flex) D
125/850W, cauciu-
curi 155/13 cu jantã,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie,
ceas Atlantic. Tele-
fon: 0771/385.734.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0723/
653.261.
Vând 2 gropi, Cimiti-
rul Romaneºti, cu lu-
crare fãcutã. Telefon:
0771/758.019.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei,
stare bunã negocia-
bil. Telefon: 0351/
440.594.

Vând puieþi de nuc,
frasin, salcâm ºi di-
verºi puieþi pomi
fructiferi ºi sãlbatici
pentru a înfiinþa o
plantaþie. Telefon:
0762/278.639;
0351/430.880;
0253/285.145.
Vând aparat de ozo-
nat apa, eliminã pes-
ticidele din legume ºi
fructe, precum ºi
hormonii ºi antibioti-
cele din carne. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând þeavã neagrã
40 ml, robineþi, venti-
le fontã noi diverse
mãrimi. Telefon.
0731/989.215.
Vând dozator de
bere, tub CO2, apa-
rat fax, aspirator, 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 damigene 10-15
litri, 15 lei/buc. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând presã de ba-
lotat, mase plasti-
ce uºã cu toc pen-
tru casã sau maga-
zii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gãtit
etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzi-
re. Cadou nuntã de-
osebit! Telefon:
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.
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã
stereo, piei de bovi-
nã tratate, piese Da-
cia noi, calculator in-
struire 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 – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormi-
tor, sufragerie, bucã-
tãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de cu-
sut, lustrã, canapea,
covor. Telefon: 0720/
929.024.
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 sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.

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 “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
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 cu-
rate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând convector
pentru cãldurã in-
stant apã caldã,
ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare
bunã. Telefon:
0770/682.710;
0351/464.044.
Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F,
Italia. Telefon:
0722/680.138.

CUMPÃRÃRI
Cumpãr urgent, la
orice preþ, mascul
Husky, pentru îm-
perechere, cu vâr-
sta de peste 2
ani.Telefon: 0748/
151.241.
Cumpãr moarã
fãrã Electromotor
de porumb 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. Telefon: 0745/
589.825.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez teren pen-
tru Staþie GPL, Cen-
tru vânzare maºini
sau parcare. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
S.C. închiriazã
spaþii de producþie,
birouri ºi depozita-
re. Telefon: 0770/
887.454.
SALON coafurã, fri-
zerie, 1 Mai. Telefon:
0770/175.717.
Închiriez spatiu co-
mercial în munici-
piul Craiova, str.
Lipscani, 300 mp,
dispus pe trei nive-
luri. Telefon: 0745/
130.705.
Închiriez apartament
2 camere, zona ho-
tel Jiu. Preþ fix 200
euro. Telefon: 0742/
159.941.

Închiriez garsonierã
complet mobilatã
zona Lãpuº, ºcoala
M. Eminescu. Tele-
fon: 0762/ 299.913.
Închiriez teren pe ter-
men lung pentru am-
plasare de magazine
sau piaþã Lãpuº. Vad
foarte bun. Telefon:
0763/616.711; 0351/
425.744.
Proprietar închiriez
pe termen lung apar-
tament 3 camere
mobilat parter Dez-
robirii, 300 euro. Te-
lefon: 0744/396.354.
Închiriez teren pen-
tru amplasare chioº-
curi sau magazine
pe perioadã nede-
terminatã, zonã cu
vad. Telefon: 0761/
665.763.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.

Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.
MATRIMONIALE
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 au-
torizatã ptr. cadastru
în Craiova. Telefon:
0770/333.559;
0351/401.251.
Confecþionez ºi mon-
tez curea canelatã
pentru maºinã de cu-
sut. Telefon: 0251/
531.294.

Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bã-
trân. Telefon: 0764/
568.897; 0751/ 911.417.
COMEMORÃRI

Familia ºi rudele
apropiate anunþã
cu aceiaºi durere ºi
tristeþe în suflete
împlinirea a 6 luni de
la decesul celui ce
a fost NIÞÃ VASILE
suflet nobil, soþ,
tatã ºi socru iubi-
tor, bun ºi ome-
nos. Îi vom pãstra
mereu o vie amin-
tire în memoria ºi
sufletele noastre.
Comemorarea va
avea loc sâmbãtã
2 noiembrie 2013,
ora 8.00, la cimitirul
Sineasca.
Soþia, copiii, nora ºi
nepoþii, anunþã cu
tristeþe împlinirea
unui an de la dece-
sul lui ANGHELINA
ARISTICÃ. În veci
neuitat!
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Deºi calificatã în penultimul
act, Simona Halep, locul 14 în cla-
samentul WTA ºi cap de serie nu-
mãrul unu, a câºtigat, joi searã,
ºi al treilea meci din faza grupe-
lor „Tournament of Champions”,
competiþie gãzduitã de Sofia, dis-
punând cu un dublu 6-1, în 48 de
minute, de sportiva ucraineanã
Elena Svitolina (nr. 40 WTA).

În precedentele douã partide
ale turneului dotat cu premii în va-
loare totalã de 750.000 de euro,
constãnþeanca în vârstã de 22 de
ani le învinsese pe rusoaica Anas-
tasia Pavlyucenkova ºi pe fran-
þuzoaica Alize Cornet, cu scoruri
de asemenea simetrice, 6-3, 6-3, respectiv
6-4, 6-4.

Prin acest succes, Halep a ajuns a 51
de victorii în 2013, la fel ca cehoaica Pe-
tra Kvitova, fiind depãºitã la acest capitol
doar de liderul mondial, americanca Sere-
na Williams, ºi de poloneza Agnieszka Rad-
wanska.

În semifinale, care vor avea loc astãzi,

Halep, în semifinalele turneuluiHalep, în semifinalele turneuluiHalep, în semifinalele turneuluiHalep, în semifinalele turneuluiHalep, în semifinalele turneului
de la Sofia, cu procentaj maximde la Sofia, cu procentaj maximde la Sofia, cu procentaj maximde la Sofia, cu procentaj maximde la Sofia, cu procentaj maxim

Grupa A: Gyor (Ung) – Thuringer (Ger),
Hypo Viena (Aus) – HCM BAIA MARE,
ambele sâmbãtã.

Clasament: 1. Gyor 6p, 2. Thuringer 2p,
3. Hypo 2p, 4. HCM 2p.

Grupa B: Buducnost (Mun) – Midtjyil-
land (Dan), MKS Lublin (Pol) – Ferencva-
ros (Ung), ambele duminicã

Clasament: 1. Midtjyilland 6p, 2. Feren-
cvaros 4p, 3. Buducnost 2p, 4. Lublin 0p.

Grupa C: Krim (Sln) – Metz (Fra), Sa-
vehof (Sue) – Leipzig (Ger), sâmbãtã/du-
minicã.

Clasament: 1. Krim 4p, 2. Savehof 4p,
3. Metz 2p, 4. Leipzig 2p

Grupa D: Larvik (Nor) – Balonmano
(Spa), Podravka (Cro) – Vardar (Mac), sâm-
bãtã/duminicã.

Clasament: 1. Larvik 5p, 2. Vardar 5p,
3. Podravka 2p, 4. Balonmano 0p.

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

românca se va duela cel mai probabil cu
australianca Samantha Stosur. Asearã dupã
închiderea ediþiei, Stosur (o victorie ºi o
înfrângere) a întâlnit-o pe deja eliminata
Þvetana Pironkova (Bulgaria), în timp ce
într-un alt meci al acestei grupe, sârboaica
Ana Ivanovici (2 victorii) a primit replica
rusoaicei Elena Vesnina (o victorie ºi o în-
frângere). Tot asearã s-a stabilit ºi cine o

va însoþi pe Halep în semi-
finale, odatã cu disputarea
partidei Anastasia Pavlyu-
cenkova – Alize Cornet.

Dacã nimic surprinzãtor
nu se va fi întâmplat ºi va
juca cu Stosur, românca
are un ascendent moral în
faþa australiencei, de care
a trecut în douã rânduri
chiar în acest an, ultima
oarã, în urmã cu 13 zile, în
finala de la Moscova.

La „Tournament of
Champions” au luat startul
jucãtoarele care au câºtigat
cel puþin un turneu din ca-

tegoria Internacional în 2013 ºi nu s-au ca-
lificat la Turneul Campioanelor de la Istan-
bul. 

5 trofee a cucerit Halep în 2013: 3 din
categoria Internacional (Nurnberg, ‘s-Her-
togenbosch ºi Budapesta) ºi douã din cate-
goria Premier (New Haven ºi Moscova).

Dacã va ajunge în finala de la Sofia, Si-
mona Halep va termina anul pe locul 11 WTA.

HANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILOR –

FAZA GRUPELOR – ETAPA A IV-A

Seria I

Duminicã, ora 11:00: Voinþa Caraula

– Fulgerul Maglavit, Viitorul Vârtop – Avân-

tul Giubega, Progresul Bãileºti – SC Poia-

na Mare, Tractorul Cetate – SIC PAN

Unirea, Viitorul Ciupercenii Noi – Avântul

Rast, Flacãra Moþãþei – Recolta Galicea

Mare, Victoria Pleniþa – Voinþa Radovan,

Avântul Verbiþa – Viitorul Întorsura.

1. SIC PAN 24 9. Rast 7

2. Cetate 21 10. Maglavit 7

3. Pleniþa 19 11. Verbiþa 7

4. Poiana Mare 18 12. Întorsura 7

5. Moþãþei 18 13. Radovan 6

6. Bãileºti 16 14. Galicea Mare 6

7. Giubega 10 15. Ciupercenii N.1

8. Caraula 9 16. Vârtop 0

Ciupercenii Noi ºi Viitorul Vârtop sunt

penalizate cu 6 puncte.

LIGA A IV-A –

ETAPA A 13-A

Sâmbãtã, ora 11:00: Victoria Celaru –
Unirea Leamna, CS „U” II Craiova – Vânã-
torul Desa, CSO Filiaºi – Prometeu Craio-
va, Dunãrea Bistreþ – Viitorul Cârcea, Du-
nãrea Calafat – Amaradia Melineºti, CS Iºal-
niþa – Progresul Segarcea, S.F. Gicã Popes-
cu – Recolta Ostroveni;

Danubius Bechet stã, deoarece Avocaþii
Craiova s-a retras din campionat.

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

Echipele însoþite de semnul (*) au 12 me-

ciuri disputate, în timp ce toate celelalte – 11.

LIGA A V-A – ETAPA A 9-A

Seria a II-a

Duminicã, ora 11:00: Luceafãrul Cra-

iova – Dinamyk Craiova, Viitorul Coºoveni

– Jiul Breasta, Inter Secui – Rapid Pot-

melþu, Viitorul 2 Cârcea – AS Goieºti,

Avântul Þuglui - Jiul Bucovãþ, Arena Bulls

Preajba – Unirea Braloºtiþa, ªtiinþa Malu

Mare – Voinþa Belcin, Standard ªimnicu

de Sus – Viitorul Craiova.

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

Seria a III-a

Duminicã: Olimpia Bãdoºi – Viitorul
Ghindeni, AS Rojiºte – Viitorul Apele Vii,
Unirea Tricolor Dãbuleni – Fulgerul Mârºani,
Unirea Amãrãºtii de Jos – Progresul Amã-
rãºtii de Sus, Sporting Leu – ªtiinþa Teasc,
CFR RomGaz Craiova – Unirea Tâmbureºti,
Progresul Castranova – Viitorul Bratovoieºti
(toate 11:00), Victoria Cãlãraºi – Ajax Do-
broteºti (12:00).

1. Dãbuleni 21 9. Bratovoieºti  12
2. Mârºani 18 10. Dobroteºti*  11
3. Tâmbureºti 16 11. Bãdoºi 7
4. Cãlãraºi 16 12. Castranova 6
5. Amãrãºtii S. 15 13. CFR 6
6. Leu* 13 14. Ghindeni 6
7. Rojiºte 13 15. Teasc 3
8. Apele Vii 12 16. Amãrãºtii J. 3
* - un joc mai puþin.
Progresul Castranova este penalizatã cu

6 puncte.

Seria I

Duminicã, ora 11:00: Victoria Basarabi

– Unirea Vela, Viitorul Siliºtea Crucii – Viito-

rul Dobridor, Recolta Cioroiaºi – Gloria Ca-

tane, Recolta Seaca de Câmp – Dunãrea

Negoi, Juventus Piscu Vechi – Progresul

Cipercenii Vechi.

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

LIGA A VI-A – ETAPA A 9-A

Seria a IV-a

Duminicã, ora 11:00: Viitorul Sfârcea –
Avântul Gherceºti, Jiul Mihãiþa – Viitorul
Brãdeºti, Progresul Mischii – Vulturul Cer-
nãteºti, Energia Craiova – AS Greceºti, FC
Schitu – AS Scaeºti;

Voinþa Raznic ºi Viitorul Valea Fântânilor
stau. ªtiinþa Secu s-a retras din campionat
ºi toate rezultatele i-au fost anulate.

1. Scaeºti 16 7. Schitu 10
2. Cernãteºti* 16 8. Mihãiþa 9
3. Raznic 13 9. Brãdeºti 6
4. Sfârcea 12 10. Mischii* 6
5. Gherceºti 12 11. Valea Fânt.5
6. Energia 10 12. Greceºti 3
* - echipe cu 6 jocuri, faþã de 7 cât au

toate celelalte.

Seria a III-a

Duminicã, ora 11:00: Voinþa Puþuri – Ener-

gia Radomir, Luceafãrul Popânzãleºti – Avân-

tul Pieleºti, Unirea Dioºti – Torentul Secui,

Atletico Zãnoaga – Avântul Daneþi, Viitorul

Sadova – Avântul Dobreºti, Unirea Câmpeni

– Flacãra Drãgoteºti.

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

Duminicã, ora 11:00: ªtiinþa Calopãr –

A.F.C. Giurgiþa, Aktiv Padea – Viitorul Mã-

ceºu de Sus, Recolta Urzicuþa – Triumf

Bârca, Viitorul Gângiova – Dunãrea Gighe-

ra, Viitorul Valea Stanciului – Unirea Goi-

cea, Recolta Mãceºu de Jos – Progresul

Cerãt.

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



14 / cuvântul libertãþii sp   rt sâmbãtã, 2 noiembrie 2013

Sâmbãtã

Digi Sport 1
10:10 – CURSE DE MAªINI: GP2, cursa 1

(Abu Dhabi / Emiratele Arabe Unite) / 12:00 –
FORMULA 1 – Antrenamente 3 Marele Premiu
al Emiratelor Arabe Unite / 13:30 – CURSE DE
MAªINI: Supercupa Porsche, cursa 1 (Abu
Dhabi) / 15:00 – FORMULA 1 – Calificãri Ma-
rele Premiu al EAU / 16:35 – CURSE DE MA-
ªINI: GP3, cursa 1 (Abu Dhabi) / 18:00, 20:30
– FOTBAL – Liga I: Pandurii – FC Vaslui, Coro-
na Braºov – Steaua / 23:30 – FOTBAL – Cam-
pionatul Braziliei: Sao Paulo – Portuguesa.

Digi Sport 2
15:30 – TENIS (M) – Turneul de la Paris:

semifinale / 19:40 – BASCHET (M) – Liga Na-
þionalã: Steaua CSM – CSU Ploieºti / 21:30 –
HANDBAL (F) – Liga Campionilor: Hypo Vie-
na – HCM Baia Mare.

Digi Sport 3
15:00, 17:00 – VOLEI (M) – Divizia A1: „U”

Cluj – ªtiinþa Explorãri Baia Mare, Dinamo –
SCM „U” Craiova /  19:00 – FOTBAL – Cam-
pionatul Italiei: Parma – Juventus / 21:00 –
FOTBAL – Campionatul Spaniei: Rayo – Real
Madrid.

Dolce Sport 1
19:00 – FOTBAL – Campionatul Italiei: Par-

ma – Juventus / 21:30 – HANDBAL (F) – Liga
Campionilor: Hypo Viena – HCM Baia Mare.

Dolce Sport 2
13:30 – TENIS (F) – Fed Cup: Italia – Rusia

/ 19:30 – FOTBAL – Campionatul Greciei:
Panathinaikos – Olympiakos / 21:45 – FOT-
BAL – Campionatul Italiei: Milan – Fiorentina.

GSP TV
14:00 – FOTBAL – Campionatul Rusiei: Di-

namo Moscova – Tom Tomsk / 16:00 – KA-
RATE – Campionatul Mondial de Ashihara / 2:00,
4.00 – FOTBAL  - Campionatul SUA: New En-
gland – Sporting KC, Seattle Sounders – Portland
Timbers.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 12-A

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Barcelona
– Espanyol;

Sâmbãtã: Sociedad – Osasuna (17:00), Al-
meria – Valladolid (19:00), Rayo – Real M.
(21:00), Sevilla – Celta (23:00);

Duminicã: Getafe – Valencia (13:00), Atl.
Madrid – Bilbao (18:00), Levante – Granada
(20:00), Malaga – Betis (22:00);

Luni: Elche – Villarreal (23:00).
Joi searã, în meciurile ce au închis etapa cu

numãrul 11, s-au întregistrat rezultatele: Villar-
real – Getafe 0-2 (Marica 5, Sarabia 90+3; Cipri-
an Marica s-a aflat pe teren pânã în minutul
69), Granada – Atl. Madrid 1-2 (Ighalo 90 / D.
Costa 38 pen., Villa 78 pen.), Bilbao – Elche
2-2 (Susaeta 55, Aduriz 69 / Lomban 9, Nigu-
ez 48; Cristian Sãpunaru nu s-a aflat în lotul
formaþiei vizitatoare), Betis – Levante 0-0.

1. Barcelona 31 11. Sevilla 13
2. Atletico 30 12. Valencia 13
3. Real 25 13. Valladolid 11
4. Villarreal 20 14. Granada 11
5. Bilbao 20 15. Malaga 10
6. Getafe 19 16. Osasuna 10
7. Levante 17 17. Celta 9
8. Espanyol 15 18. Betis 9
9. Sociedad 14 19. Rayo 9
10. Elche 13 20. Almeria 6

SERIE A – ETAPA A 11-A

Sâmbãtã: Parma – Juventus (19:00), Napoli –
Catania, Milan – Fiorentina (ambele 21:45);

Duminicã: Livorno – Atalanta (13:30), Udi-
nese – Inter, Verona – Cagliari, Lazio – Genoa,
Sampdoria – Sassuolo (toate 16:00), Torino –
Roma (21:45);

Luni: Bologna – Chievo (21:45).
Joi în epilogul etapei a 10-a: Roma – Chievo

1-0 (Borriello 67; Bogdan Lobonþ a fost re-
zervã la gazde, în timp de de cealaltã parte,
Paul Papp a jucat începând cu minutul 62).

1. Roma 30 11. Parma 12
2. Napoli 25 12. Torino 11
3. Juventus 25 13. Genoa 11
4. Inter 19 14. Cagliari 10
5. Verona 19 15. Livorno 9
6. Fiorentina 18 16. Sampdoria 9
7. Lazio 15 17. Bologna 9
8. Udinese 13 18. Catania 6
9. Atalanta 13 19. Sassuolo 6
10. Milan 12 20. Chievo 4

BUNDESLIGA – ETAPA A 11-A
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Dortmund

– Stuttgart;
Sâmbãtã: Hoffenheim – Bayern, Braun-

schweig – Leverkusen, Hamburg – M’glad-
bach, Hertha – Schalke, Nurnberg – Freiburg
(toate 16:30), Frankfurt – Wolfsburg (19:30);

Duminicã: Augsburg – Mainz (16:30), Wer-
der – Hannover (18:30).

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 12-A

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Paris SG –
Lorient;

Mâine: Rennes – Marseille (18:00), Lyon –
Guingamp, Sochaux – St. Etienne, Reims – Bas-
tia, Evian TG – Toulouse, Ajaccio – Valencien-
nes (toate 21:00);

Duminicã: Nice – Bordeaux (15:00), Montpel-
lier – Nantes (18:00), Lille – Monaco (22:00).

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 10-A

Sâmbãtã: Newcastle – Chelsea (14:45), Sto-
ke – Southampton, Man. City – Norwich, Ful-
ham – Man. United, Hull – Sunderland, West
Brom – Crystal P., West Ham – Aston V. (toate
17:00), Arsenal – Liverpool (19:30);

Duminicã: Everton – Tottenham (15:30), Car-
diff – Swansea (18:00).

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

TVR 3
11:00, 15:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CSMS

Iaºi – Dunãrea Galaþi, Farul – Rapid Suceava.
Eurosport
8:30 – CURSE DE MAªINI: Campionatul Mon-

dial de Turisme FIA by LG (China) / 9:15, 13:30 –
SNOOKER – Campionatul Internaþional de la Chen-
gdu (China): semifinale / 18:00 – FOTBAL – Cam-
pionatul Mondial Under 17 din Emiratele Arabe
Unite, sferturi de finalã: Uruguay – Nigeria.

Eurosport 2
8:00 – SNOOKER – Campionatul Internaþio-

nal de la Chengdu (China): semifinale / 9:15, 10:30
– PATINAJ ARTISTIC (Beijing / China): dans –
programul liber, feminin – programul liber / 13:30
– CURSE DE MAªINI: Supercupa Porsche, cur-
sa 1 (Abu Dhabi) / 14:30 – PATINAJ ARTISTIC
(Beijing / China): perechi – programul liber / 16:30,
19:30 – FOTBAL – Campionatul Germaniei: Hof-
fenheim – Bayern Munchen, Frankfurt – Wol-
fsburg / 22:00 – FOTBAL AMERICAN – Confe-
rinþa NCAA Big (SUA): Perdue – Ohio State.

Duminicã

Digi Sport 1
10:00 – CURSE DE MAªINI: GP3, cursa 2

(Abu Dhabi / Emiratele Arabe Unite) / 11:15 –
CURSE DE MAªINI: GP2, cursa 2 (EAU) / 12:30
– CURSE DE MAªINI: Supercupa Porsche, cur-
sa 2 (Abu Dhabi) / 15:00 – FORMULA 1 – Cursa
Marele Premiu al EAU / 17:30 – HANDBAL (M)
– Preliminarii Campionatul Mondial 2015: Româ-
nia – Slovacia / 19:00, 21:30 – FOTBAL – Liga I:
Concordia – CFR Cluj, Dinamo – FC Braºov.

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

tafe – Valencia / 16:00 – TENIS (M) – Turneul de
la Paris: finala / 19:00 – HANDBAL (F) – Liga
Campionilor: Podravka Vegeta – Vardar Skopje /
22:00 – FOTBAL – Campionatul Franþei: Lille –
Monaco.

Digi Sport 3
11:30 – VOLEI (F) – Divizia A1: Alba Blaj –

Dinamo / 13:30, 16:00 – FOTBAL – Campiona-
tul Italiei: Livorno – Atalanta, Udinese – Inter /
18:00 – FOTBAL – Campionatul Spaniei: Atl.
Madrid – Bilbao / 20:00 – BASCHET (M) – Liga
Naþionalã: SCM „U” Craiova – „U” Mobitelco
Cluj / 21:45 – FOTBAL – Campionatul Italiei:
Torino – Roma.

Dolce Sport 1
16:00 – FOTBAL – Campionatul Italiei: Udi-

nese – Inter / 19:30 – FOTBAL – Liga I: Astra –
Gaz Metan / 22:00 – FOTBAL – Campionatul
Franþei: Lille – Monaco / 1:00 – BASCHET NBA:
Miami – Washington.

Dolce Sport 2
11:30 – TENIS (F) – Fed Cup: Italia – Rusia /

16:00 – FOTBAL – Campionatul Italiei: Lazio –
Genoa / 19:00 – BASCHET (M) – Liga Adriaticã:
Partizan Belgrad – Cibona Zagreb / 21:45 – FOT-
BAL – Campionatul Italiei: Torino – Roma.

Sport.ro
19:00 – SPORTURI DE CONTACT: Lokal

Kombat Italia.
GSP TV
11:30 – FOTBAL – Campionatul Rusiei: FK

Krasnodar – Kuban Krasnodar.
Eurosport
9:30, 10:15 – CURSE DE MAªINI: Campio-

natul Mondial de Turisme FIA by LG (China) /
10:15 – CURSE DE MAªINI: GP3, cursa 2 (Abu
Dhabi / Emiratele Arabe Unite) / 12:45 – CURSE
DE MAªINI: Supercupa Porsche, cursa 2 (Abu
Dhabi) / 13:30 – SNOOKER – Campionatul In-
ternaþional de la Chengdu (China): finala / 16:30
– ATLETISM – Maratonul de la New York.

Eurosport 2
8:00 – SNOOKER – Campionatul Internaþio-

nal de la Chengdu (China): finala / 14:30 – FOT-
BAL – Liga secundã germanã: 1860 Munchen –
Dinamo Drezda / 16:30, 18:30 – FOTBAL – Cam-
pionatul Germaniei: Augsburg – Mainz, Werder –
Hannover.

Chelsea traverseazã o perioadã excelen-
tã, adversara Stelei din grupa E a Ligii Cam-

Veste bunã pentru Victor Piþurcã în
perspectiva barajului cu Grecia (15/19
noiembrie)! În premierã titular la Getafe,
formaþie la care a ajuns în urmã cu o
lunã, dupã ce, în varã, îºi reziliase de
comun acord contractul cu Schake 04,
Ciprian Marica a punctat, joi searã,
pentru întâia oarã în campionatul
spaniol, într-un succes cu 2-0 pe
terenul lui Villarreal.

Utilizat pânã în minutul 69, Marica a
deschis scorul rapid (5), profitând de-o
eroare a goalkeeper-ului advers. N-a
fost singura ispravã a “tricolorului”! În
minutul 39 Villarreal a rãmas în inferiori-

Marica a marcat primulMarica a marcat primulMarica a marcat primulMarica a marcat primulMarica a marcat primul
sãu gol pentru Getafesãu gol pentru Getafesãu gol pentru Getafesãu gol pentru Getafesãu gol pentru Getafe

tate numericã din cauza sa, Pablo
Iniguez alegându-se cu “roºu” direct,
urmare a unui fault.

“Sunt fericit cã am câºtigat aici ºi am
luat trei puncte foarte importante pentru
noi. Sperãm cã vom evolua la fel ºi
acasã, contra Valenciei. A fost o eroare a
portarului, dar eu am fost foarte atent,
concentrat pe meci, ºi am ºtiut sã
speculez momentul, sã încriu. Cel mai
important lucru este victoria. Dupã o
pauzã de trei luni, fizic nu sunt la cel
mai bun nivel, dar treptat voi reveni în
formã”, a spus Ciprian Marica (28 de
ani), dupã meci.

Are ºi Mourinho o problemã: „Am prea mulþi jucãtori buni”
pionilor reuºind sã câºtige toate cele 6 parti-
de disputate în luna octombrie. 

Indiferent de competiþie, nici un ad-
versar nu i-a rezistat trupei lui Jose
Mourinho, care a învins în ultimul
meci ºi pe terenul liderului din Pre-
mier League, Arsenal, 2-0 în optimile
Cupei Ligii.

Într-un interviu publicat pe site-ul
oficial al lui Chelsea, Jose Mourinho
a spus cã încearcã sã le dea ºanse
tuturor elevilor sãi, însã ºtie cã acest
lucru este extrem de complicat. 

“Nu îmi e  uºor sã îmi las jucãtorii
acasã sau doar pe bancã, pentru cã
sunt de pãrere cã toþi ar merita sã joa-

ce”, a afirmat Jose Mourinho.
În acest moment Chelsea se poate baza

pe marea majoritate a lotului, doar Marco van
Ginkel lipseºte, acesta fiind în recuperare
dupã ruptura de ligamente din finalul lunii
septembrie. 

Opþiunile multiple îi complicã strategia lui
Mourinho, care nu mai ºtie cum sã îi ro-
teascã pe elevii sãi. 

“Sã ai parte de toate opþiunile reprezintã o
problemã – una bunã. Sã îi ai pe toþi, sã joace
perfect ºi sã câºtige toate meciurile e fantas-
tic. Pentru antrenor intervine însã un alt as-
pect – eºti obligat sã le spui unora cã nu vor
juca, indiferent cã ei se prezintã în cea mai
bunã formã sportivã”, a adãugat Mou.

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
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Primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, a
anunþat, într-o emisiune la Oltenia TV, motivele
pentru care s-a hotãrât sã demareze proiectul
CS Universitatea Craiova, acesta fiind legate de
„ºantajul” lui Adrian Mititelu, care a pretins bani
de la municipalitate pentru a readuce echipa pe
teren, iar în acelaºi timp a refuzat sã vândã clu-
bul unui alt finanþator sau sã îl cedeze oraºului,
deoarece este moºtenire de familie, urmând a fi
preluat de fiul sãu. „I-am zis sã lase echipa mini-
cipalitãþii sau altor investitori dacã el nu poate face
echipã, dar a venit ºi mi-a zis cã aºa ceva este
imposibil ºi cã acea echipã îi va rãmâne copilului
lui dupã ce el va închide ochii. În condiþiile astea,
ce aº mai putea sã discut cu Adrian Mititelu, care
a venit la mine ºi mi-a zis cã dacã nu îi dau bani el
nu poate sã facã echipã de fotbal. Atunci am luat
hotãrârea sã fac echipã de fotbal în Craiova” a
declarat Lia Olguþa Vasilescu.

Dupã puncte, pe Criºul Repede
CS Universitatea joacã astãzi, de la ora 11, la Ora-

dea, pe stadionul „Iuliu Bodola”, împotriva lui FC Bi-
hor, dar meciul nu va fi televizat. Stângã nu poate
miza astãzi pe doi jucãtori foarte importanþi, Ferfelea
ºi Izvoranu, în aceste condiþii s-ar putea hotãrî la for-
mula:  Brac – Cârjã, Pãtraºcu, Ljubinkovic, Stancu –

Mititelu voia bani publiciMititelu voia bani publiciMititelu voia bani publiciMititelu voia bani publiciMititelu voia bani publici
pentru echipa fiului sãupentru echipa fiului sãupentru echipa fiului sãupentru echipa fiului sãupentru echipa fiului sãu

Olguþa Vasilescu: „Când Mititelu mi-a cerut bani sã facã echipã
ºi a spus cã o va lãsa moºtenire copilului sãu.

Atunci m-am hotãrât sã fac echipã de fotbal la Craiova”

Ganea, Pleºan (cpt.), Ionescu – Dragalina, Curelea,
Gorovei. De partea cealaltã, antrenorul Gheorghe Ghiþ
ar alinia formula: Fildan – Mihuþ, Letan, Lazãr (cpt),
Lupu – Sfârlea, M. Popa, Ov. Bic - Ianc, R. Lukacs,
Fl. Pop. Pânã luni dimineaþã, la ora 9, fanii ªtiinþei îºi
pot comanda bilete gratis online, pe site-ul csuc.ro,
pentru meciul cu CSM Rm. Vâlcea, din penultima eta-
pã a turului, programat miercuri, de la ora 17. Biletele
sunt valabile pentru tribuna a doua ºi Peluza Nord.

Sãptãmâna sportivã în Bãnie a
început ºi se va încheia cu bas-
chet. Dupã victoria din liga Balca-
nicã împotriva muntenegrenilor de
la Teodo Tivat, echipa lui Andelko
Mandic întâlneºte duminicã seara,
de la ora 20 (în direct la Digisport
3) pe Mobitelco Cluj, adversara
care ne-a eliminat în startul sezo-
nului din Cupa României. Cele douã
echipe sunt alãturi în clasament, pe
locurile 7 ºi 8, cu câte 8
puncte. Team-managerul
Marius Toma sperã ca echi-
pa sã fie la înãlþime ºi sã
mulþumeascã publicul gene-
ros din Polivalentã: „Mulþu-
mim publicului de care echi-
pa are nevoie în continuare.
Echipa joacã pentru craio-
veni ºi numai pentru ei. Au
fost extraordinari marþi la
meciul cu Teodo Tivat ºi tot
aºa îi aºteptãm sã fie ºi du-
minicã la meciul încrânce-
nat cu U Mobitelco Cluj-

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
Mediaº 12 5 4 3 16-13 19
Botoºani 12 5 4 3 13-15 19
Ceahlãul 12 4 5 3 15-11 17
CFR Cluj 12 4 5 3 16-16 17
Dinamo 12 4 4 4 18-13 16
ACS Poli 12 4 3 5 13-15 15
Sãgeata 12 4 3 5 11-20 15
Chiajna 9 4 1 4 12-14 13
Oþelul 12 3 2 7 12-24 11
Braºov 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
FC Vaslui a fost penalizatã cu 8 puncte.

Cupa României – optimi de finalã
Ripensia – Pandurii 0-3
Au marcat: Da Silva 9, Adrovic 30, Ciobai 63 – autogol.
SC Vaslui – FC Botoºani 4-1
Au marcat: Temwanjera 18, 57, Madson 23, Antal 82 / Vraciu 7.
Gaz Metan – Astra 0-1
A marcat: Junior Morais 86
FC Braºov – Viitorul 0-1
A marcat: Gavra 51.
Steaua – ACS Poli 2-0
Au marcat: Georgievski 21, Piovacari 72.
Oþelul – Corona 2-1
Au marcat: Henrique 6, 60 / Antunes 26 – aut.
Dinamo – Chindia 5-0
Au marcat: Joel Thomas 8, 63, Durimel 41, 86, V. Lazãr 62.
Rapid – Petrolul 0-2
Au marcat: Dore 63, Romario 76.

Liga I – etapa a 13-a
Meciul Ceahlãul – Sãgeata s-a jucat asearã
Pandurii – FC Vaslui – sâmbãtã, ora 18, Digi 1
Corona – Steaua – sâmbãtã, ora 20.30, Digi 1
Concordia – CFR Cluj – duminicã, ora 19, Digi 1
Astra – Gaz Metan – duminicã, ora 19.30, Dolce 1
Dinamo – FC Braºov – duminicã, ora 21.30, Digi 1
„U” Cluj – Viitorul – luni, ora 19, Digi 1
Petrolul – ACS Poli – luni, ora 19.30, Dolce 1
Oþelul – FC Botoºani – luni, ora 21.30, Digi 1

E vremea revanºei
pentru baschetbaliºtii craioveni

Napoca”. Antrenorul Mandic s-a
referit scurt la acest joc: „Meciul
cu Clujul este unul greu, Clujul este
o echipã serioasã ºi va veni sã lup-
te la Craiova”. De partea cealaltã,
antrenorul clujenilor, „Bubu” Pin-
tea, a spus: „Ne întâlnim a treia
oarã cu echipa din Craiova la acest
început de sezon, ne cunoaºtem
destul de bine. Pentru noi este foar-
te important sã obþinem victorii în

deplasare. Am avut toatã sãptãmâ-
na probleme de sãnãtate cu unii
jucãtori ºi nu prea am putut sã ne
antrenãm în condiþii normale, dar
pentru meciul de la Craiova jucã-
torii care vor intra în teren vor da
totul. Craiova este o echipa foarte
bunã, omogenã, care a avut rezul-
tate foarte bune în Liga Balcani-
cã”. Pivotul Cãtãlin Baciu se aº-
teaptã la un meci dificil, þinând cont

de dorinþa de revanºã a
Craiovei ºi de aportul fa-
nilor: „Va fi un meci foar-
te greu, intens. I-am eli-
minat din Cupa Românie
ºi probabil vor sã se rãz-
bune. Sperãm sã facem
un joc bun ºi sã câºti-
gãm. Probabil vor veni
mulþi fani la salã sã îi
susþinã, dar suntem pre-
gãtiþi”. Universitatea Cra-
iova a câºtigat 3 din ulti-
mele 4 meciuri cu for-
maþia ardeleanã.

Etapa a 9-a, astãzi, ora 11

UTA Arad – FC U Craiova 1-1
Au marcat: Apostu 45 / Baird 74.
FC Bihor – CS Universitatea
Gloria Bistriþa – Metalul Reºiþa
CS Mioveni – ASA Tg. Mureº
CSM Rm. Vâlcea – Olimpia
FC Olt – Minerul Motru

Clasament

1. FC Universitatea 9 4 4 1 9-5 16
2. CS Universitatea 8 4 3 1 9-6 15
3. Gloria Bistriþa 8 4 2 2 10-6 14
4. Metalul Reºiþa 8 4 1 3 12-11 13
5. Olimpia Satu Mare 8 3 4 1 8-5 13
6. CSM Rm. Vâlcea 8 3 3 2 11-9 12
7. ASA Tg. Mureº 8 3 3 2 7-5 12
8. FC Olt Slatina 8 2 3 3 5-7 9
9. FC Bihor Oradea 9 2 3 4 8-11 9
10. CS Mioveni 8 2 2 4 7-11 8
11. FC UTA Arad 8 2 1 5 6-12 7
12. Minerul Motru 8 1 1 6 4-9 4

Ieri, într-un meci din ultima etapã a turului Ligii
a III-a, seria a treia, CS Podari a fost învinsã în
deplasare, scor 1-0, de Inter Clinceni, unicul gol
fiind marcat de Cristi Mihai în minutul 50. Turiea-
nu – Orban, Ignat, Geacã, Slav – Mirescu, Þeno-
vici, S. Popescu, Neacºa – Preda, Stãncuþa ºi au

mai intrat: Crângoiu, Afrem, Fruntelatã ºi R. Bãlan.
Podariul terminã astfel turul pe ultimul loc. Cealal-
tã reprezentantã a Doljului din serie, Viitorul Muni-
cipal Craiova, va juca astãzi, de la ora 14, tot în
deplasare, cu Sportul Viºina Nouã, ambele echipe
având 14 puncte din 10 meciuri.

Podariul a pierdut la Clinceni

Liga a II-a, seria a 2-aLiga a II-a, seria a 2-aLiga a II-a, seria a 2-aLiga a II-a, seria a 2-aLiga a II-a, seria a 2-aLiga a II-a, seria a 2-aLiga a II-a, seria a 2-aLiga a II-a, seria a 2-aLiga a II-a, seria a 2-a

Liga a III-a, seria a 3-aLiga a III-a, seria a 3-aLiga a III-a, seria a 3-aLiga a III-a, seria a 3-aLiga a III-a, seria a 3-aLiga a III-a, seria a 3-aLiga a III-a, seria a 3-aLiga a III-a, seria a 3-aLiga a III-a, seria a 3-a

Mobitelco ne-a eliminat din Cupa României
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