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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Văd, Popescule, că acum
sunt mai mulţi regi  decât
atunci când eram regat.

Primul

cotidian al

Olteniei

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        – 0736.202.112actualitate / 5

Craiova va fi invitatul de onoare al „Balu-
lui diplomaţilor”, un eveniment cultural  de
mare ţinută care este găzduit o dată pe an la
Ateneul Român. Maestrul Tudor Gheorghe, Fi-
larmonica “Oltenia” şi doi elevi talentaţi ai Li-
ceului de Arte „Marin Sorescu” vor promova Craiova, cu
toate valorile sale, îndeosebi cele artistice, încercând să îi
convingă pe înalţii diplomaţi care vor fi prezenţi la această
serată culturală că Bănia merită să fie declarată Capitală
Culturală Europeană pentru anul 2021.
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Ceea ce
nimeni
nu înţelege

 S-a mai scris în cotidianul nos-
tru despre anacronismul desem-
nării, prin ordin al reprezentan-
tului Guvernului în teritoriu, ca
preşedinte al Comitetului de
Iniţiativă pentru alegerea mem-
brilor Camerei Agricole Dolj, a
unei persoane contestate: Ionel
Dascălu. Şi pe bună dreptate, din
moment ce este împovărată de
o condamnare penală la doi ani
de închisoare – soluţie nedefini-
tivă – într-un dosar deloc floare
la ureche.

Craiova, regina „Balului diplomaţilor”Craiova, regina „Balului diplomaţilor”Craiova, regina „Balului diplomaţilor”Craiova, regina „Balului diplomaţilor”Craiova, regina „Balului diplomaţilor”Craiova, regina „Balului diplomaţilor”Craiova, regina „Balului diplomaţilor”Craiova, regina „Balului diplomaţilor”Craiova, regina „Balului diplomaţilor”
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$1 EURO ...........................4,4521 ............. 44521
1 lirã sterlinã..........................5,3370.......................53370

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaieluni, 25 noiembrie - max: 9°C - min: 0°C

METEO

înnorat1 dolar SUA.......................3,2944........32944
1 g AUR (preþ în lei).......131,4854.....1314854

Cursul pieþei valutare din 25 noiembrie 2013-anunþat de BNR
VALUTA
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MIRCEA CANÞÃR

Americanii de rând nu cred nimic, dar real-
mente nimic, potrivit sondajelor, din stufosul
ºi obositorul „raport Warren”, altminteri dat
publicitãþii, care în opinia analiºtilor n-a urmã-
rit relevarea adevãrului, ci escamontarea lui.
Unul dintre înalþii responsabili din acea vre-
me, John Edgar Hoover, patronul FBI, poate
n-a fost parte a complotului orches-
trat contra lui JFK, în ziua de 22 no-
iembrie 1963, dar n-a fãcut nimic pen-
tru evitarea asasinãrii acestuia. La
zece ani dupã tragedia de la Dallas,
Clarence Kelley a fost numit de Ri-
chard Nixon în fruntea FBI, cu sarci-
na principalã de a reda respectabilita-
tea poliþiei federale americane. O res-
pectabilitate pe care Hoover, cu me-
todele sale contestate, o pierduse

dupã ani de putere exclusivã, autoritarã ºi
partizanã. Una din primele iniþiative ale lui
Kelley a fost deschiderea, din arhive, a
numeroase piese consacrate asasinãrii
preºedintelui Kennedy. „Dosarul FBI pe
aceastã temã era voluminos, neîncãpã-
tor într-un birou”, avea sã spunã el mai
târziu. Între nenumãratele note ºi rapoar-
te, Kelley ºi oamenii sãi au descoperit câ-
teva „pepite”. În primul rând voiajul lui
Lee Harvey Oswald în Mexico City, cu
câteva sãptãmâni înainte de a trage asu-
pra preºedintelui, în Dealey Plaza, în timpul vizitei
acestuia la Dallas. Kelley a mai descoperit, de ase-
menea, o scrisoare a lui Hoover, care pretindea cã
ar fi trimis Comisiei Warren listingul unor docu-
mente, mai exact al unor declaraþii ale martorilor,
dar care n-au ajuns niciodatã. În aceeaºi scrisoare,
fostul ºef al FBI recunoºtea cã aflase de voiajul la
New Mexico a lui Oswald, unde acesta se întâlnise
cu diplomaþi cubanezi, dar ºi cu un agent KGB
bine cunoscut serviciilor americane, Valeri Kosti-
kov, nume evident „de împrumut”. În faþa interlo-
cutorilor ºi în diferite cercuri, viitorul asasin fãcu-
se menþiunea cã intenþiona sã-l împuºte pe preºe-
dintele Kennedy. Acest lucru nu însemna cã sovi-
eticii ºi cubanezii deciseserã sã-i acorde ajutor fos-

tului puºcaº marin, dar fãcea un pic luminã, în sen-
sul cã nici nu l-au descurajat în proiectul sãu. Ori,
ºtiind toate acestea de la proprii agenþi din Mexico
City ºi având cunoºtinþã de investigaþiile CIA, lo-
gic era sã îi avertizeze pe cei care îl supravegheau
pe Oswald, dupã revenirea acestuia din voiajul sãu
în America Centralã, adicã pe cei din Biroul FBI din

Dallas. Cu toate acestea, Hoover n-a fãcut nimic în
privinþa supravegherii de rutinã a unui puºcaº
marin, o vreme transfug în URSS, revenit în SUA,
cãsãtorit cu o rusoaicã. Mai mult, la începutul lunii
noiembrie 1963, cu doar câteva zile înaintea gestu-
lui fatal, Lee Harvey Oswald, furios, a intrat în Bi-
roul FBI din Dallas ºi a lãsat o notã ameninþãtoare,
plângându-se de supravegherea exercitatã asupra
lui ºi a familiei. Aceastã notã a fost primitã de agen-
tul James Hosty ºi ataºatã „dosarului Oswald”...
aflat în lucru. Adicã uitat prin fiºete. Cum din per-
sonalul antenei FBI la Dallas nimeni n-a þinut cont
de voiajul în Mexico City, nici de întâlnirile du-
bioase avute, mai mult sau mai puþin „interesan-
te”, lipsa de reacþie devine probã de complicitate.

A lui Hosty ºi a superiorilor sãi, care ºtiau cã pre-
ºedintele Kennedy urma sã treacã prin Dallas la 22
noiembrie 1963. În 1973 s-a cunoscut existenþa
acestor „pepite” ºi a abordãrii superficiale, dacã
nu mimate, a „dosarului Oswald” de cãtre antena
FBI din Dallas. S-a aflat cã dupã asasinarea lui
JFK, consiliat de ºeful sãu, Gordon Shanklin, agen-

tul Hosty va face sã disparã în toaletã
documentele FBI Dallas, arse în prealabil,
ce-l vizau pe asasin. Inclusiv nota sem-
natã de Oswald cu câteva zile înainte de
asasinat. Motivul acestei distrugeri a fost
simplu ºi este relatat de Philippe Shanon
în cartea sa „Anatomia unui asasinat”.
Cei doi agenþi FBI s-au speriat de ideea
cã poliþia federalã l-a avut pe asasin la
îndemânã ºi l-a lãsat sã se miºte în voie.
ªi riscau sã „zboare” din funcþie înainte
de pensionare. Pentru succesorul lui Ho-
over, Kerrey, Hosty a fost o victimã. Dacã
antena FBI din Dallas ar fi fost informatã
de ceea ce Hoover ºtia despre Oswald ar
fi luat mãsurile necesare pentru neutrali-
zarea acestuia. E o bãnuialã. Dar John
Edgar Hoover n-a fãcut nimic pentru a
evita drama de la Dallas. În romanele po-
liþiste se identificã persoanele care profi-
tã direct de o crimã. În afacerea Kennedy
numele acesteia este vicepreºedintele
Lyndon Baines Johnson, care îi succede

în funcþie. Ca sã nu mai adãugãm cã în expertiza de
datã recentã a unui detectiv australian de calibru,
sub acoperire, Collin McLarren, glonþul fatal a ple-
cat – din eroare (!) - dintr-un AR-15 deþinut de
Hickey George, din serviciul de securitate al lui
JFK, aflat în maºina imediatã din coloanã. Asasi-
narea lui Martin Luther King, în aprilie 1968, la
Memphis (statul Tennessee), ºi, douã luni mai târ-
ziu, a lui Robert Kennedy, la hotelul Ambasador
din Los Angeles, se adaugã celei a lui JFK. Fãrã
nici o trimitere, nici cinicã, la cartea de referinþã a
lui Alexis de Tocqueville „Democraþia în America”.
Anul trecut, America – potrivit canalelor de dreap-
ta – era cât pe ce sã ne lase din braþe pentru cã am
fost nedemocratici.
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ªova ar vrea ca din taxa de 7
eurocenþi pe carburant
sã se finanþeze doar autostrãzi

Ministrul delegat pentru Proiecte de
Infrastructurã de Interes Naþional ºi es-
tiþii Strãine, Dan ªova, nu ºtie deocam-
datã ce încasãri va genera acciza de
7 eurocenþi la litrul de carburant pe
care Guvernul intenþioneazã sã o in-
troducã din 2014, dar spune cã ºi-ar
dori ca din suma colectatã sã fie fi-
nanþate doar autostrãzile, nu ºi dru-
murile naþionale. „Nu ºtiu, eu cel pu-
þin nu am idee, la acest moment, care
va fi suma colectatã din aceºti 7 euro-
cenþi. Sunt mai multe discuþii (...).
Dorinþa este sã se finanþeze fie auto-
strãzi, alþii susþin sã se finanþeze au-
tostrãzi ºi drumuri naþionale. Dacã
mã întrebaþi, ca opinie personalã, eu
aº vrea sã finanþeze numai autostrãzi”,
a spus ªova, la emisiunea „Dupã 20
de ani”, difuzatã ieri de Pro TV.
Haºotti: Geoanã e singurul
vinovat pentru realegerea
lui Bãsescu

Liderul senatorilor PNL, Puiu Ha-
ºotti, îl acuzã public pe senatorul PSD
Mircea Geoanã cã ar fi „singurul vino-
vat” pentru realegerea în funcþie a lui
Traian Bãsescu în 2009, conform unei
declaraþii pentru Mediafax. „Îl acuz pu-
blic pe Mircea Geoanã cã este singurul
vinovat cã Traian Bãsescu a câºtigat ale-
gerile în 2009. Pentru Mircea Geoanã,
recunoºtinþa faþã de PNL, care l-a susþi-
nut necondiþionat în 2009, în turul doi
al alegerilor prezidenþiale, este cea mai
grea povarã. Mircea Geoanã, înainte de
a moraliza pe cineva din politicã, ar tre-
buie sã elibereze imediat vila RA-APPS
pe care o ocupã în mod ilegal ºi imoral”,
a susþinut Haºotti, într-o declaraþie fã-
cutã sâmbãtã. Liberalul a reacþionat
astfel la criticile aduse PNL de cãtre
Geoanã, sâmbãtã, la Buzãu. Potrivit lui
Geoanã, liberalii ar trebui sã meargã
singuri în alegeri, ºi nu alãturi de social-
democraþi, pentru a-ºi da seama de va-
loarea lor realã, iar „aceia care nu înþe-
leg sã îºi respecte aliaþii de bunã-cre-
dinþã nu meritã respectul PSD”.

Candidatul USL la alegerile prezi-
denþiale din 2014 este Crin Antones-
cu, spune ministrul delegat pentru
Proiecte de Infrastructurã de Interes
Naþional ºi estiþii Strãine, Dan ªova
(PSD), care aratã totodatã cã, din
punctul sãu de vedere, aceastã si-
tuaþie nu se va schimba, dar ºi cã Vic-

ªova: Candidatul USL la prezidenþiale
va rãmâne Antonescu, dar ºi Ponta

ar face faþã unei astfel de curse Nici unul dintre acordurile pe care
România le va încheia cu partea chi-
nezã, cu ocazia Forumului Economic
China - Europa Centralã ºi de Est de
la Bucureºti, nu va încãlca acorduri-
le pe care le avem cu Uniunea Euro-
peanã, a afirmat ieri ministrul Econo-
miei, Andrei Gerea. „În toate acordu-
rile pe care noi le facem ºi le semnãm
cu China sunt menþionate foarte clar
toate elementele care þin de aparte-
nenþa României la Uniunea Europea-
nã. Adicã nimic din ceea ce se va sem-
na sau se va discuta nu va încãlca
principiile ºi acordurile semnate de
România cu Uniunea Europeanã”, a
declarat Gerea în timpul unei vizite în
localitatea argeºeanã ªtefãneºti. Afir-
maþia a fost fãcutã în contextul infor-
maþiilor referitoare la o circularã
transmisã de Bruxelles celor 28 de
state membre ale UE, prin care sunt
stabilite douã obiective majore pri-

Gerea: Nimic din ce vom semna cu China
nu va încãlca acordurile României cu UE

Administraþia Naþionalã de Me-
teorologie (ANM) anunþã o rãcire
accentuatã, ninsori ºi intensificãri
ale vântului începând de azi-noap-
te ºi pânã joi, potrivit unei infor-
mãri emise ieri. În intervalul menþi-
onat, vremea se va rãci accentuat,
temperaturile vor scãdea cu apro-
ximativ 5 grade sub mediile clima-

tologice ale perioadei, minimele
nocturne vor deveni exclusiv ne-
gative, cu cele mai scãzute valori,
în jurul a -10 grade Celsius, în es-
tul Transilvaniei. Azi-noapte ºi în
cursul zilei de astãzi, precipitaþiile
se transformã în lapoviþã ºi nin-
soare în toate masivele montane,
iar pe parcursul zilei de astãzi ºi în

regiunile vestice, nordice ºi cen-
trale. În Carpaþii Meridionali ºi Ori-
entali, cantitãþile de apã vor depãºi
pe arii restrânse 20 l/mp. Mâine,
26 noiembrie, ºi poimâine, 27 no-
iembrie, va mai ninge în sud-ves-
tul ºi local în sudul þãrii. La munte
ºi trecãtor în nordul Moldovei vi-
teza vântului la rafalã va depãºi 70

- 80 km/h, viscolind ninsoarea. In-
tensificãri temporare ale vântului
vor fi ºi în celelalte regiuni, cu pre-
cãdere în cele estice ºi sud-estice,
unde se vor atinge 55 - 65 km/h.
Ieri searã, ANM urma sã emitã
atenþionare cod galben vizând zo-
nele montane ºi regiunile nordice,
se mai aratã în informare.

Informare meteo: Rãcire accentuatã, ninsori ºi vânt, începând de azi-noapte

vind relaþiile cu China. Potrivit RFI,
primul obiectiv este ca orice nego-
ciere bilateralã cu aceastã þarã sã nu
treacã peste liniile directoare de ne-
gociere stabilite la nivel comunitar,
iar al doilea obiectiv este ca statele
membre sã informeze Bruxellesul în
legãturã cu eventualele acorduri în-
cheiate cu China. Un purtãtor de cu-
vânt al comisarului european pentru
Comerþ, Karel De Gucht, a declarat
ulterior cã nu existã o problemã a
Comisiei Europene în legãturã cu
Forumul China - Europa Centralã ºi
de Est, care se va desfãºura sãptã-
mâna aceasta (25-29 noiembrie) la
Bucureºti, dar considerã cã este im-
portant ca în relaþiile lor cu þãri terþe
statele membre sã vorbeascã pe un
singur glas ºi sã-ºi coordoneze rãs-
punsurile la nivelul UE în cazul poli-
ticilor care sunt coordonate la nivel
comunitar, precum comerþul.

tor Ponta ar face faþã unei astfel de
curse. „Noi nu putem discuta la ale-
gerile prezidenþiale despre PSD pen-
tru cã avem Uniunea Social-Liberalã,
iar candidatul va fi al Uniunii Social-
Liberale. Candidatul Uniunii Social-
Liberale este domnul Antonescu”, a
spus ªova la emisiunea „Dupã 20 de

ani”, difuzatã ieri de Pro TV. Pe de
altã parte, acesta a subliniat cã ºi
premierul Victor Ponta ar face faþã
cursei pentru aceastã funcþie. „Opi-
nia mea ºi a tuturor este cã ar face
faþã unei asemenea curse, numai cã
domnia sa a spus cã vrea sã rãmâ-
nã prim-ministru”, a explicat ªova.
El a arãtat cã situaþia nu se va
schimba în viitor. „Din punctul meu
de vedere, îl vom avea candidat la
preºedinþie pe domnul Crin Anto-
nescu”, a conchis ministrul.
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Primarul Lia Olguþa
Vasilescu a declarat cã
evenimentul care va avea
loc, miercuri searã, la
Ateneul Român, este de
departe cea mai mare ocazie
pentru Craiova de a-ºi
promova valorile. „Eveni-
mentul va avea loc la Ate-
neu ºi va fi organizat de
Asociaþia partenerilor
diplomaþilor români, anul
acesta sub egida Craiova,
Capitalã Culturalã Europea-
nã. Este un fel de bal al
ambasadorilor care are loc,
de fiecare datã, înainte de
Ziua Naþionalã. Anul acesta,
graþie doamnei Luminiþa
Fãtu, va participa ºi Craiova.
Noi vom fi cei care vom
susþine cea mai mare parte
culturalã a spectacolului. În
afarã de ambasadorii din
þãrile Uniunii Europene, din
SUA ºi din China, va partici-
pa ºi guvernul României.
Pentru noi, pentru Craiova
este cel mai bun moment de
promovare din acest an”, a
declarat Lia Olguþa
Vasilescu, într-o conferinþã
de presã organizatã pentru
anunþarea acestui
eveniment.

Craiova va fi invitatul de onoare al „Balului
diplomaþilor”, un eveniment cultural de mare

þinutã care este gãzduit o datã pe an de Ateneul
Român. Maestrul Tudor Gheorghe, Filarmonica
Oltenia ºi doi elevi talentaþi ai Liceului de Artã

„Marin Sorescu” vor promova Craiova, cu
toate valorile sale, îndeosebi cele artistice, în-
cercând sã îi convingã pe înalþii diplomaþi care

vor fi prezenþi la aceastã seratã culturalã cã
Bãnia meritã sã fie declaratã Capitalã Cultura-

lã Europeanã pentru anul 2021.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

„Un oraº
cu rãdãcini
culturale extrem
de puternice”

Craiova este primul oraº
din România care este invitat
sã-ºi promoveze valorile,
pânã la aceastã a ºasea
ediþie participând doar
personalitãþi de excepþie ale
vieþii culturale din capitalã.
„Am considerat cã este
momentul sã depãºim grani-
þele capitalei în promovare.
România are valori inestima-
bile ºi este pãcat sã nu fie
cunoscute. Atunci când am
avut curajul sã depãºesc
graniþele Bucureºtiului, am
întâlnit o uºã mai mult decât
deschisã aici, la Craiova, un
oraº cu rãdãcini culturale
extrem de puternice. Graþie
maestrului Tudor Gheorghe,
care m-a sfãtuit ºi imediat
am fost de acord, Craiova va
fi elementul central de
promovare a acestei ediþii.
Pe scenã vor urca mari
artiºti ai Craiovei, Filarmoni-
ca Oltenia, evident brandul
dumneavoastrã cultural,
maestrul Tudor Gheorghe”, a

explicat Liminiþa Fãtu, care
este preºedintele acestei
asociaþii ºi principalul organi-
zator al dineului cultural de la
Ateneul Român.

Maestrul Tudor
Gheorghe,
unul dintre
amfitrionii serii

Potrivit organizatorilor,
„Balul diplomaþilor” care îi
va avea ca invitaþi pe repre-
zentanþi ai ambasadelor
acreditate la Bucureºti va fi
gãzduit, miercuri seara, de
Ateneul Român. Unul dintre
amfitrionii acestui eveniment
va fi maestrul Tudor Gheor-
ghe, spectacolul aflându-se
sub regia lui Alice Barbu,
care a pus în scenã ºi
precedentele ediþii. Ca
element de noutate al
acestui an este parteneriatul
cu „Asociaþia Craiova
Capitalã Culturalã Europea-
nã 2021”. „Prin acest
demers urmãrim ca, prin
promovarea Craiovei, sã
promovãm în fapt elemente-
le esenþiale ale identitãþii ºi
spiritualitãþii româneºti.
Alegerea noastrã de a
susþine acest proiect cu
prioritate a fost inspiratã de
rolul special pe care Craiova
l-a avut în istoria României.
În egalã mãsurã am fost
atraºi ºi de viziunea ºi
perseverenþa doamnei

primar Lia Olguþa Vasiles-
cu”, a mai spus Luminiþa
Fãtu.

 „Eforturile noastre
trebuie sã ajungã
la urechile tuturor
ambasadorilor”

Preºedintele Asociaþiei
Craiova Capitalã Culturalã
Europeanã 2021, Vlad
Drãgulescu, a punctat faptul
cã, în felul acesta, Craiova
va fi promovatã la un nivel
foarte mare. „Este o ocazie
foarte importantã, poate cea
mai importantã pe care
asociaþia o are pentru a
demonstra Europei cã are un
plan. Nu ne rãmâne decât sã
ne strãduim foarte tare sã
sintetizãm în idei foarte
precise lucrurile pe care noi
le putem exporta Europei, din
punctul de vedere al culturii,
ºi sã facem în aºa fel ca
toate eforturile noastre sã
ajungã la urechile tuturor
ambasadorilor þãrilor europe-
ne prezenþi la acest bal.
Avem ocazia sã îi fermecãm
atât artistic, cât ºi la nivel de
idei ºi concepte serioase ºi
solide de ce înseamnã sã fii
Capitalã Culturalã Europeanã
în 2021 ºi ce poate Craiova
sã aducã în plus acestei mari
Europe”. Orchestra Filarmo-
nicii Oltenia va interpreta
douã lucrãri muzicale, între
care„Rapsodia românã I”.

Doi elevi de excepþie
din Craiova
vor fi premiaþi

Asociaþa a fost înfiinþatã în
urmã cu ºase ani ºi printre
obiectivele pe care ºi le
propune este ºi premierea
unor copii din România care
se remarcã în spaþiul cultural,
numiþi ºi micii ambasadori ai
þãrii. Anul acesta vor fi
premiaþi ºase copii, iar doi
elevi excepþionali de la Liceul
de Artã „Marin Sorescu”.
”Am obþinut numeroase
premii la olimpiadele naþiona-
le, la concursuri naþionale ºi
internaþionale. Sunt onorat sã
particip la acest eveniment ºi
mã bucur foarte mult sã mã
aflu printre puþinii aleºi”, a
mãrturisit Adrian Radu, care
studiazã pianul la clasa aXII-
a a liceului craiovean. „Este
o foarte mare onoare sã
particip la un asemenea
eveniment, mã bucur cã pot
sã fiu acolo ºi sunt foarte
fericit cã fac parte din cei
ºase elevi care vor merge la
acest bal”, a mãrturisit Radu
Ionescu, cel de-al doilea elev
care va fi premiat în cadrul
galei. El studiazã chitara la
acelaºi liceu ºi are un palma-
res impresionant 52 de
premii, dintre care 42 de
locuri I internaþional ºi
naþional, patru olimpiade
naþionale câºtigate cu locul I
ºi premiul de excelenþã din
partea Guvernului României.
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Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, sâm-
bãtã searã, în jurul orei 19.00, Ionuþ Fulger,
de 34 de ani, din comuna Melineºti, în timp
ce conducea un autoturism Dacia, pe DN
6B, prin localitate, din cauza consumului de
bãuturi alcoolice, a pierdut controlul asupra
direcþiei de mers ºi s-a izbit cu maºina de
gardul locuinþei Georgetei Pintea. Din feri-
cire, ºoferul a scãpat cu leziuni uºoare, în
urma accidentului rezultând doar pagube
materiale. Poliþiºtii au constatat, însã, cã
bãuse foarte mult. „În urma testãrii alcool-

Un bãrbat de 34 de ani, din comuna Melineºti, a scãpat doar cu leziuni su-
perficiale dupã ce, sâmbãtã searã, bãut la volan, a intrat cu maºina în gardul
unui imobil din localitate. Poliþiºtii au stabilit cã avea o concentraþie de 0,90
mg/l alcool pur în aerul expirat ºi i-au întocmit dosar penal.

Bãut la volan, s-a „înfipt”
cu maºina în gard

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, scandalul în urma cãruia tâ-
nãrul a ajuns dupã gratii s-a pe-
trecut vineri seara, în jurul orei
21.30. Poliþiºtii din comuna Bo-
toºeºti-Paia au fost anunþaþi cã,
pe fondul unui conflict spontan
între Narcis Munteanu, de 34 de
ani ºi Vergil Brînzan, de 27 de ani,
ambii din localitate, a avut loc o
altercaþie, în urma cãreia primul
a fost agresat fizic, fiind trans-
portat la Spitalul Clinic de Urgen-
þã Craiova pentru acordarea de
îngrijiri medicale.

La faþa locului au ajuns ºi lucrãtorii Sec-
þiei 2 Poliþie Ruralã Breasta, iar în urma cer-
cetãrilor efectuate s-a stabilit cã Vergil Brîn-
zan, dupã ce l-a bãtut pe Narcis Munteanu,
nu s-a potolit ci a pãtruns fãrã drept în cur-
tea locuinþei lui Ion Munteanu, tatãl victi-
mei, înarmat cu un cuþit, proferând ame-
ninþãri cu moartea la adresa membrilor fa-
miliei acestuia, fapt ce i-a determinat sã se
baricadeze în casã ºi sã sune la Poliþie. Agre-
sorul a fost ridicat, dus la audieri, iar în
urma probatoriului administrat, procurorul
de caz a dispus începerea urmãririi penale

Un tânãr de 27 de ani, din comuna doljeanã Botoºeºti-Paia, a fost arestat
preventiv pe 29 de zile, în cursul zilei de sâmbãtã, pentru ameninþare,

violare de domiciliu ºi port ilegal al cuþitului. Din cauza unor discuþii mai
vechi, acesta ºi-a bãtut un consãtean ºi, înarmat cu un cuþit, a intrat pes-
te tatãl victimei în curte, ameninþând cã-l omoarã.

Arestat dupã ce ºi-a bãtut
un consãtean ºi a intrat
peste familia acestuia

scopice a ºoferului a rezultat o valoare de
0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv
pentru care a fost condus la unitatea medi-
calã pentru recoltarea de probe biologice în
vederea stabilirii alcoolemiei. În cauzã s-a
întocmit dosar de cercetare penalã pentru
sãvârºirea infracþinuii de conducere pe dru-
murile publice a unui autovehicul de cãtre o
persoanã având o concentraþie alcoolicã în
sânge mai mare decât limita legalã”, a preci-
zat purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, inspec-
tor principal Alin Apostol.

în cauzã sub aspectul sãvârºirii infracþiuni-
lor de ameninþare, violare de domiciliu ºi
portul fãrã drept al unui cuþit în locurile ºi
împrejurãrile în care s-ar primejdui viaþa sau
integritatea corporalã a persoanelor.

„Faþã de doljean s-a luat mãsura reþine-
rii pe bazã de ordonanþã pe o perioadã de
24 ore, fiind introdus în Centrul de Reþi-
nere ºi Arest Preventiv Dolj, iar sâmbãtã a
fost prezentat Judecãtoriei Craiova, care
i-a emis mandat de arestare preventivã pe
o perioadã de 29 zile”, ne-a declarat in-
spector principal Alin Apostol, purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Marius Nedelcu zis „Giovani”, Marius
Comãnescu (fost Dudescu), Mirel Neaþu
ºi Aurelian Aldea au fost condamnaþi de-
finitiv pentru infracþiuni privind comer-
þul electronic, la un an dupã ce poliþiºtii
BCCO Craiova i-au prins cu carduri fal-
sificate asupra lor, îndreptându-se spre
Ungaria, la cumpãrãturi. Pe 11 noiembrie
2012 au fost arestaþi preventiv, în decem-
brie 2012 au fost trimiºi în judecatã pen-
tru infracþiuni informatice, iar pe 21 ia-
nuarie 2013, Tribunalul Dolj a pronunþat
soluþia în dosar. Astfel, toþi cei patru in-
culpaþi au fost gãsiþi vinovaþi, mai ales cã
au ºi recunoscut comiterea faptelor, fi-
ind condamnaþi la câte 3 ani de închisoa-
re cu suspendare pe durata unui termen
de încercare de 7 ani, perioadã în care
trebuie sã respecte o serie de obligaþii,
între care prezentarea la instanþa pe raza
cãreia îºi au domiciliul conform progra-
mului de supraveghere, sã nu poarte ºi
sã nu foloseascã nici o categorie de arme
ºi sã nu-ºi schimbe domiciliul fãrã încu-
viinþarea instanþei, fiecare dintre ei fiind
obligat sã achite câte 1.200 lei cheltuieli
judiciare cãtre stat. Comãnescu, Nedel-
cu ºi Aldea au fãcut apel, respins, însã,

ca nefondat, pe 23 mai a.c., de judecãto-
rii Curþii de Apel Craiova.

Marius Comãnescu ºi Aurelian Aldea au
fãcut ºi recurs, respins pe 21 noiembrie
a.c. de Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie:
”Respinge, ca nefondate, recursurile de-
clarate de inculpaþii Aldea Aurelian Ga-
briel ºi Comãnescu Marius Catãlin îm-
potriva deciziei penale nr. 198 din 23 mai
2013 a Curþii de Apel Craiova – Secþia
Penalã ºi pentru Cauze cu Minori. Defi-
nitivã”, se aratã în încheierea de ºedinþã
a ÎCCJ. Astfel, atât ei doi, cât ºi compli-
cii lor, Nedelcu ºi Neaþu, rãmân cu pe-
depsele primite de la Tribunalul Dolj.

Prinºi în trafic, la Sibiu,
cu cardurile false

Potrivit procurorilor DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Craiova, poliþiºtii Brigã-
zii de Combatere a Criminalitãþii Organi-
zate (BCCO) Craiova au prins de veste,
în luna septembrie 2012, cã pe raza Cra-
iovei acþioneazã un grup specializat în
falsificarea cardurilor bancare ºi retra-
gerea frauduloasã de numerar, unul din-
tre membrii grupãrii stabilindu-se cã este
Marius Nedelcu zis „Giovani”, din Cra-

iova. A fost înregistrat în acest sens un
dosar penal la DIICOT – Serviciul Teri-
torial Craiova, fiind demarate cercetãri-
le pentru identificarea tuturor membri-
lor. Au fost solicitate mandate pentru in-
terceptarea convorbirilor celor suspec-
taþi cã ar face parte din grup, astfel cã
oamenii legii au aflat cã aceºtia falsifi-
cau carduri, pe baza datelor copiate în
mod fraudulos de la bancomate ºi apoi
fie extrãgeau bani din ATM, fie fãceau
cumpãrãturi din hipermarket-uri, plãtind
cu cardurile „aranjate”. Craiovenii aveau
colaboratori ºi în alte judeþe, îºi trimi-
teau unii altora prin e-mail serii ºi nu-
mele de carduri pentru inscripþionarea
blank-urilor, ºi, unul câte unul, poliþiºtii
ºi procurorii de crimã organizatã i-au
aflat pe cei implicaþi. Au prins însã de
veste cã, în noaptea de 9 spre 10 no-
iembrie 2012, doi dintre suspecþi inten-

þionau sã plece în Ungaria, pentru a face
cumpãrãturi cu cardurile falsificate. Pe
10 noiembrie, la prânz, poliþiºtii au oprit
în trafic, la ieºirea din municipiul Sibiu,
un autoturism Mercedes în care se aflau
Marius Comãnescu (fost Dudescu) ºi
Aurelian Aldea, la controlul maºinii oa-
menii legii descoperind un dispozitiv ar-
tizanal de contrafacere a cardurilor îm-
preunã cu CD-ul de instalare a softuri-
lor, precum ºi mai multe carduri falsifi-
cate. Simultan cu prinderea celor doi,
care au fost aduºi la Craiova, s-au fãcut
ºi trei percheziþii la domiciliile lui Aldea,
Mirel Neaþu ºi Marius Nedelcu, în urma
cãrora au fost descoperite ºi ridicate
suporturi optice cu numere de card, o
unitate de calculator ºi un stik de inter-
net mobil de pe care Neaþu a declarat cã
au fost transmise datele. Toþi cei patru
au ajuns atunci dupã gratii.

Cei patru bãrbaþi arestaþi în noiembrie 2012, în urma unei acþi-
uni a poliþiºtilor ºi procurorilor craioveni de crimã organizatã, în
timp ce se îndreptau cãtre Ungaria, cu intenþia de a face cumpãrã-
turi cu carduri false, au fost condamnaþi definitiv pentru infracþi-
uni privind comerþul electronic. Hotãrârea a rãmas definitivã sãp-
tãmâna trecutã, când Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a respins
recursurile formulate de doi dintre ei, în cazul celorlalþi doi sen-
tinþa rãmânând definitivã anterior, pentru cã nu au mai atacat-o.
Toþi patru au fost condamnaþi la câte trei ani de închisoare cu sus-
pendare pe durata unui termen de încercare de 7 ani.
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S-a mai scris în cotidianul nos-
tru despre anacronismul desem-
nării, prin ordin al reprezentantu-
lui Guvernului în teritoriu, ca pre-
şedinte al Comitetului de Ini-
ţiativă pentru alegerea membri-
lor Camerei Agricole Dolj, a unei
persoane contestate: Ionel Das-
călu. Şi pe bună dreptate, din
moment ce este împovărată de o
condamnare penală la doi ani de
închisoare – soluţie nedefinitivă –
într-un dosar deloc floare la ure-
che. Potrivit OUG 58/2013, care
modifică şi completează Legea
122/2012, aceasta la rândul ei
corectând Legea 283/2010 pri-
vind Camerele pentru agricultu-
ră, silvicultură şi dezvoltare rura-
lă, Comitetul de Iniţiativă soluţi-

MIRCEA CANŢĂR

Ceea ce nimeni nu înţelege
onează sesizările şi contestaţiile,
validează alegerile şi face publi-
ce, în termen de zece zile, rezul-
tatele acestora. După care se di-
zolvă de drept. Cu alte cuvinte,
din capul locului, în situaţia în care
alegerile pomenite chiar se ţin,
deşi data prevăzută expres de
OUG 58/2013 a expirat, nepo-
menindu-se vreo prorogare, s-au
creat premise de contestare şi de
circ sordid. Apoi, este agricultor
în adevăratul sens al termenului
preşedintele Comitetului de Ini-
ţiativă? Sau, aşa cum menţionează
cei ce ne-au scris la redacţie, se
prevalează de o adeverinţă de la
nu ştim care patronat? Dar însuşi
Ionel Dascălu, dacă s-a văzut
într-o situaţie deloc confortabilă,

trebuia să se retragă decent, spre
evitarea unor comentarii deloc
favorabile. Ca să nu mai reiterăm
că reprezentantul Guvernului în
teritoriu îşi putea revoca propriul
ordin, spre a nu fi asociat cu o
eventuală tevatură, aptă de boţi-
rea imaginii publice. De altfel, in-
clusiv la nivelul Comitetului de
Iniţiativă, format din 11 membri,
deja s-au înregistrat demisii, sub-
stituiri, violente discuţii contradic-
torii şi tot tacâmul. Chiar nu s-a
putut constitui „formatul” prevă-
zut de OUG 58/2013, repetăm,
prin ordin al prefectului, dincolo
de orice bănuială, care să permi-
tă constituirea decentă, prin pro-
cedee democratice, a unui orga-
nism agricol cu destule preroga-

tive notabile? Este ceva de neîn-
ţeles. Apoi, care este miza aces-
tei încăpăţânări, că nu avem cum
să o definim altfel? Să iasă câşti-
gători cei care trebuie? Existau şi
alte poteci, exersate în timp, care
conduceau la acelaşi deznodă-
mânt. Camerele Agricole, aşa
cum stipulează actul normativ
menţionat, sunt organisme negu-
vernamentale, deschise, apolitice,
fără scop patrimonial, cu perso-
nalitate juridică, cu statut de utili-
tate publică dobândit în condiţii-
le legii. Tot ce s-a întâmplat până
în prezent e o probă de neserio-
zitate. De fapt, însăşi OUG 58/
2013 este confuză, „varză” în pla-
nul logicii juridice şi nu numai. Se
menţionează undeva în substanţa

textelor că „dreptul de vot este
conferit  în mod egal, fără pri-
vilegii sau discriminări, tutu-
ror membrilor camerelor agri-
cole judeţene”? Ce să înţelegi?
Nimic altceva decât că drept de
vot deţin cei care sunt actual-
mente membri ai Camerei Agri-
cole judeţene. Cu atâtea ambi-
guităţi ale OUG 58/2013, în
care se resimte „aportul crea-
tiv” al ministrului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, Daniel Con-
stantin, la care se adaugă mize-
rabilele jocuri locale de intere-
se, alegerile pentru constituirea
viitoarei Camere Agricole Dolj
nu anunţă decât un scandal pe
cinste şi o participare la vot
clientelară.

O parte din cadrele medicale participă, în această dimi-
neaţă, la o grevă de avertisment ce va avea loc pe parcursul
a două ore. Reprezentanţii sindicatului Sanitas au făcut
acest anunţ, sâmbătă, după ce o nouă rundă de negocieri
cu Ministerul Sănătăţii a eşuat. Greva de avertisment are
loc între orele 8.00 şi 10.00, urmând să fie asigurate o
treime din serviciile medicale, în general urgenţele. Per-
soanalul medico-sanitar care nu se va ocupa de urgenţe se
va aduna în semn de protest într-un loc din spital, iar după
ora 10.00, îşi va relua activitatea.

Sindic aliş tii din sistemul sanitar au anunţat că ar pu-
tea declanşa greva generală înc epând c u data de 28 no-
iembrie dacă negocierile nu vor duc e la rezolvarea pro-
blemelor pe c are aceştia le-au expus în mai multe rân-
duri. Vicepreşedintele Federaţiei Sanitas,  Marius  Sepi,

Grevă de avertisment în sistemul sanitar
a prec izat chiar că vor cere demisia ministrului Sănătă-
ţii, pentru c ă nu s-a rezolvat nic iuna dintre solicitările
transmise.  Salariaţii din sistemul de  Sănătate solicită
alocarea a minimum 6% din PIB pentru sănătate,  o le-
gislaţie care să garanteze independenţa profesională a
celor care lucrează în s istemul public  şi privat,  o lege a
salarizării spec ifică s istemului de sănătate,  apărarea
demnităţii şi renunţarea la denigrarea profesioniştilor de
către autorităţi,  organizarea unităţilor medic ale cu pa-
turi în sis tem public pentru as igurarea unor servic ii
prompte ş i de calitate pentru pacienţi, precum ş i con-
sultarea reală a Coaliţiei Profesioniştilor din Sănătate cu
privire la oric e măsură ce poate afecta funcţionarea sis-
temului de sănătate.

RADU ILICEANU

Nu mai puţin de 600 de copii din 13 co-
munităţi defavorizate din judeţul Dolj vor
beneficia de ajutor în cadrul unui amplu pro-
iect de dezvoltare comunitară ce se va de-
rula pe cinci paliere principale: educaţie, să-
nătate, dezvoltare economică, advocacy şi
dezvoltare spirituală 

O mână de ajutor poate fi întinsă acestor
copii prin intermediul programului „Dona-
tor de Viitor” primul demers de tip „child
sponsorhip” din România, prin care organi-
zaţia World Vision le oferă românilor posibi-
litatea de a contribui la schimbarea destinu-
lui unei comunităţi defavorizate, susţinând
copiii din acea comunitate.

Prima etapă a programului de dezvoltare
comunitară se va derula în perioada octom-
brie 2013 – septembrie 2014 şi va viza ne-
voile a 13 comunităţi defavorizate din jude-
ţul Dolj. În prima fază a campaniei, cei care
doresc să susţină demersul World Vision pot
sprijini unul din cei 600 de copii înscrişi în
program, prin donaţii lunare de 68 de lei pe
www.worldvision.ro/donator-de-viitor. „Re-
acţia rapidă a oamenilor care au devenit do-
natori în aceste prime 2 luni ne bucură foar-
te tare şi ne dă speranţe pentru viitor. Încă
avem mulţi copii care merită şansa unei vieţi
mai bune”, a declarat Cătălin Andrew Popa,
director naţional World Vision România.

Dolj: Peste o sută de copii,
sprijiniţi pentru un viitor mai bun
Peste 100 de copii din judeţul Dolj beneficiază

de sprijin financiar prin intermediul programu-
lui „Donator de Viitor”, lansat la 1 octombrie

a.c. Încă aproximativ 500 de copii din 13 comu-
nităţi defavorizate aşteaptă să îşi găsească şi ei
donatori până în luna septembrie a anului viitor.

„Donator de Viitor”
Începând cu luna octom-

brie a acestui an, World Vi-
sion România oferă şi ro-
mânilor posibilitatea de a se
implica activ într-un proiect
ce dă o şansă în plus la un
viitor mai bun copiilor din
mediul rural. Programul
„Donator de Viitor” are drept
obiectiv implicarea pe ter-
men lung şi stabilirea unei
legături directe între copil şi
persoana care se înscrie în
programul de donaţii.  Ast-
fel, programul permite o
comunicare constantă între
donator şi copil, primul dintre ei având posi-
bilitatea de a coresponda cu copilul şi cu fa-
milia lui sau de a-l vizita, dacă îşi doreşte acest
lucru. Prin intermediul programului „Dona-
tor de Viitor”, fiecare susţinător al campaniei
ajută World Vision România să contribuie la
schimbarea în bine a vieţii celor 600 de copii,
schimbând lumea în care ei trăiesc.
Cum se pot dona bani?

Cei care doresc să sprijine această cam-
panie o pot face la adresa www.worldvision-

.ro/donator-de-viitor, unde pot alege copilul
pe care vor să îl susţină. Donând lunar 68 de
lei, îi asigură copilului ales şansa la o viaţă
mai bună şi suport moral. Astfel, cu mai pu-
ţin de 2.50 lei pe zi îi poate schimba destinul,
dându-i posibilitatea să meargă în fiecare zi la
şcoală, să aibă caietele şi cărţile necesare, să
se ducă la doctor atunci când este cazul şi să
benefic ieze de tratamentul corespunzător,
chiar să meargă în excursii şi tabere.

Prin intermediul programului „Donator de
Viitor”, fiecare susţinător al campaniei ajută
World Vision România să contribuie la

schimbarea în bine a vieţii celor 600 de co-
pii. Astfel, plecând de la faptul că bunăsta-
rea copilului este strâns legată de  bunăsta-
rea familiei sale şi a comunităţii în care tră-
ieşte, World Vision România va lucra alături
de oamenii din fiecare comunitate pentru a
rezolva problemele cu care se confruntă,
astfel încât membrii ei să devină capabili să
îşi ia soarta în propriile mâini şi să îşi îngri-
jească mai bine copiii.

Implementarea campaniei se va realiza pe
domenii de activităţi având cinci paliere prin-
cipale: educaţie, sănătate, dezvoltare econo-
mică, advocacy şi dezvoltare spirituală. Des-
făşurarea programelor are permanent în ve-
dere transformarea comunităţilor din entităţi
pasive, neimplicate, aflate în aşteptarea spri-
jinului din afară pentru depăşirea situaţiilor
dificile, în comunităţi active, implicate, capa-
bile să construiască viitorul propriilor copii.

RADU ILICEANU
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Andreea Paul a reluat ºirul ata-
curilor la adresa USL, sâmbãtã
seara, la Craiova, în cadrul unei
conferinþe de presã susþinutã îm-
preunã europarlamentarul Marian
Jean Marinescu, faptul cã la acest
minister, în proiectul de buget,
cheltuielile pentru promovarea ex-

PDL solicitã demisia miniºtrilor Andrei Gerea, Constan-
tin Niþã ºi Maria Grapini, având în vedere cã, în bugetul
pentru 2014, suma alocatã pentru promovarea exporturilor,
turismului, sprijinirea IMM-urilor ºi stimularea competiti-
vitãþii este mai micã decât costurile funcþionãrii aparatului
birocratic al Ministerului Economiei, a declarat, PDL
Andreea Paul, coordonatorul portofoliului Economiei în
Guvernul Alternativã al PDL.

porturilor, turismului, sprijinirea
IMM-urilor ºi stimularea compe-
titivitãþii se ridicã la 84,1 milioane
de lei, iar cele cu personalul mi-
nisterial la 86,6 milioane de lei, la
care se mai adaugã cheltuielile cu
bunurile ºi serviciile în valoare
de 38 milioane de lei. Ea a subli-

niat cã bugetul USL pe anul
2014 este construit pe principiul-
 tãierii finanþãrilor tocmai de la
acele programe care genereazã
locuri de muncã, stimuleazã in-
vestiþiile, care dau o ºansã tineri-
lor antreprenori ºi conduc la for-
marea unei clase de mijloc soli-

de.  „Suportul statului pentru pro-
movarea exporturilor scade cu
peste 26% în anul 2014, la 28 mi-
lioane de lei. Reprezentanþii me-
diului de afaceri susþin cã, deºi-
 au cerut Guvernului în mod re-
petat finanþarea cu 50% a costu-
rilor de promovare a exporturilor,
nu au fost acordate nici mãcar
100 milioane lei în acest scop. Fi-
nanþarea pentru Programul Mihail
Kogãlniceanu prin care se garan-
teazã accesul la finanþare pentru
IMM-uri scade cu aproape
40%. USL alocã numai 10 milioane
de lei în anul 2014 pentru finan-
þarea întreprinderilor, faþã de
16 milioane de lei în 2013”, a mai
spus deputatul de Satu Mare.

Ministerul Economiei a majorat
cheltuielile cu deplasãrile
în strãinãtate cu 39%

Andreea Paul a acuzat faptul cã
Ministerul Economiei a majorat

cheltuielile cu deplasãrile în strãi-
nãtate cu 39%, iar cele pentru in-
demnizaþiile de delegare cu peste
o treime. Mai mult, valoarea altor
sporuri alocate discreþionar în Mi-
nister cresc de 94 de ori – la 765
mii de lei în anul 2014. “România
nu are o strategie pentru energie,
dar Departamentul pentru Energie
are cheltuieli de 3 ori mai mari cu
personalul ºi cu bunurile ºi ser-
viciile  anul viitor. Cheltuielile cu
materiale pentru curãþenie ºi cele
pentru deplasãri, detaºãri ºi
transferuri sunt de 4 ori mai mari,
iar cele cu carburanþi ºi lubri-
fianþi, pentru reparaþii curente ºi
pentru încãlzit, iluminat ºi forþã
motricã sunt de 3 ori peste nive-
lul din 2013. Cheltuielile de pro-
tocol sunt de peste douã ori mai
mari în anul 2014 faþã de anul
2013. Cheltuielile pentru pregãti-
re profesionalã se majoreazã de
peste 22 ori”, a mai arãtat prim-
vicepreºedintele PDL.

Alegerile interne din cadrul
PDL Dolj pentru desemnarea can-
didatului la funcþia de Preºedinte
al României au fost câºtigate ca-
tegoric de prim-vicepreºedintele
Cãtãlin Predoiu. În urma numã-
rãrii voturilor exprimate sâmbãtã
de cãtre democrat-liberalii doljeni,
Cãtãlin Predoiu a obþinut 5446 de
voturi, reprezentând  85,40 %
din voturile valabil exprimate, în
timp ce Gheorghe Flacã a primit
doar 931 de voturi, ceea ce re-
prezintã 14,60 % din voturile va-
labil exprimate.

La cele 12 secþii de votare or-
ganizate în judeþul Dolj – Craiova
(2 sectii de votare), Calarasi, Cas-
tranova, Daneti, Macesu de Sus,
Segarcea, Bãilesti, Filiasi, Predesti,
Pleniþa, Poiana Mare - s-au pre-

Cãtãlin Predoiu, preºedintele
democrat-liberalilor doljeni

În comuna Cerãt a avut loc
sâmbãtã, 23 noiembrie 2013, a
ºasea ediþie a Memorialului “Bur-
nea Grigore”, fost primar al locali-
tãþii, decedat într-un accident, în
timpul mandatului.

Evenimentul a fost organizat de
Consiliul Local Cerãt ºi ºcoala
gimnazialã din localitate, ºi a în-
ceput cu o slujbã religioasã în sala
Consiliului Local, care îi poartã nu-
mele, consilierii locali deplasându-
se apoi la mormântul lui Burnea
Grigore, unde au depus o coroa-
nã de flori.

Preºedintele PSD Dolj, deputa-
tul Claudiu Manda, a fost alãturi
de primarul comunei Cerãt, Ionuþ
Barbu, la festivitatea de premiere a
concursului de atletism, ºi a cam-
pionatului de fotbal. “De ºase ani
în comuna Cerãt avem un Memo-
rial «Burnea Grigore», fost primar
al comunei noastre, decedat într-

un accident. Am avut organizate
activitãþi cultural-sportive, ºi le-am
dat câte o cupã ºi câte un cadou
participanþilor. Îi mulþumesc dom-
nului preºedinte Claudiu Manda cã
a fost alãturi de noi în aceastã zi,
ºi mulþumirile mele se îndreaptã ºi
cãtre colegii care l-au însoþit”.

Evenimentul s-a încheiat cu un
program artistic susþinut de elevii
ºcolii din Cerãt. “Am participat cu
plãcere la acest eveniment. Am do-
rit sã fiu alãturi de Ionuþ Barbu, un
primar tânãr, care se zbate sã facã
ceva pentru localitatea Cerãt. Mi-a
plãcut în mod deosebit programul
artistic pregãtit de cei mici. Talen-
tele se nasc la tarã. Sunt autentici,
ºi îºi iau în serios treaba. Îl felicit
pentru evenimentul organizat, ºi îl
asigur cã PSD Dolj va fi alãturi de
el de fiecare datã când va avea ne-
voie”, a declarat deputatul Claudiu
Manda.

Cerãt : A ºasea ediþie
a Memorialului “Burnea Grigore”

zentat 6461 de alegã-
tori dintr-un total de -
8400 de membri ai
PDL Dolj, prezenþa la
vot fiind de 76,92 %.

 Votul de sâmbã-
tã a fost precedat de
o campanie internã
care a culminat mar-
þea trecutã cu o dez-
batere politicã pe
tema desemnãrii
candidatului PDL la
Preºedinþia Româ-
niei, cu participarea
celor doi candidaþi: Cãtãlin Pre-
doiu si Gheorghe Falcã. Aceºtia
ºi-au prezentat cu acest prilej
proiectele cu care sperã sã obþi-
nã nominalizarea partidului pen-
tru a intra în cursa pentru Co-

troceni.
„Este pentru prima datã în Ro-

mânia când candidatul la Preºe-
dinþia României este ales direct de
cãtre membrii de partid, nu de cã-
tre electori, nu de cãtre aleºii lo-
cali, nu de cãtre structurile de
conducere ale partidului, ci de
cãtre toþi cei peste 300.000 de
membrii ai PDL. Aceasta este o
dovadã clarã a democraþiei inter-
ne a PDL, singurul partid care or-
ganizeazã o competiþie internã
pentru alegerea unui candidat la
Preºedinþia României”, a precizat
europarlamentarul Marian Jean
Marinescu, preºedintele PDL
Dolj, în cadrul unei conferinþe de
presã, susþinutã alãturi de depu-
tatul de Satu Mare, Andreea Paul.
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Campania “Învaþã despre româ-
nii din Serbia” s-a derulat pe par-
cursul unui an de zile ºi a constat
într-o serie de cursuri, dezbateri, mese
rotunde ºi seminarii despre istoria,
geografia, cultura ºi tradiþia, spiritua-
litatea ºi obiceiurile românilor din
Valea Timocului. Ajuns la ultima edi-
þie planificatã pentru acest an, orga-
nizatorii – Asociaþia Studenþilor Ti-
moceni, în parteneriat cu cotidianul
regional „Cuvântul Libertãþii” ºi Bi-
blioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” din Craiova – ºi-au
dorit sã se bucure împreunã cu pu-
blicul cu care s-a întâlnit lunã de lunã
de rezultatele obþinute. „Dezbaterile
derulate în acest an au contribuit nu
doar la înfãþiºarea elementelor lin-
gvistice, de culturã ºi tradiþie ale ro-
mânilor sud-dunãreni, punþi incon-
testabile în efortul de cunoaºtere a
românilor de la sud de Dunãre, cât ºi
la o mobilizare fãrã precedent în rân-
durile comunitãþii sârbeºti din Craio-
va, respectiv Oltenia. Faptul cã tineri
energici ºi conºtienþi de identitatea
lor etnicã militeazã pentru câºtigarea
de drepturi pentru ei ºi minoritatea
pe care o reprezintã este un lucru îm-
bucurãtor. Doresc, în final, sã salut
implicarea exemplarã a tinerilor timo-
ceni în desfãºurarea acestei manifes-
tãri ºi sã-i asigur cã acolo unde se
poartã o luptã pentru graiul, cultura
ºi tradiþia româneºti, Biblioteca Aman
îi va sprijini ºi li se va alãtura fãrã
întârziere”, a declarat Lucian Dindi-

ricã, managerul Bibliotecii Judeþene
“Alexandru ºi Aristia Aman”, o gaz-
dã primitoare pentru acest proiect.

Ion Prioteasa: ”Am intrat
în acest parteneriat cu toatã
forþa, cu tot sufletul”

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, a fost unul din-
tre cei mai mari susþinãtori ai acestui
proiect, luând parte la toate dezbate-
rile la care a fost invitat, dezbateri în
cadrul cãrora a þinut sã-ºi manifeste
sprijinul necondiþionat pentru româ-
nii din Valea Timocului. „Noi am in-
trat în acest parteneriat cu toatã for-
þa, cu tot sufletul, astfel cã instituþii
care aparþin de Consiliul Judeþean
Dolj ºi-au dat întreg concursul pen-
tru ca aceastã campanie sã se desfã-
ºoare cât mai bine. Mi-ar fi greu sã
numesc un alt proiect care s-a bucu-
rat de mai multã atenþie decât acesta,
care i-a adus mai aproape de noi pe
românii de peste Dunãre, dupã cum,
prin ceea ce s-a petrecut în aceastã
bibliotecã, la consiliul judeþean, la
Muzeul Olteniei ºi chiar la Bruxelles,
românii de peste graniþe au aflat de-
spre preocupãrile noastre, despre

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” a gãzduit, vineri, ultima ediþie a campa-
niei de cunoaºtere a românilor de peste Dunãre,
„Învaþã despre românii din Serbia”. Pornit iniþial
ca o iniþiativã de suflet care ºi-a propus sã-i apro-
pie pe craioveni de fraþii lor din Valea Timocului,
proiectul s-a dovedit la final cã se bucurã de un
succes peste aºteptãri, dorindu-se a fi continuat.
Întâlnirile, care au fost organizate cu consecvenþã
lunã de lunã, au avut un impact palpabil asupra
românilor sud-dunãreni, sensibilizându-i ºi respon-
zabilizându-i deopotrivã. Ediþia de final s-a bucu-
rat de prezenþa unor invitaþi deosebiþi precum Ion
Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj;

senatorul Viorel Badea; liderul românilor din Kla-
dovo, Tihan Matasarevic; Bozidar Jankovic, con-
silier Miºcãrii Democratice a Românilor din Ser-
bia; Alexander Najdanovic, preºedintele Asociaþiei
Studenþilor Timoceni; Ion Cobisenco, preºedinte-
le Asociaþiei Studenþilor Basarabeni din Craiova;
Ramona Dumitru, consilierul europarlamentaru-
lui Victor Boºtinaru; directorul Direcþiei pentru
Culturã, Culte ºi Patrimoniu Dolj, Dan Lupescu;
profesorul Tudor Nedelcea; profesor Rodica Stovi-
cek; Romeo Crâºmaru, directorul Jurnalului Ro-
mânesc ºi al Asociaþiei Forumm pentru Culturã ºi
Identitate; olimpica Raluca Cãlinoiu, elev la Co-
legiul Naþional ”Fraþii Buzeºti” din Craiova.

faptul cã noi, cei de aici, încercãm
cât mai mult sã le fim alãturi. Vã feli-
cit pe toþi cei care v-aþi dat concur-
sul la aceastã campanie, asigurându-
vã cã, dacã doriþi sã extindeþi acest
proiect, aveþi sprijinul nostru necon-
diþionat ºi vã transmit felicitãrile ºi
mulþumirile noastre“, a declarat pre-
ºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa.

Peste 300.000 de români
trãiesc în Valea Timocului

Inimosul lider al studenþilor timo-
ceni, Alexander Najdanovic a accen-
tuat faptul cã, deºi datele oficiale
spun cã în Valea Timocului trãiesc
40.000 de români, în realitate numã-
rul acesta este mult mai mare, fiind
vorba de 300.000. „Noi nu facem o
diferenþã între vlahi ºi români, noi
suntem un singur popor. Nu numai
în Valea Timocului trãiesc români,
ci ºi în Banatul sârbesc, unde sunt
tot în jur de 100.000, cum spun cele
neoficiale, iar cele neoficiale - 30.000.
Faþã de românii din Banat care au
toate drepturile fundamentale, învã-
þarea limbii române ºi slujirea în lim-
ba românã în biserici ºi de media în
limba românã, românii din Timoc nici
pânã astãzi nu au reuºit sã obþinã
toate aceste drepturi”, a spus Ale-
xander Najdanovic. „Din punctul
meu de vedere, vlahii vor fi pentru
totdeauna români, nu vor fi altceva
ºi la Bucureºti aºa se considerã.
Lucrurile acestea au produs o miº-
care destul de ºocantã în unele me-
dii din jurul României, dar a trecut.
Trebuie sã fie un act de curaj care
sã îi îndemne ºi pe alþi lideri politici
sã susþinã lucrurile cu subiect ºi
predicat. Nu putem sã spunem cã
spune cã suntem albi dacã suntem
negri numai ca sã nu îi deranjãm pe
alþii. Dacã nu deranjezi pe nimeni în-
seamnã cã nu exiºti”, a subliniat se-
natorul Viorel Badea, care cunoaºte
foarte bine problemele pe care le au

românii din Valea Timocului, fiind
mult timp reprezentantul Departa-
mentului Românii de Pretutindeni.

„Dreptul la dobândirea
cetãþeniei pentru toþi cei care
se recunosc ca fiind români”

Senatorul Viorel Badea a prezen-
tat iniþiativa privind modificarea ar-
ticolului 11 din Legea cetãþeniei prin
introducerea unui nou paragraf în
care se spune cã dreptul la dobân-
direa cetãþeniei trebuie sã îl aibã toþi
cei care se recunosc ca fiind români.
„Nu e o chestie de noutate, am pre-
luat ºi noi ceea ce fac ungurii, bul-
garii, polonezii, spanioli, francezi ºi
pot continua pânã mâine cu exem-
ple. Este uºor frustrant cã ne-am tre-
zit aºa târziu sã o facem, dar pânã în
acest moment multora dintre colegii
noºtri politici le era teamã sã facã
acest pas. Nu e un proiect care s-a
nãscut în beciurile alchimice ale nu
ºtiu cãrui serviciu secret. Ori de câte
ori noi am mers în Serbia, Bulgaria,
Albania, Macedonia, toþi ne-au spus
cã vor sã fie cetãþeni români ca sã
facã ceva plenar pentru naþiunea din
care fac parte. Deci nu e un proiect
nou pe scena politicã, nu este nu ºtiu
ce elucubraþie pe care noi o susþi-
nem la parlament ca sã ne facem cam-
panie electoralã”. În opinia senato-
rului Viorel Badea importantã nu e
cetãþenia, ci identitatea fiecãruia.
„Cetãþenia este o hainã pe care o pun
peste mine, iar sufletul meu este na-
þiunea românã. Este o formalitate pe
care trebuie sã o îndeplinim pentru
cã aceºti conaþionali ai noºtri ºi-o
doresc. ºi noi trebuie sã facem în
aºa fel încât sã ne fie dor ºi de timo-
ceni, ºi de basarabeni, ºi de aromâni,
ºi de meglenoromâni, etc, pentru cã
ei sunt parte din neamul nostru. Iar
educaþia tineretului trebuie sã fie ºi
în jurul acestor principii pentru cã
România numai cu românii din inte-
riorul actualelor hotare ale þãrii este
vãduvitã”.

„Serbia va trebui sã recunoascã
drepturile românilor din Timoc”

Parlamentarul român considerã cã
Serbia va trebui sã recunoascã drep-
turile românilor din Timoc privitoare
îndeosebi la folosirea limbii române
în ºcoli ºi în biserici. „Dacã nu va reuºi
sã intre în UE, Serbia nu va reuºi pe
mâna ei din cauza comportamentului
pe care îl are. În Parlamentul Româ-
niei, Comisia pentru românii de pretu-
tindeni, pe care o conduceam la mo-
mentul respctiv, a dat aviz negativ
Tratatului de asociere a Serbiei la UE.
ªi asta în urma discuþiilor pe care le-
am avut cu ei ºi le-am spus cã nu vrem
decât douã lucruri, sã le asigure ro-
mânilor de acolo ºcoalã în limba ro-
mânã ºi posibilitatea de a sluji în lim-
ba românã, douã chestiuni foarte sim-
ple. Nu ne-au ascultat, credeau cã glu-
mim ºi au avut niºte emoþii ºi vor acea
în continuare. Oricât de mult ne-am
dori noi ca toþi vecini noºtri sã intre în
UE, dar ca ºi ei sã îºi asume niºte res-
ponsabilitãþi pe care toþi partenerii din
UE ºi le-au asumat pânã acum”, a mai
spus senatorul Viorel Badea.

Tihan Matasarevic:
”De 2.000 de ani am aºteptat
momentul acesta”

Tihan Matasarevic, preºedintele
Asociaþiei pentru Tradiþia ºi Cultura
Românilor ”Dunãrea” din Kladovo, a
mãrturisit cã au fost câteva persoane
cu funcþii foarte importante, printre
care preºedintele Traian Bãsescu, aa-
numite întâlniri ºi evenimente care le-
au dat curajul necear românilor din
Timoc pentru a-ºi cere drepturile care
le revin. Iar cel mai important drept
obþinut este predarea limbii române
în câteva ºcoli din Valea Timocului.
„Aproape 2.000 de ani am aºteptat sã
vinã momentul acesta, sã se înfiinþe-
ze ºcoli în Serbia în limba românã. Am
început în urmã cu vreo 2-3 ani, iniþia-
tiva a avut-o Asociaþia pentru tradiþia
ºi cultura românilor din Serbia, care
are sediul la Kladovo. A câºtigat forþã

când a fost Traian Bãsescu la Klado-
vo ºi la Negotin, de atunci ne-am apu-
cat de treabã. Toate activitãþile de
acolo, mese rotunde, seri româneºti,
au participat lideri din România care
au ascultat doleanþele noastre ºi ne-
au sprijinit din toatã puterea lor. Aces-
te iniþiative ne-au dat nouã, ºi la Bor
ºi la Kladovo, curaj sã cerem limba
româna în ºcoli. Avem în gând sã bã-
gãm limba românã oficialã ºi prin pri-
mãrii ºi vreau sã vã spun cã eu nu am
de gând sã mã opresc din aceste de-
mersuri”.

Olimpica Raluca Cãlinoiu
a fãcut o donaþie de carte
simbolicã

Olimpicã la Limba ºi Literatura Ro-
mânã, Raluca Cãlinoiu, care este elev
la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”
din Craiova, a fãcut o donaþie de car-
te simbolicã, dorind, în felul acesta,
sã fie aproape de tinerii care doresc
sã înveþe limba românã. „Vã încurajez
sã aduceþi o carte sau mai multe ºi îi
încurajez pe cei care vor sã înveþe lim-
ba românã sã o foloseascã ºi chiar sã
citeascã în limba românã pentru cã
cititul este foarte important pentru
dezvoltarea noastrã personalã ºi lim-
ba nostrã trebuie sã existe în fiecare
dintre noi chiar dacã nu locuim, în
România”. Rodica Stovicek, care este
profesor de limba românã la ªcoala
Gimnazialã „Sfântul Dumitru” din Cra-
iova, a subliniat faptul cã nici o limbã
nu poate fi vorbitã într-o formã purã,
ea fiind într-o continuã schimbare, dar
pentru un vorbitor importantã este
dorinþa de a o folosi. „Limbã românã
purã, ca profesor de limba românã, vã
spun cã nu existã, aºa cum nu existã
nici italianã, francezã purã. Este o lim-
bã literarã acceptatã de gramatici care
sunt valabile într-un anumit moment
pentru cã, dupã cum ºtiþi, limba este
un organism viu care evolueazã. Pro-
babil cã peste 20 de ani ceea ce vor-
bim acum poate fi considerat anacro-
nic, depãºit. Dar ceea ce conteazã este
dorinþa de a vorbi româneºte”.
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GEORGE POPESCU

S-a scris ºi s-a vorbit mult în ulti-
mele sãptãmâni despre John F. Ken-
nedy, tânãrul ºi carismaticul preºedinte
american asasinat cu o jumãtate de
veac în urmã. Figura sa impozantã, în
primii ani în care, indexate atrocitãþi-
le rãzboiului ºi resimþite, ca un  mugur
de speranþã, promisiunile unei ere
ceva mai clemente cu ea însãºi, con-
tinuã însã sã fascineze dar ºi sã intri-
ge. Ca ºi când, din biroul sãu oval pe
care începuse sã-l desacralizeze per-
cepþia ororilor unui prezent încã incle-
ment cãruia voia sã-i smulgã sechele-
le fiecare act ºi gest al sãu ar fi fost
asumat profetice.

Existã un discurs, printre atâtea al-
tele, pe care tânãrul Kennedy l-a þi-
nut la începutul anilor ªaizeci ºi care
a fost amplu ºi, uneori, prea grãbit
comentat, încât a sfârºit, mã tem, cã
a suferit o micã, dar semnificativã de-
turnare. Poate cã de vinã va fi fost
tocmai contextuarea acestuia în mo-
mentul istoric dat, prea ataºat adicã
provocãrilor în act pe atunci ºi prea

sâcâitoare la nivelul establishmente-
lor cancelariilor încã într-o disensiune
ce nu anunþa nimic bun.

Decontextualizat – aºa cum mi se
pare cã meritã –, discursul acesta, la
care mã voi raporta tocmai ca invita-
þie la o lecturã cu o nouã cheie inter-
pretativã, mi se pare de o actualitate
mult mai flagrantã decât altele; întâi,
fiindcã denunþã, în termeni unei infle-
xibile radiografii, prepotenþa servicii-
lor, deþinãtoare ºi manipulatoare de se-
crete ºi mai puþin slujbaºe ale siguran-
þei – a cetãþenilor ºi a lumii.

Dotat cu o directeþe a limbajului ce
nu lasã loc niciunui rest de retoricã di-
plomaticã, discursul îºi asumã o fran-
cheþe pe cât de insolitã – pentru ªeful
Cel Mare al Statului Cel Mai mare –
pe atât de utilã, prin intoleranþa faþã
de nãravurile nevindecate, nici astãzi,
ale unor astfel de servicii. E vorba în
fond de secretomanie ºi de dificulta-
tea ieºirii din cercul ei insidios fie ºi
la nivelul unui „Frate atât de Mare”.
Un „Frate”, totuºi, natural, dacã sub-

scriem în a detecta, printre rândurile
discursului, atacuri nu atât – ori nu
numai – la ameninþãrile fãþiºe, decla-
rate, din afara SUA (URSS, Cuba,
China, Vietnam, într-un cuvânt întrea-
ga agendã a rãzboiului rece).

Resortul esenþial al acestui discurs
mi se pare unul asumat dilematic: John
Kennedy se întreabã – ºi îºi întreabã
comilitonii – cum sã procedeze sã-ºi
informeze concitadinii fãrã a nu im-
pieta statului „securitãþii”. Un cuvânt
pe care nu se sfieºte sã-l decreteze
„respingãtor”, în raport cu o „socie-
tate deschisã ºi liberã”; un paradox,
aºadar, o veritabilã aporie. Lumea trã-
ia atunci – ca ºi astãzi – sub pecetea
„unei conspiraþii monolitice ºi nemiloa-
se, bazate mai ales pe mijloacele se-
crete, spre a-ºi extinde sfera de influ-
enþa, prin infiltrarea, ba chiar invada-
rea, subversivul asupra alegerile, prin
intimidarea liberei opþiuni. Este un sis-
tem ce-a recrutat ample resurse uma-
ne ºi materiale în construirea unei
maºini armonizate ce conjugã operaþii

militare, diplomatice, de intelligence,
operaþii economice, ºtiinþifice ºi poli-
tice”, însã grav e cã „acþiunile sale nu
sunt difuze, sunt pãstrate secrete”,
opozanþii acestei secretomanii nu sunt
elogiaþi, sunt reduºi la tãcere.

Nicio cheltuialã nu-i prea mare,
niciun secret nu iese la ivealã.

Iar dilema kennedyianã nu putea
evita o raportare, neobiºnuit de dra-
maticã, supradimensionatã, aºa cum
poate pãrea la o lecturã superficialã,
la modelul atenian antic, adicã chiar
la primul legislator înþelept pe care, din
pãcate, n-am ºtiut – ori nu ºtim – sã-
l urmãm. E vorba de Solon care de-
cretase, mii de ani mai înainte, cã a
evita controversele ar fi o crimã pen-
tru faþã de fiecare cetãþean. „Vã cer
ajutorul – suplicase cel ce avea sã
primeascã pedeapsa mortalã ºi pen-
tru aceastã neobiºnuitã sinceritate –
în foarte dificila mea sarcinã de a in-
forma ºi de alerta poporul american”.
ªi lumea, în întregul ei ºi, iatã, ºi în
istoria ce a urmat.
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Luminiþa Drãcea îºi
petrece timpul la Centrul de
informare ºi consiliere pentru
persoane cu dizabilitãþi
„Sfânta Ecaterina” din
Craiova, al Asociaþiei Vasi-
liada. Mereu cu zâmbetul pe
buze, Luminiþa este una
dintre persoanele pline de
viaþã care cautã ºi reuºeºte
de fiecare datã sã aducã
zâmbete pe feþele celor din
jur. Chiar dacã s-a nãscut cu
o dizabilitate severã: tetrapa-
rezã spasticã. „Eu mã bucur
de toate lucrurile pe care le
am: cã Dumnezeu mã ve-
gheazã, cã familia este
alãturi de mine în orice
moment, cã mã înþeleg aºa
de bine cu prietenii mei…

Fãrã ei, mi-ar fi fost destul
de greu, nu aº concepe sã nu
îi am lângã mine”, mãrturi-
seºte Luminiþa. Aminteºte
mereu de mama sa, de frate,
tatã, care o susþin ºi care au
fãcut tot posibilul ca ea sã
aibã o viaþã normalã, ca toþi
ceilalþi. „O ajutãm noi sã se
deplaseze, o însoþim pretutin-
deni. Nu este greu, fiindcã o
iubim foarte mult, este
copilul nostru scump. Ne
îngrijim de orice detaliu care
contribuie la îmbunãtãþirea
calitãþii vieþii ei”, adaugã
Paula Drãcea, mama Lumini-
þei, fost cadru didactic.

Mileuri expuse în Craiova
Luminiþa, în vârstã de 45

de ani, a fost dintotdeauna o

persoanã ambiþioasã, astfel
cã, încã din copilãrie, a
început sã croºeteze mileuri.
„Bunica m-a iniþiat în aceas-
tã artã. Îmi amintesc când
stãtea lângã mine ºi-mi arãta
cum sã cos câte o muscã.
Aºa o zi, douã, pânã când am
ajuns sã cos modele speciale,
care mi-au rãmas în suflet ºi
care sunt de fiecare datã
admirate”, povesteºte Lumi-
niþa, care a croºetat pânã în
prezent zeci de mileuri cu
modele complexe precum
peisaje de iarnã, Moº Crã-
ciun, personaje precum
ciobani, schiori etc. Preci-
zeazã însã cã toate aceste
manopere sunt bine pãstrate
ºi cã le îngrijeºte cu mare
atenþie. „De fiecare datã le
aranjez, le aerisesc, pentru
cã îmi este tare drag de ele.
Nu m-am gândit niciodatã sã
le vând pentru cã fiecare are
o semnificaþie aparte pentru
mine. Îmi place sã le am în
casã, sã le admir, ele sunt
bogãþia mea”, mai spune
Luminiþa. Dacã mulþi dintre
cei care au aflat de aceastã
îndeletnicire a ei s-au mirat
cum se poate descurca aºa
de bine în realizarea mileuri-
lor, Luminiþa explicã faptul
cã aceastã ocupaþie nu îi
pune nicio problemã, pentru
cã este marea ei pasiune.
„Chiar dacã folosesc mai
greu mâinile, am gãsit vari-
anta pentru care sã duc la
bun sfârºit aceste lucrãri.
Totul este sã îþi doreºti sã

faci ceva. Ceea ce fac mã
reprezintã. Nu aº putea trãi,
nu aº putea fi fericitã întruto-
tul fãrã aceastã pasiune. Ea
îmi aduce culoare ºi luminã
în viaþã”, precizeazã Lumini-
þa, ale cãrei lucrãri au fost
expuse în repetate rânduri la
diverse evenimente organiza-
te în Craiova.

“Cunoaºtem foarte bine
potenþialul tuturor
celor pe care îi ajutãm”

Reprezentanþii Asociaþiei
Vasiliada, unde Luminiþa este
beneficiarã de patru ani, o
caracterizeazã ca fiind o
persoanã implicatã în activi-
tãþile desfãºurate de Centrul
„Sfânta Ecaterina”, sociabilã,
cu iniþiativã, ºi vorbesc
despre modul în care Asocia-
þia patronatã de Mitropolia
Olteniei îi sprijinã pe toþi cei
care au nevoie de ajutorul
specialiºtilor. „Persoane
eficiente, nu deficiente”. “La

Asociaþia Vasiliada, cunoaº-
tem foarte bine potenþialul
tuturor celor pe care îi
ajutãm. Poate cã exact din
aceastã cunoaºtere vine ºi
determinarea noastrã de a
încerca sã dezvoltãm cât mai
multe proiecte sociale în
beneficiul persoanelor cu
nevoi speciale. De-a lungul
timpului, am observat cã cea
mai mare nevoie a persoane-
lor cu dizabilitãþi este aceea
de a fi acceptate în societate
ca persoane care, deºi au
anumite nevoi speciale, pot
totuºi sã fie utile comunitãþi-
lor în care trãiesc. Întotdeau-
na, Asociaþia Vasiliada, prin
toate programele sale, a
promovat ºi demonstrat ideea
cã persoanele cu dizabilitãþi
pot fi considerate mai degra-
bã persoane eficiente, decât
persoane deficiente”, a
declarat pãrintele Adrian
Stanulicã, preºedintele
Asociaþiei Vasiliada.

Luminiþa este una dintre persoa-
nele talentate în arta croºetãrii
mileurilor, pe care le realizeazã de
aproape patru decenii. A cusut
zeci de lucrãri cu modele dintre

cele mai complexe. Performanþa
sa este cu atât mai mare, cu cât s-
a nãscut cu tetraparezã spasticã,
o afecþiune care îi afecteazã mobi-
litatea degetelor.

Luminiþa,  povestea unei învingãtoare
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„Variaţiuni la invenţiuni OP 2”,
în Café-Teatru „Play”

A s t ă - s e a r ă ,
Café-Teatru „Play”
(strada „C.D. For-
tunesc u” nr.  18)
găzduieşte, de la ora
21.00, spectacolul
„Variaţiuni la in-
venţiuni OP 2”, cu
Petre  Ancuţa ş i
Emilian Marnea,

eveniment ce face parte din programul ediţiei a 40-a a
Festivalului Internaţional „Craiova Muzicală”. «Cei doi
tineri şi carismatici actori reuşesc să farmece publicul
prin diverse momente de măiestrie artistică. Nonşalanţa
cu care fragmentele de step alternează cu partiturile mu-
zicale interpretate la diverse instrumente, felul în care
publicul este prins în acest joc estetic conferă spectaco-
lului nota de originalitate şi de inedit. Vom asista la un
spectacol de teatru, vom asista la un concert, vom asista
la o bijuterie estetică. Vom asista, printre altele, la un du-
blu concert de pian. Tocmai ideea de „dublu” şi de „dis-
putare” a pianului cu altcineva stă la baza „conflictului”
de jucărie care îi va anima pe tinerii interpreţi», au preci-
zat organizatorii. Chiar dacă a apărut recent, în toamna
acestui an, spectacolul „Variaţiuni la invenţiuni OP. 2”
a participat deja la festivaluri importante de teatru din
ţară. De curând a fost premiat la Bucharest Fringe 2013
cu Premiul de originalitate, în fruntea juriului aflându-
se actriţa Coca Bloos.

***

Simpozion dedicat
părintelui Dumitru Stăniloae

Universitatea din Craiova – Facultatea de Teologie
Ortodoxă, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Ale-
xandru şi Aristia Aman”, cu sprijinul Consiliului Judeţean
Dolj şi sub patronajul Mitropoliei Olteniei vor organiza pe
parcursul zilelor de astăzi şi mâine, 26 noiembrie, simpo-
zionul „Dogmă, Spiritualitate şi Liturghie – Contribu-
ţia Bisericii din Oltenia la promovarea şi valorificarea
teologiei părintelui Dumitru Stăniloae”. Evenimentul
va reuni importante voci ale spiritualităţii româneşti, dis-
tinşi profesori provenind din importante centre universi-
tare, dar şi cercetători şi persoane cu preocupări legate
de viaţa şi opera părintelui Stăniloae. Lucrările se vor
desfăşura în Centrul de Restaurare, Conservare Patri-
moniu şi Vizualizare al Facultăţii de Teologie Ortodoxă
din Craiova. „Iniţiativa organizării şi desfăşurării unui
asemenea act cultural se constituie într-un frumos oma-
giu pe care îl aducem cărturarului, profesorului şi teolo-
gului Dumitru Stăniloae. Aceste trei calităţi, de dascăl,
învăţat şi strălucit cercetător, s-au armonizat perfect, lă-
sând în urmă  o operă de mare valoare”, a declarat Lu-
cian Dindirică, managerul Bibliotecii Judeţene – instituţie
care, cu ocazia simpozionului, va deschide expoziţiile
„Carte bisericească de patrimoniu” şi „Opera Părinte-
lui Dumitru Stăniloae în colecţiile bibliotecii”.

***

Ludoteca „Aman”: Cu Lizuca şi
Patrocle prin „Dumbrava minunată”

Ludoteca Bibliotecii Jude-
ţene „Alexandru şi Aristia
Aman” îi aşteaptă pe copii,
săptămâna aceasta, la vizio-
narea filmului inspirat de una
dintre cele mai frumoase po-
veşti ale copilăriei: „Dumbra-
va minunată” ,  de Mihail
Sadoveanu. Peripeţiile prin
care trec o fetiţă, Lizuca, şi
câinele ei – totodată, cel mai
bun prieten –,  Patrocle, în
drumul pe care-l străbat spre

casa bunicilor cu siguranţă le vor plăcea celor mici, con-
sideră bibliotecarele de la Secţia pentru Copii şi Tineret a
bibliotecii. Filmul – producţie a anului 1981, în regia lui
Gheorghe Naghi, după un scenariu scris de îndrăgita ac-
triţă Draga Olteanu Matei – îi are în distribuţie pe Ileana
Stana Ionescu, Cezara Dafinescu, Florin Cercel, Ernest
Maftei, Diana Muscă, Elena Drăgoi, Matei Alexandru ş.a.
Vizionări au loc de astăzi până joi, 28 noiembrie, diminea-
ţa, în cadrul proiectului „Cărticica pentru prichindei şi
copii mai măricei”. Şi-au anunţat deja participarea copii
de la Grădiniţele „Dumbrava minunată”, „Tudor Vladimi-
rescu”, „Ethos”, „Floarea-soarelui” şi „Traian Demetres-
cu”, elevi în clasele I – a IV-a de la Şcolile Gimnaziale
„Mircea Eliade”, „Mihai Viteazul” şi din Castranova, Cole-
giile Naţionale „Carol I”, „Fraţii Buzeşti” şi „Elena Cuza”.

Teatrul Liric „Elena Teodorini” îşi schimbă
denumirea în Opera Română Craiova

Documentaţia aferentă înaintată Pri-
măriei şi Consiliului Local Municipal
Craiova are nu mai puţin de 105 pagini
– de la istoricul instituţiei, al Festivalu-
lui „Elena Teodorini” organizat încă din
1992 şi o lungă listă cu turneele efec-
tuate în ultimii 20 de ani la afişe ale unor
evenimente muzicale, între care impor-
tate spectacole de operă. De asemenea,
„dosarul” cuprinde o mulţime de im-
presii notate de muzicienii invitaţi în
„Cartea de Onoare” a teatrului. Proiec-
tul de hotărâre privind schimbarea de-
numirii teatrului este ultimul, al 93-lea,
pe ordinea de zi a următoarei şedinţe
ordinare a CLM, de joi, 28 noiembrie.

„Justificăm solicitarea de a adopta

Nu numai calitatea programului repertorial contea-
ză, ci şi imaginea pe care instituţia o are în rândul pu-
blicului, fie din Craiova pretendentă la titlul de Capita-
lă Culturală Europeană, fie de peste hotare! Este argu-
mentul pe care managerul Teatrului Liric „Elena Teo-
dorini”, Antoniu Zamfir, îl aduce în solicitarea adresa-
tă municipalităţii craiovene pentru schimbarea denu-
mirii instituţiei în Opera Română Craiova. Noua titu-
latură nu va implica nici un fel de transformări şi nici-
decum nu va ridica Liricul craiovean la rang de operă
naţională, precum cele din Iaşi, Timişoara ori Bucu-
reşti, aflate în subordinea Ministerului Culturii.

denumirea de Ope-
ra Română Craiova
prin faptul că reper-

toriul nostru actual este alcătuit cu pre-
dilecţie din lucrări de operă (20 de ti-
tluri), prin valoarea deosebită a solişti-
lor de operă – angajaţi şi invitaţi şi, în-
deosebi, prin impactul pe care această
titulatură o va avea aspra imaginii inter-
naţionale a instituţiei noastre. Soluţio-
narea pozitivă a acestui demers ar în-
cununa o tradiţie seculară a spectacole-
lor de operă craiovene”, se precizează
în adresa înaintată administraţiei locale.

Managerul Antoniu Zamfir spune că,
odată schimbat numele instituţiei, ofer-
ta repertorială nu se va modifica, ci se
va adresa în continuare tuturor catego-
riilor de spectatori. Aşadar, pe lângă ti-
tluri de operă, în repertoriul Operei Ro-

mâne Craiova se vor regăsi operete,
musicaluri, spectacole pentru copii etc.

Teatrul Liric  din Craiova a luat f i-
inţă, ca instituţie de sine stătătoare,
la 1 iunie 1979, prin Decizia nr. 264
a Comitetului Executiv al Consiliului
Popular  al judeţului Dolj, desprinzân-
du-se din Filarmonica „Oltenia”,  unde
funcţionase c a secţie de operetă, în-
fiinţată încă din 29 iunie 1972. Prin
Hotărârea nr.  2430 din 2 octombrie
1996 a Consiliului Judeţean Dolj se
aproba sc himbarea denumirii „Tea-
trul Lir ic  Craiova” în „Teatrul de
Operă şi Operetă Craiova”. Ulterior,
instituţia a luat numele Elenei Teodo-
rini, iar din anul 2002 – când a săr-
bătorit 30 de ani de activitate neîn-
treruptă – se intitulează Teatrul Lir ic
„Elena Teodorini”.

Vlad Drăgulescu renunţă la conducerea
Filarmonicii „Oltenia”. Pentru o zi!

Pentru o zi, dar nu oricare, ci
17 decembrie – aniversarea Zilei
Societăţii Filarmonice din Craiova
(109 ani de la primul concert) –,
Filarmonica „Oltenia” schimbă ma-
nagerul! Vlad Drăgulescu cedează
fotoliul unui elev din clasele a V-a
– a VIII-a, care convinge că meri-
tă această funcţie.

„Testul” constă într-o scurtă
prezentare care trebuie să cuprin-
dă propriile idei privind importan-
ţa muzicii clasice pentru educaţia
tinerei generaţii şi rolul Filarmoni-
cii „Oltenia” în viaţa culturală a
oraşului Craiova. Prezentările – care nu trebuie să aibă mai
mult de o pagină format A4 şi să respecte o serie de reguli

de tehnoredactare – sunt aştepta-
te până vineri, 13 decembrie, ora
14.00, la adresa de e-mail secre-
tariat@filarmonica-oltenia.ro (se-
cretariatul Filarmonicii).

Câştigătorul va fi învestit în
funcţie în dimineaţa de marţi,  17
decembrie, ora 9.00, zi al c ărei
program aniversar va cuprinde,
între altele, un conc ert susţinut
de Orchestra Simfonic ă a Filar-
monicii c raiovene,  c ondusă de
maes trul I.  Ionesc u-Galaţi,  so-
liştii Ciprian Ion (f laut)  ş i Simi-
na Croitoru (vioară).  Vor fi in-

terpretate creaţii de Haydn,  Saint-Saens , Şos takovic i şi
Petre Elinesc u.

Paula Seling va participa, pentru al şaptelea an consecu-
tiv, la concertul de colinde caritabil „ColinDAR” organizat
de Asociaţia „Vasiliada” – aflată
în subordinea mitropoliei Olteniei

„ColinDAR” cu Paula Seling
şi Ducu Bertzi, la Craiova

– în sprijinul tinerilor cu dizabilităţi din Craiova.
Evenimentul – unul devenit deja tradiţional – se va des-

făşura mierc uri, 4 decembrie a.c., înce-
pând cu ora 19.00,  la Teatrul Naţional
„Marin Sorescu” din Craiova, şi îl va avea
ca invitat special pe îndrăgitul interpret Du-
cu Bertzi. De asemenea, vor urca pe scenă
Corul mimico-gestual „Anghelos” şi Gru-
pul Psaltic „Sfântul Mare Mucenic Dimi-
trie” al Catedralei Mitropolitane din Craio-
va, prezentator fiind actorul Ovidiu Cuncea.

Intrarea se va face pe bază de invitaţii,
care se găsesc la sediul Asociaţiei „Vasilia-

da”,  din strada „Fraţii Buzeşti” nr. 20 – vizavi de Hotelul
„Green House” – (tel. 0251.521.040) şi care au contrava-
loarea de 30 de lei. Fondurile obţinute în urma concertului
vor fi orientate către programul de sprijin pentru tinerii cu
dizabilităţi, implementat de amintita asociaţie. «„ColinDAR”
se doreşte a fi, în egală măsură,  un eveniment de atragere
de fonduri şi o modalitate de a cultiva şi promova senti-
mentul de responsabilitate socială în rândul craiovenilor»,
au precizat reprezentanţii „Vasiliada”.
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Egiptul a expulzat, sâmbãtã, am-
basadorul Turciei, dupã ce pre-
mierul acestei þãri, Recep Tayyip
Erdogan (foto), a condamnat repre-
siunea împotriva islamiºtilor de
cãtre noile autoritãþi egiptene. În
plus, ambasadorul egiptean reche-
mat la Cairo la 15 august a.c. nu se
va mai întoarce la Ankara ºi nive-
lul de reprezentare diplomaticã
egipteanã în Turcia va fi coborât,
rezumându-se la un singur însãr-
cinat cu afacerile, a precizat Mi-
nisterul Afacerilor Externe egip-
tean. Relaþiile diplomatice între
cele douã þãri s-au tensionat teri-
bil dupã destituirea preºedintelui
islamist Mohamed Morsi, la 3 iu-
lie, la câteva zile dupã ce milioane
de egipteni, ieºiþi în stradã, au ce-
rut înlãturarea ºefului de stat ales
democratic. Manifestanþii l-au acu-
zat pe Mohamed Morsi de dorinþa
de a islamiza societatea ºi acapa-
rarea puterii în profitul confreriei

Egiptul a expulzat ambasadorul TEgiptul a expulzat ambasadorul TEgiptul a expulzat ambasadorul TEgiptul a expulzat ambasadorul TEgiptul a expulzat ambasadorul Turcieiurcieiurcieiurcieiurciei
Fraþii Musulmani. Ambasadorul
turc, Huseyin Avni Botsali, a fost
chemat sâmbãtã la ministerul egip-
tean al Afacerilor Externe, unde i
s-a comunicat cã este considerat
„persona non grata”, a explicat
pentru AFP Badr Abdelaty, purtã-
torul de cuvânt al ministerului. Se
considerã cã declaraþia lui Recep
Tayyip Erdogan „constituie o in-
gerinþã inacceptabilã în treburile
interne ale Egiptului ºi reprezintã
o provocare”. Erdogan, un islamo-
conservator apropiat lui Mohamed
Morsi ºi Fraþilor Musulmani, a fost
extrem de critic, în strãinãtate, la
represiunea declanºatã de noile
autoritãþi egiptene. Dupã 15 au-
gust, dispersarea, într-o baie de
sânge, a adunãrilor pro-Morsi la
Cairo, s-a soldat cu peste 600 de
morþi, potrivit surselor oficiale. Er-
dogan a condamnat „gravul masa-
cru” al manifestãrilor „pacifiste”.
Ankara ºi Cairo au anulat, de ase-

menea, imediat dupã evenimente-
le menþionate, manevrele comune

navale care erau prevãzute pentru
luna octombrie.

Dupã cinci zile de intense ne-
gocieri internaþionale la Geneva,
a fost convenit un acord pe do-
sarul nuclear iranian, în noaptea
de sâmbãtã spre duminicã, între
Teheran ºi þãrile negociatoare
(China, SUA, Franþa, Germania,
Regatul Unit ºi Rusia). Acest
acord este preliminar ºi menit sã
restabileascã pas cu pas încre-
derea între teheran ºi marile pu-
teri dupã decenii de tensiune.
„Am ajuns la un acord”, a anun-
þat primul Mohammed Javad Za-
rif, ministrul Afacerilor Externe
iranian, pe reþeaua de socializare
Twitter. „Am convenit un acord
asupra planului de acþiune”, a
declarat la ONU ºefa diplomaþiei
europene,  Catherine Ashton.
Miniºtrii celor 5+1 (China, SUA,
Franþa, Germania, Regatul Unit ºi
Rusia) s-au felicitat cãlduros.
Casa Albã a anunþat cã acordul
prevede ca Iranul sã opreascã
îmbogãþirea uraniului la sub 5%
ºi sã instaleze noi centrifuge. În
schimb, marile puteri, care reu-
nesc membrii permanenþi ai Con-
siliului de Securitate al ONU ºi
Germania, nu vor impune în ur-
mãtoarele ºase luni noi sancþiuni
Iranului, care a promis neutrali-
zarea stocului de uraniu îmbogã-
þit la 20%. Washingtonul a coro-
borat declaraþiile fãcute, menþi-
onând cã Iranul s-a angajat sã
stopeze proiectul reactorului sãu
de apã grea de la Arak, aºa cum
Franþa a cerut. Într-un document
distribuit de Casa Albã se deta-
liazã efectele ridicãrii sancþiuni-
lor împotriva Republicii islamice,

aºteptând ca în urmãtoarele ºase
luni sã ia cunoºtinþã de suspen-
darea anumitor aspecte ale pro-
gramului nuclear al acestei þãri.
În ceea ce priveºte comerþul cu
aur ºi metale preþioase, produse
petrochimice ºi ale industriei de
automobile iraniene, Teheranul ar
putea accede la 1,5 miliarde do-
lari. Veniturile din petrol, în ca-
zul în care îºi va respecta anga-
jamentele, vor putea atinge 2,4
miliarde dolari. Adresându-se
ziariºtilor dupã negocierile mara-
ton, Mohammed Javad Zarif a
menþionat cã acordul conþine o
„referinþã clarã potrivit cãreia îm-
bogãþirea (n.r. - uraniului) va
continua în Iran”, chestiune con-
sideratã multã vreme prin-
cipalã piedicã în negocieri.
„Noi credem cã este dreptul
nostru”, a spus ministrul
iranian în sala presei, aplau-
dat de jurnaliºtii iranieni
veniþi la Geneva. „Dreptul la
tehnologia nuclearã este un
drept inalienabil”, a spus
ministrul, adãugând cã „lup-
tã de mai mulþi ani pentru ca
acesta sã fie recunoscut de
comunitatea internaþiona-
lã”. Cu toate acestea persis-
tã unele ambiguitãþi, în sen-
sul cã declaraþiile oficiale
nu se calchiazã întru totul
cu cele de pe Twitter. Sâm-
bãtã seara, Iranul declarase
cã nu poate accepta acor-
dul cu Grupul 5+1, care nu
recunoaºte dreptul sãu de
a îmbogãþi uraniu, o cerere
pe care SUA ºi europenii au

refuzat-o sistematic. Pe de altã
parte, se menþioneazã cã de mai
multe luni oficiali iranieni ºi ame-
ricani poartã discuþii bilaterale
secrete, care au jucat un rol îm-
portant în acordul preliminar pe
dosarul iranian convenit, menþi-
oneazã Associated Press. Dupã
cum se ºtie, SUA ºi Iranul au
rupt relaþiile diplomatice dupã re-
voluþia islamicã din 1979 ºi le-au
refãcut acum opt luni. La mijlo-
cul lunii martie, un avion militar
american a aterizat în sultanatul
Oman, un partener privilegiat al
ambelor þãri, deoarece a servit ca
intermediat pentru eliberarea a
trei excursioniºti reþinuþi în Iran
dupã 2009. La bord s-au aflat nu-
mãrul doi al Departamentului de
Stat, William Burns, principalul
consilier diplomatic al lui Joe Bi-

den, Jake Sullivan, ºi o echipã de
experþi tehnici. Ei au întâlnit ne-
gociatorii iranieni descriºi de
sursele americane ca experþi ºi di-
plomaþi susceptibili de a conser-
va un rol de prim-plan în secto-
rul nuclear dupã alegerile care au
avut loc în luna iunie în Iran.
Aceastã primã întâlnire a fost
modestã în planul rezultatelor,
însã s-a înþeles cã alegerea lui
Hasan Rohani va da un impuls
acestor discuþii. Urmate de alte
întâlniri dupã preluarea manda-
tului de cãtre noul preºedinte, în
luna august, ºi de douã în octom-
br ie .  I s rae lu l  denunþã  „ rãu l
acord” pe dosarul iranian prin
premierul Benjamin Netanyahu,
deºi secretarul de stat american,
John Kerry, a dat toate asigurã-
rile posibile.

Acord istoric în dosarul nuclear iranian

Loya Jirga, Marea Adunare
tradiþionalã afganã, a aprobat
ieri tratatul de securitate cu
SUA ºi i-a solicitat preºedinte-
lui Hamid Karzai sã promulge
cât mai repede acest acord, în
condiþiile în care acesta intenþi-
oneazã sã amâne semnarea lui,
în pofida insistenþelor Wa-
shingtonului, informeazã AFP.
„Joya Jirga îi cere preºedintelui
sã promulge acest acord pânã
la sfârºitul lui 2013”, a declarat
Fazul Karim Imaq, vicepreºedin-
te al Marii Adunãri, reunite de
joi la Kabul. Tratatul bilateral

Afganistan: Marea Adunare a aprobat tratatul de securitate cu SUA

China ºi România
îºi vor consolida
prietenia tradiþionalã
ºi îºi vor întãri cooperarea

Vizita oficialã a premierului
chinez, Li Keqiang, în România,
unde va participa la lucrãrile
Forumului Economic China-
Europa Centralã ºi de Est
(CEE), - care va avea loc
sãptãmâna aceasta, între 25 ºi 29
noiembrie, la Bucureºti - va
intensifica semnificativ relaþiile
bilaterale ºi va da un nou impuls
prieteniei tradiþionale ºi coope-
rãrii practice dintre cele douã
þãri, a declarat Cui Hongjian,
director al Departamentului
European din cadrul Institutului
Chinez pentru Studii Internaþio-
nale, a transmis ieri agenþia de
presã Xinhua. Aceasta va fi
prima vizitã a unui premier
chinez în România în 19 ani ºi
prima vizitã a lui Li în Europa
Centralã ºi de Est, în calitate de
premier. Cu ocazia vizitei sale în
România, Li se va întâlni cu
lideri români ºi va rosti un
discurs în Parlamentul Româ-
niei. Þara noastrã ºi China au o
cooperare multilateralã. Compa-
nii chinezeºti, precum Huawei,
au sprijinit piaþa muncii în
România ºi au oferit sprijin
tehnologic pentru aceastã þarã,
scrie Xinhua. S-au înregistrat
succese în cooperare ºi în
domenii precum educaþia, ºtiinþa
ºi tehnologia, cultura, sãnãtatea
ºi turismul. Relaþiile intense
dintre China ºi România vor
stabili un exemplu pentru
relaþiile bilaterale dintre China ºi
alte þãri din Europa Centralã ºi
de Est, apreciazã Cui Hongjian.
România reprezintã poarta esticã
a Uniunii Europene, iar coopera-
rea practicã dintre China ºi
România contribuie la intensifi-
carea cooperãrii dintre China ºi
Europa în ansamblu.

Mii de persoane
au manifestat la Madrid
împotriva politicilor
de austeritate

Mii de manifestanþi au ieºit pe
strãzile Madridului la apelul
sindicatelor ºi organizaþiilor
cetãþeneºti, pentru a denunþa
politica de austeritate a guvernu-
lui ºi a exprima o serie de
revendicãri. Sub sloganele „Da,
putem” ºi „Foloseºte-þi forþa”,
Summitul social, care regrupeazã
sindicatele ºi o sutã de asociaþii,
a convocat acest marº alãturi de
Valul cetãþenesc, format din
colective profesionale precum
educaþia ºi sãnãtatea, pentru
apãrarea serviciului public, care
manifesteazã de obicei împreunã.
Printre þintele lor se numãrã
sistemul bancar, ale cãrui
probleme au contribuit la
precipitarea crizei în 2008. Sosit
la putere la sfârºitul lui 2011,
Guvernul Mariano Rajoy a supus
Spania unei cure de austeritate
fãrã precedent, cu preþul unor
sacrificii dureroase. Doi ani mai
târziu, þara se îndreaptã cãtre
creºtere economicã, însã se aflã
în pragul unei grave crize
sociale, cu o ratã a ºomajului de
aproape 26%.

de securitate este menit sã
defineascã modalitãþile unei
prezenþe militare americane în
Afganistan, dupã retragerea
celor 75.000 de soldaþi ai
NATO, la sfârºitul lui 2014.
Dupã luni de negocieri dificile,
Kabulul ºi Washingtonul au
ajuns la un acord sãptãmâna
aceasta cu privire la textul
tratatului. Însã joi, la deschide-
rea lucrãrilor Marii Adunãri,
Karzai a anunþat cã acordul nu
va fi promulgat decât dupã
alegerile prezidenþiale, progra-
mate la 5 aprilie 2014.
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Super Ocazie

Parcela teren pretabilã construcþii
industriale si comerciale cu suprafaþa
de 28.000 mp (preþ pornire 898.382
lei), cu deschidere la drumul princi-
pal Craiova-Caracal, cât ºi la viitoa-
rea centurã de sud de aproximativ 60
ml. Ofertele se pot depune la orice
Agentie BRD GSG.

Informaþii la telefon: 0729.844.399
ºi 0731.791.057.

MEDITAÞII
Studentã Faculta-
tea de Litere, me-
ditez elevi de gim-
naziu (cls. I-VIII) 15
Ron/orã. Telefon:
0737/283.028.
Pregãtesc la domi-
ciliu elevi de clase-
le I–IV. Telefon:
0720/536.468.
Profesoarã meditez
matematicã. Tele-
fon. 0761/329.958.

Pregãtesc contabi-
litate – studenþi,
ºomeri etc. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.

PRESTÃRI SERVICII
Evidenþã contabilã.
Telefon: 0758/063.773;
0744/390.775.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domici-
liul clientului. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.

GRESIE, faianþã, ri-
gips, tencuieli, ºape.
Telefon: 0736/003.526.
Execut lucrãri gre-
sie ºi faianþã, ten-
cuieli, zugrãveli, fi-
nisaje. Telefon:
0736/003.526.
Fac menaj sau
bonã. Telefon: 0762/
047.095.
Reparaþii termopa-
ne. Telefon: 0761/
136.407.

Finisaje interioare
ºi exterioare. Tele-
fon: 0736/003.526.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

VÂND apartament
2 camere, deco-
mandat, 1 Mai, etaj
superior. Telefon:
0747/ 602.355.

Particular vând (în-
chiriez) locuinþã
bloc nefamiliºti (2
camere) parchet,
izolaþie, geam ter-
mopan, zona Liceul
de Chimie. Telefon:
0743/120.446.
Particular vând
apartament 2 ca-
mere, etj 2/4, zona
Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin.
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 decoman-
date, Calea Bucu-
reºti, zona Institut. Te-
lefon: 0770/334.956.
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.

Vând apartament 2
camere central. Te-
lefon: 0770/682.554.
3 - 4 CAMERE

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

CASE
Vând casã recent
renovatã cu apã
curentã, livadã, vie,
în comuna Giurgi-
þa. Telefon: 0755/
953.397.
Vând vilã la roºu
Gherceºti posibili-
tate preluare credit
Prima Casã. Tele-
fon: 0752/142.493.
Vând casã cu teren
Lãdeºti – Vâlcea. Te-
lefon: 0767/153.551.



12 / cuvântul libertãþii luni, 25 noiembrie 2013publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic vinde lemne

pentru foc la
preþul de 120 lei/tona,

crengi la preþul
de 25 lei/tona

ºi vaci de lapte
din rasa Holstein Friza
la preþuri avantajoase.

Adresa: ªoseaua
Bãlceºti, nr. 54.

Telefon: 0765/233.013.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Vând casã 5 came-
re, comuna Carau-
la. Telefon: 0746/
260.588.
Vând casã la 15 km
de Craiova, mobi-
lã, 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 fructiferi,
vie, fântânã, localita-
tea Ciutura, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0763/305.850.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0722/618.998.

Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna
Valea Stanciului. Te-
lefon: 0251/352.239.
0721/502.003.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire
la ºoseaua Craiova
– Bechet. Telefon:
0734/159.594.
Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucãtãrie,
încãlzire centralã, an-
velopatã termic, even-
tual schimb 2 aparta-
mente, 2 camere sau
variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km
de Craiova. Telefon:
0251/454.016.

TERENURI
Vând teren extravi-
lan ºi pãdure. Tele-
fon: 0766/582.831.

Vând teren 2700 mp
Bariera Vâlcii des-
chidere 16 m. Tele-
fon: 0742/127.837.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu
de Sus la 600 m de
lacul Tanchiºtilor
(între vile). Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha
pãdure situatã în
Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea
asfaltatã, apã, posi-
bilitate energie +
alte avantaje. Tele-
fon: 0785/336.241.
Vând 4000 m teren in-
travilan, Predeºti, ide-
al pentru casã, zonã
pitoreascã, 10.000 E,
negociabil. 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 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.

Vând teren intravilan
4000 mp, cadastru,
cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie la 11 km
de Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând pãdure comu-
na Borãscu - Gorj. Te-
lefon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
VÂND TEREN
ZONA PASARELA
PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELE-
FON: 0743/088.899.
Vând teren central
330 mp deschide-
re 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon:
0746/467.922; 0744/
220.492.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aparta-
ment sau garsoni-
erã direct de la pro-
prietar. Telefon:
0745/589.825.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã
Calafat, cu garso-
nierã Craiova. Tele-
fon: 0251/231.143.
Schimb teren intra-
vilan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.

Vând sau schimb
apartament 4 came-
re Lãpuº, cu casã 2-
3 camere. Telefon:
0766/483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
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 OPEL CALI-
BRA, an 1996, mo-
tor 1998, 116 CP, full,
1600 euro. Telefon:
0766/859.357.
Vând  Peugeot 806,
benzinã, an 1995
neînmatriculatã.
Bariera 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, Buco-
vãþ, sat Palilula, sta-
re foarte bunã. Tele-
fon: 0251/361.093;
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
PERII colectoare, pen-
tru scule electrice. Te-
lefon: 0748/412.761.
Vând maºinã de
nervurat tablã. Tele-
fon: 0351/800.654.
Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100
cm 100 lei, fotoliu
pat 80 lei, dormezã
Dormeo o persoa-
nã 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând puieþi salcâm,
frasini ºi 10 plopi pen-
tru scândurã. Tele-
fon: 0762/278.639;
0253/285.145.
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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 SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

Vând arzãtor gaze
sobã Ø 600, cârli-
ge jgheaburi aco-
periº, bocanci pie-
le 43 noi, piatrã po-
lizor 250/ 20/
25mm, ansamblu
ax volan ºi con-
tact cu cheie Da-
cia 1310. Telefon:
0251/427.583.
Vând loc de veci ci-
mitirul Sineasca,
lângã poartã. Tele-
fon: 0351/805.111,
dupã ora 20.00.
Vând ladã frigorifi-
cã, 7 sertare, stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0765/
393.045.
Vând plug ºi grapã
pentru boi. Telefon:
0251/421.727.
LG OPTIMUS L5
II E 460, 550 RON
(Nou), Nokia 113,
100 RON, garan-
þie. Telefon: 0731/
877.880.
Vând cazan þuicã,
inox alimentar, de
100 litri. Telefon:
0766/304.708.

Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri,
2 ochiuri, mascã
Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa te-
levizor color Grun-
dig micã defecþiu-
ne 50 lei, cuptor cu
microunde geam
spart 40 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând Ceragem
2000 lei sau 450
euro. Telefon:
0351/409.381.
Cedez la cimiti-
rul Sineasca loc
de veci 9 m.p. (2
locuri). Telefon:
0745/094.137.
Vând sobã emai-
latã, pe lemne ºi
gaze,  ºamotatã
tip Coralex, stare
foarte bunã, 450
lei. Telefon: 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. Tele-
fon: 0765/291.628.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.628.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru meta-
lic handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, chiuvetã pi-
cior (ciupercã), bu-
toi 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. Tele-
fon: 0764/834.799.
Vând pãlãrie fetru
nr. 55, nouã, 50 lei,
maºini de spãlat
rufe, pompã defec-
tã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popula-
rã ºi uºoarã. Tele-
fon: 0765/789.181.

Vând nicovalã fie-
rãrie maºini de cu-
sut nemþeºti, româ-
neºti, cãruþã. Tele-
fon: 0761/155.549.
Vând 2 gropi, Cimi-
tirul Romaneºti, cu
lucrare fãcutã. Tele-
fon: 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 þeavã neagrã
40 ml, robineþi, ven-
tile fontã noi diver-
se mãrimi. Telefon.
0731/989.215.
Vând dozator de
bere, tub CO2, apa-
rat fax, aspirator,
balanþã Berkel, cuier
panou, maºinã de
cusut Singer. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând aparat ºle-
fuit, lentile pentru
opticã, diverse
scule, motor rezer-
vã, furnituri ptr. op-
ticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând uºi cu toc, de
interior, cu geam,
date cu lac, tuburi
CO2, dozator bere.
Telefon: 0770/
897.476.

Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0723/
653.261;
Vând cântar elec-
tronic 30 kg, 250 lei,
casã de marcat Ac-
tiva Magic, 250 lei
negociabil. Tele-
fon:  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.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând presã de ba-
lotat, mase plastice
uºã cu toc pentru
casã sau magazii.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând set vase
inox nemþeºti cu
cinci funduri, pen-
tru gãtit etajat pa-
tru feluri, fãrã ulei,
cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Ca-
dou nuntã deose-
bit! Telefon: 0251/
415.863; 0765/
027.337.

Vând convenabil
sau schimb cu ca-
lorifer fontã folosit,
un calorifer tablã
120/0,60 foarte pu-
þin folosit. Telefon:
0251/534.303.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã
stereo, piei de bovinã
tratate, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii, flex mare,
aparat sudurã. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, co-
vor, aragaz voiaj cu
butelie, maºinã de
cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – in-
dex, aragaz + bute-
lie, aer condiþionat,
mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante,
covoare. Telefon:
0752/142.493.
Vând mobilã dor-
mitor, sufragerie,
bucãtãrie, bibliote-
cã Dana, maºinã
de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Tele-
fon: 0720/929.024.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 25 noiembrie 2013

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

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

2 morminte Cimiti-
rul Ungureni. Tele-
fon: 0351/437.906.
Vând 4 locuri de
veci, douã pe o par-
te suprapuse ºi douã
pe o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii
2-4 ani (50 Ron), te-
levizor bucãtãrie, 2
radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând aparat sudu-
rã autogen ºi ma-
triþã. Telefon: 0761/
366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã
noi, burtierã fãrã pi-
cior nouã 25 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã ve-
che de bunã calita-
te, preþ bun. Tele-
fon: 0755/498.834.
Vând maºinã de
cusut casnicã, sim-
plã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/
531.294.

Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã co-
pil, covor persan.
Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dor-
mitor ºi sufragerie,
aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector
pentru cãldurã in-
stant apã caldã,
ºemineu pe lem-
ne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon:
0770/682.710;
0351/464.044.
Vând ieftin centra-
lã termicã pe
gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24
F, Italia. Telefon:
0722/680.138.
SCHIMBURI

Schimb 1 ha pã-
dure situatã în Oc-
nele Mari pe gar-
sonierã în Craiova,
Vâlcea. Telefon:
0741/078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr moarã fãrã
Electromotor de po-
rumb ºtiuleþi (uroa-
ie ºi mãlai). Telefon:
0766/304.708.
Cumpãr minire-
morcã autoturism.
Telefon: 0721/
995.405.

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. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Închiriez teren Ca-
lea Bucureºti km
11, ideal pentru
parc auto, la DE
2000 sau 1000 m,
deschidere 35 m
sau vând. Telefon:
0762/109.595.
Închiriez camerã
sau 2 camere la bloc,
Calea Bucureºti, ex-
clusiv familie. Tele-
fon: 0762/047.095.
S.C. închiriazã spaþii
de producþie, birouri
ºi depozitare. Tele-
fon: 0770/ 887.454.
Închiriez spatiu co-
mercial în munici-
piul Craiova, str.
Lipscani, 300 mp,
dispus pe trei nive-
luri. Telefon: 0745/
130.705.
Închiriez pe termen
scurt apartament 2
camere, Craioviþa
Nouã. Telefon: 0351/
401.251, dupã ora
17.00.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
zona hotel Jiu. Preþ
fix 200 euro. Tele-
fon: 0742/159.941.
Închiriez garsonie-
rã complet mobila-
tã zona Lãpuº,
ºcoala M. Emines-
cu. Telefon: 0762/
299.913.

Închiriez teren pe ter-
men lung pentru am-
plasare de magazi-
ne sau piaþã Lãpuº.
Vad foarte bun. Te-
lefon: 0763/616.711;
0351/425.744.
Proprietar închiriez
pe termen lung apar-
tament 3 camere
mobilat parter Dezro-
birii, 300 euro. Tele-
fon: 0744/396.354.
Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedetermina-
tã, zonã cu vad. Te-
lefon: 0761/665.763.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobi-
rii, nr. 59. Telefon:
0351/437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.

MATRIMONIALE
Caut o doamnã  50
ani, pentru ordine
în casã. Telefon:
0762/278.639.
Alex- vãduv pensi-
onar cu handicap
locomotor, 71 ani,
din Poiana Mare
caut doamnã vã-
duvã, pensionarã,
vârstã apropiatã,
fãrã vicii, tutun, al-
cool, sã locuiasã la
mine la curte. Tele-
fon: 0764/091.126.
Domn serios, fãrã
obligaþii 50 ani, do-
resc cunoºtiinþã cu
doamnã vârstã
apropiatã. Telefon:
0740/895.691;
0785/103.411.
Doresc sã cunosc
craiovean vãduv ne-
fumãtor pentru alun-
garea singurãtãþii,
vârsta 56-70 ani. Te-
lefon: 0735/325.233.

DIVERSE
Caut partenerã pentru
afaceri, vârsta maxim
50 ani din oraº. Tele-
fon: 0351/430.880;
0762/278.639.
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. cadas-
tru în Craiova. Tele-
fon: 0770/333.559;
0351/401.251.
Confecþionez ºi
montez curea ca-
nelatã pentru maºi-
nã de cusut. Tele-
fon: 0251/531.294.
Caut sã fac menaj
sau îngrijire copil
sau bãtrân. Tele-
fon: 0764/568.897;
0751/ 911.417.
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LIGA A III-A – ETAPA A 14-A

Balº 2007 – FC Podari 3-2, Apã Craiova – CS Tu-

nari 3-2, Viºina Nouã – Concordia Chiajna II 3-1, Vii-

torul Domneºti – Dinamo Bucureºti II 2-0, Inter Clin-

ceni – Juventus Bucureºti 3-1, CS Baloteºti – Metalo-

globus 3-2.

1. Juventus 34 7. Tunari 18

2. Balº 27 8. Apã 17

3. Baloteºti 27 9. Domneºti 17

4. Viºina N. 21 10. Metaloglobus 15

5. Dinamo II 18 11. Podari 14

6. Clinceni 18 12. Chiajna II 10

Bayern Munchen
pare tot mai aproape de
un nou titlu în Bundes-
liga! Cu o apãrare impro-
vizatã, în lipsa lui Hum-
mels, Subotici ºi Schmel-
zer, Borussia Dortmund
a fãcut faþã rivalei doar
în prima reprizã, când
meciul  a fost unul echi-
librat, cu ocazii de am-
bele pãrþi.

Aruncat în luptã la
doar câteva zile dupã ce
a fost legitimat, veteranul
Manuel Friedrich a înce-
put derby-ul ezitant, dar pe parcurs
ºi-a revenit.

Dupã 45 de minute în care tabela
a rãmas imaculatã, în partea secun-
dã, Bayern a fost superioarã, mai ales
în ultima jumãtate de orã. Rezerva
Mario Gotze (66), la primul meci îm-
potriva fostei sale echipe, a deschis
scorul din pasa lui Muller, dar a evi-
tat sã se bucure. Fazã blitz, armeanul
Mkhitaryan putea sã egaleze, însã în
loc de 1-1 s-a fãcut 2-0. Reus a pier-
dut o minge la centrul terenului, ºi
olandezul Robben, pe contraatac, i-
a liniºtit definitiv pe suporterii lui Ba-
yern, în minutul 85.

Cu moralul la pãmânt, gazdele de
pe “Iduna-Park” nu au mai reuºit sã

SPORT LA TV, ASTÃZI –

TRANSMISII ÎN DIRECT

Digi Sport 1
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga

I: „U” Cluj – Corona Braºov,
Petrolul – Viitorul C-þa.

Digi Sport 2
18:45 – BASCHET (M) – Liga

Naþionalã: „U” Mobitelco Cluj – BC
Timiºoara / 21:45 – FOTBAL –
Campionatul Italiei: Roma –
Cagliari.

Digi Sport 3
23:00 – FOTBAL – Campiona-

tul Spaniei: Malaga – Bilbao.

Dolce Sport 1
19:00 – FOTBAL – Liga I: FC

Braºov – CFR Cluj / 21:45 –
FOTBAL – Campionatul Italiei:
Roma – Cagliari.

Eurosport 2
10:00 – CURLING (F) –

Campionatul European, faza
grupelor (Szavanger/Norvegia):
Elveþia – Suedia / 19:00 – FOTBAL
– Campionatul Poloniei: Cracovia –
Lech Poznan / 21:15 – FOTBAL –
Liga secundã germanã: 1860
Munchen – Greuther Furth.

BUNDESLIGA – ETAPA A 13-A
Stuttgart – M’gladbach 0-2 (Raffael 37, Wendt 73; Alexandru Maxim a fost

integralist la gazde), Hertha – Leverkusen 0-1 (Kiessling 29), Nurnberg –
Wolfsburg 1-1 (Ginczek 72 / Arnold 39), Frankfurt – Schalke 3-3 (Flum 56,
Joselu 61, 68 / Flum 14 aut., Matip 18, Howedes 86), Augsburg – Hoffen-
heim 2-0 (Halil Altintop 17, 23), Braunschweig – Freiburg 0-1 (G. Fernan-
des 52), Dortmund – Bayern 0-3 (Gotze 66, Robben 85, Muller 87);

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Hamburg – Hannover, Werder – Mainz.
1. Bayern 35 10. Augsburg 16
2. Leverkusen 31 11. Werder* 15
3. Dortmund 28 12. Hannover* 14
4. M’gladbach 25 13. Hoffenheim 13
5. Wolfsburg 22 14. Hamburg* 12
6. Schalke 21 15. Frankfurt 11
7. Hertha 18 16. Freiburg 11
8. Stuttgart 16 17. Nurnberg 8
9. Mainz* 16 18. Braunsch. 8

LIGUE 1 – ETAPA A 14-A
Ajaccio – Marseille 1-3 (Perozo 31 / Payet 27, Gignac 39, Thauvin 58; La

gazde, Adrian Mutu ºi ªtefan Popescu n-au fost convocaþi), Reims – Paris
SG 0-3 (L. Moura 25, Menez 60, Ibrahimovici 90), Lyon – Valenciennes 1-1
(Gomis 17 / Bahebeck 66; Aurelian Chiþu nu s-a aflat în lotul oaspeþilor),
Montpellier – Guingamp 1-1 (Cabella 69 / Giresse 77 pen.), Sochaux – Bas-
tia 1-1 (Mayuka 74 / Boudebouz 31; La vizitatori, Claudiu Keºeru a fost
introdus pe teren în prelungirile meciului), Rennes – Bordeaux 1-1 (Kana-
Biyik 63 / Diabate 64), Evian TG – Lorient 0-4 (Aboubakar 6, 13, Diallo 82,
Jouffre 87 pen.; La învinºi, Dan Nistor a jucat pânã la pauzã);

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Lille – Toulouse, Nice – St. Etienne, Nantes –
Monaco.

1. Paris SG 34 11. St. Etienne* 18
2. Lille* 27 12. Bordeaux 18
3. Monaco* 26 13. Nice* 17
4. Marseille 24 14. Toulouse* 16
5. Nantes* 23 15. Evian 16
6. Lyon 19 16. Montpellier 15
7. Guingamp 19 17. Lorient 14
8. Reims 19 18. Valencien. 10
9. Bastia 19 19. Ajaccio 8
10. Rennes 18 20. Sochaux 8

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 14-A
Valladolid – Osasuna 0-1 (Oier 74), Barcelona – Granada 4-0 (Iniesta 20

pen., Fabregas 40 pen., Sanchez 71, Pedro 90), Sociedad – Celta 4-3 (Vela
6, 61, 78, 81 / Rafinha 23, 57, A. Lopez 28), Almeria – Real M. 0-5 (Cr.
Ronaldo 3, Benzema 61, Bale 72, Isco 75, Morata 81), Atletico – Getafe 7-0
(R. Garcia 26, 52, Lopo 37 aut., Villa 49, 78, D. Costa 69, Adrian 90+3; La
oapeþi, Ciprian Marica a jucat începând cu minutul 69);

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Levante – Villarreal, Rayo – Espanyol, Elche
– Valencia, Sevilla – Betis;

Astãzi: Malaga – Bilbao (23:00).
1. Barcelona 40 11. Sevilla* 16
2. Atletico 37 12. Espanyol* 15
3. Real 34 13. Elche* 14
4. Villarreal* 24 14. Malaga* 13
5. Bilbao* 23 15. Osasuna 13
6. Sociedad 20 16. Celta 12
7. Getafe 20 17. Valladolid 12
8. Valencia* 17 18. Almeria 12
9. Levante* 17 19. Rayo* 12
10. Granada 17 20. Betis* 9

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 12-A
Everton – Liverpool 3-3 (Mirallas 8, Lukaku 72, 82 / Coutinho 5, Suarez

19, Sturridge 89), Arsenal – Southampton 2-0 (Giroud 22, 86 pen.), Newcast-
le – Norwich 2-1 (Remy 2, Gouffran 38 / Fer 80), Hull – Crystal P. 0-1 (Ban-
nan 81), Fulham – Swansea 1-2 (Parker 64 / Hughes 56 aut., Shelvey 80),
Stoke – Sunderland 2-0 (Adam 30, N’Zonzi 81), West Ham – Chelsea 0-3
(Lampard 21 pen, 82, Oscar 34; Accidentat în barajul naþionalei cu Grecia,
Rãzvan Raþ nu a fãcut parte din lotul gazdelor);

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Man. City – Tottenham, Cardiff – Man. United;
Astãzi: West Brom – Aston V. (22:00).
1. Arsenal 28 11. West B.* 14
2. Liverpool 24 12. Aston V.* 14
3. Chelsea 24 13. Hull 14
4. Southampton 22 14. Stoke 13
5. Everton 21 15. Cardiff* 12
6. Man. Utd* 20 16. Norwich 11
7. Tottenham* 20 17. West Ham 10
8. Newcastle 20 18. Fulham 10
9. Man. City* 19 19. Crystal P. 7
10. Swansea 15 20. Sunderland 7

SERIE A – ETAPA A 13-A
Verona – Chievo 0-1 (Lazarevici 90+2; Paul Papp a fost rezervã la oas-

peþi), Napoli – Parma 0-1 (Cassano 81), Milan – Genoa 1-1 (Kaka 4 / Gilar-
dino 9 pen.; La vizitatori, Adrian Stoian a fost rezervã);

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Livorno – Juventus, Udinese – Fiorentina,
Sampdoria – Lazio, Sassuolo – Atalanta, Torino – Catania, Bologna – Inter;

Astãzi: Roma – Cagliari (21:45).
1. Roma* 32 11. Milan 14
2. Juventus* 31 12. Udinese* 13
3. Napoli 28 13. Cagliari* 13
4. Inter* 25 14. Torino* 12
5. Fiorentina* 24 15. Livorno* 12
6. Verona 22 16. Bologna* 10
7. Genoa 18 17. Sassuolo* 10
8. Lazio* 16 18. Sampdoria* 9
9. Atalanta* 16 19. Chievo 9
10. Parma 16 20. Catania* 9
* - un meci mai puþin.

LIGA I – ETAPA A 15-A

Vineri
Concordia – Sãgeata 4-0
Au marcat: N. Roºu 61, 74 pen., Wellington 89, Serediuc 90+3 pen.
Ceahlãul – ACS Poli 1-0
A marcat: Golubovici 77
Oþelul – SC Vaslui 1-2
Au marcat: Marquinhos 90+3 pen. / Wilk 28, Antal 85 pen.

Sâmbãtã
Pandurii – Steaua 1-1
Au marcat: Eric 27 / Szukala 49
Duminicã, dupã închiderea ediþiei: Astra – FC Botoºani, Dinamo – Gaz

Metan.
Luni

„U” Cluj – Corona (18.30, Digi 1)
FC Braºov – CFR Cluj (19:00, Dolce 1)
Petrolul – Viitorul (21:00, Digi 1)

Clasament

1. Steaua 12 9 3 0 28-8 30
2. Astra 13 9 2 2 33-14 29
3. Pandurii 15 8 3 4 32-18 27
4. Petrolul 14 7 6 1 19-10 27
5. Ceahlãul 15 7 5 3 19-12 26
6. Gaz Metan 14 6 4 4 18-16 22
7. FC Vaslui 14 6 3 5 16-13 21
8. CFR Cluj 14 5 6 3 17-16 21
9. Dinamo 14 5 4 5 20-15 19
10. ACS Poli 15 5 4 6 14-16 19
11. Botoºani 14 5 4 5 14-18 19
12. Concordia 12 5 2 5 16-15 17
13. Sãgeata 15 4 3 8 15-30 15
14. Oþelul 15 4 2 9 15-28 14
15. Braºov 14 3 4 7 15-19 13
16. Viitorul 13 2 4 7 6-21 10
17. „U” Cluj 13 1 4 8 10-25 7
18. Corona 14 1 3 10 9-22 6

Tocmai Gotze a pornit recitalul!

Bayern, succes net în “clasicul” cu Dortmund

revinã în joc, ba chiar au primit ºi go-
lul al treilea. Lahm i-a pasat decisiv
lui Muller (87), iar Bayern a învins cu
3-0 ºi este acum la ºapte puncte dis-
tanþã de Dortmund ºi la patru de Ba-
yer Leverkusen.

Din februarie 2010 n-o mai învin-
sese Bayern pe Borussia în campio-
nat, atunci consemnându-se o victo-
rie cu 3-1, la Munchen. În 2013 acesta
a fost al patrulea meci între cele douã
mari rivale, dupã cel din returul cam-
pionatului trecut, 1-1 la Dortmund, fi-
nala Ligii Campionilor, 2-1 pentru Ba-
yern, ºi Supercupa Germaniei, 4-2 în
favoarea celor din Dortmund.

Pentru Borussia ºi Bayern urmea-
zã acum partide din grupele Cham-

pions League. Primii vor
intra în luptã bãieþii lui
Jurgen Klopp, mâine
searã, pe teren propriu,
într-un joc în care nu au
decât varianta victoriei
contra lui Napoli, pentru
a pãstra ºanse la ocupa-
rea locului secund. Lider
în aceastã grupã e Arse-
nal (9p), urmatã de Na-
poli (tot cu 9), Borsussia
(6) ºi Marseille (0). În
schimb, nici o emoþie
pentru deja calificata Ba-
yern, care va întâlni, mier-

curi, în deplasare, pe ÞSKA Mosco-
va. Bayern are punctaj maxim dupã
patru runde (12), secondatã de City
(9), ÞSKA (3) ºi Plzen (0).

Iarã ºi echipele trimise în teren,
sâmbãtã searã:

Dortmund: Weidenfeller – Gros-
skreutz, Sokratis, Friedrich, Durm – S.
Bender (Piszczek 79), Sahin – Blas-
zczykowski (Aubameyang 71), Mkhi-
taryan (Hofmann 71), Reus – Lewan-
dowski. Antrenor: Jurgen Klopp

Bayern: Neuer – Rafinha (Van
Buyten 71), Boateng (Thiago 64),
Dante, Alaba – Lahm – Muller, Javi
Martinez, Kroos, Robben – Man-
dzukici (Gotze 56). Antrenor: Josep
Guardiola.

LIGA A IV-A – ETAPA A 17-A
CS „U” II Craiova – CSO Filiaºi 2-3, Victoria Celaru –

Danubius Bechet 0-1, Unirea Leamna – Dunãrea Bistreþ
1-3, Vânãtorul Desa – Dunãrea Calafat 0-7, Prometeu Cra-
iova – CS Iºalniþa 0-0, Viitorul Cârcea – Progresul Segar-
cea 6-1, Amaradia Melineºti – S.F. Gicã Popescu 1-1.

Recolta Ostroveni a stat în aceastã rundã, deoarece
Avocaþii Craiova s-a retras din campionat.

1. Calafat 37 9. Iºalniþa* 21
2. Bistreþ 37 10. Melineºti 21
3. Filiaºi 34 11. CS „U” II 16
4. Ostroveni* 31 12. Gicã Pop. 12
5. Prometeu 29 13. Celaru 10
6. Bechet 28 14. Desa 10
7. Segarcea 26 15. Leamna 3
8. Cârcea 25
* - un joc mai puþin.
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

CS Universitatea – FC Universitatea 0-0
Stadion: „Ion Oblemenco”, spectatori: 20.000.
CSU: Brac 7 – Ljubinkovici 6, Fl. Pătraşcu 6, Izvoranu 7, Velcovici 6

- Dragalina 5 (77 Bardu), Ad. Ionescu 6, Cr. Ganea 5 (87 A. Voinea) –
Gorovei 5, Curelea 5, Precup 6. Antrenor Ovidiu Stângă.

FCU: Hotoboc 6 – Mitic 6, Acka 7, M. Ciucă 7, Buşu 6 - Săceanu 5
(76 V. Gheorghe), D. Stoica 6, Mârzeanu 5 – Baird 7, Stoianof 5 (63
Goge) 5, Cl. Bălan 6. Antrenor: Nicolo Napoli

Arbitri: Cr. Balaj (Baia Mare) - M. Orbuleţ, Ed. Ungureanu (ambii din
Bucureşti).

Liga a II-a, seria a 2-a, etapa a 13-a
CS Universitatea – FC U Craiova 0-0
FC Bihor – CSM Rm. Vâlcea 0-1
A marcat: Negruţ 80.
FC Olt - CS Mioveni 1-1
Au marcat: Ignea 59 / Galan 75.
Minerul Motru – Gloria Bistriţa 2-0
Au marcat: Răduca 45, Chirea 70.
Olimpia Satu Mare – Metalul Reşiţa 1-0
A marcat: Bujor 85.
ASA Tg. Mureş – UTA Arad 0-0

Clasament
1. CS Universitatea 13 7 4 2 14-8 25
2. CSM Rm. Vâlcea 13 7 3 3 19-13 24
3. Gloria Bistriţa 13 7 2 4 15-11 23
4. FC U Craiova 13 4 7 2 10-7 19
5. Metalul Reşiţa 12 6 1 5 16-14 19
6. ASA Tg. Mureş 12 4 6 2 10-7 18
7. Olimpia Satu Mare 13 4 6 3 12-12 18
8. FC Olt Slatina 13 4 5 4 11-10 17
9. CS Mioveni 13 3 5 5 13-16 14
10. FC Bihor Oradea 13 3 4 6 11-15 13
11. FC UTA Arad 13 2 4 7 8-17 10
12. Minerul Motru 13 2 1 10 9-19 7

Clasament play-off
1. ASA Tg. Mureş 5 3 2 0 7-3 11
2. FC U Craiova 6 2 3 1 2-1 9
3. Gloria Bistriţa 6 2 2 2 6-6 8
4. CS Universitatea 7 1 4 2 6-7 7
5. Metalul Reşiţa 5 2 0 3 5-6 6
6. CSM Rm. Vâlcea 5 1 1 3 8-11 4
6. CSM Rm. Vâlcea 5 1 1 3 8-11 4

Prin ce au arătat celor 20.000
de spectatori, cele două echipe ale
Craiovei nu prea pot pretinde că
sunt urmaşele adevăratei Ştiinţa.
Cea a lui Mititelu a câştigat publi-
cul, dar din infatuarea ei au ieşit
pumni spre Pleşan şi Cristescu şi
trivialităţi către Craioveanu, Stân-
gă sau Badea. Probabil că reacţiile
veneau din ignoranţă, fiindcă van-
dalii nu ştiau că ţintele lor aduceau
în ’91 eventul pe care mândră l-a
aşezat în coregrafie Peluza Sud.
Sau că „trădătorii” au mai multe
prezenţe în tricoul Ştiinţei decât au
văzut ei meciuri de fotbal. Şi de ce
merită înjuraţi? Fiindcă încearcă să
reclădească spiritul Craiovei într-
o altă formă, fără cel care l-a com-
promis? Fiindcă Mititelu nu vrea
să cedeze niciodată c eea ce ei,
încă, aclamă? Atmosfera i-a moti-
vat pe jucătorii lui Napoli mai mult
dec ât o primă de joc. Colegi la
Şcoala GP, Extensiv, Caracal şi
FCU, Ciucă şi Velcovici au schim-
bat fanioanele care fac din parte
din aceeaşi istorie. Şi imediat au dat

Seria I: CF Brăila – FC Clinceni 3-1, SC Bacău – CSMS Iaşi 1-0, Unirea
Tărlungeni – Farul 2-1, Rapid  Suceava – Unirea Slobozia 1-2, Gloria Buzău –
Rapid Bucureşti 0-2. Clasament: 1. FC Clinceni 25, 2. CSMS Iaşi 25, 3. Rapid
25, 4. Slobozia 25.

Rezultatele echipelor de sală ale Craiovei:
Baschet, fete: SCM CSS Craiova – Univers itatea

Alba Iulia 53-103 (17-32,  17-25,  11-20,  8-26). Au
jucat la Craiova: Borş 24, Gliga 2, Ninu 14,  Matei
4,  Minculeasa 5 ş i pe parcurs: Bogea 2, Tinca 2,
Jugănaru, Gheorghe. După 9 meciuri,  Craiova es te
pe loc ul 13.

Baschet, băieţi: Concordia Chiajna – SCM Univer-
sitatea Craiova 67-93 (18-24, 15-14, 15-26, 19-29).
Milan Nisic a folosit jucătorii: Sokk 7, Seals 9, Kovac

18, Popescu 13, Căpuşan 16 şi pe parcurs: Bureau
11, Maric 8, Mocanu 2, Gavrilă 6, Hallik 3. După 9
meciuri, craiovenii sunt pe locul 7.

Volei, băieţi: Arcada Galaţi – SCM Universitatea
Craiova 0-3 (18-25, 21-25, 18-25). După 7 meciuri,
echipa lui Pascu este pe locul 3.

Volei, fete: SCM Universitatea Craiova – Rapid
Bucureşti 3-0 (25-12, 25-22, 25-18). După 9 meciuri,
fetele lui Văsuică sunt pe locul 5.
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Derby-ul dintre CSU şi FCU n-a oferit fotbal,
ci doar înverşunare în tribune şi la vestiare

Nicolo Napoli: „Îi felicit pe suporteri, care au
făcut o atmosferă deosbită la revenirea noastră
acasă. Am arătat că noi suntem echipa Craiovei.
Sunt mulţumit de modul cum au jucat băieţii, dar,
din păcate, nu am putut înscrie. Nu comentez ges-
tul lui Preda, eu sunt la echipă doar să-l antrenez”

Ovidiu Stângă: „Rezultatul a fost echitabil, după cum s-a
jucat. Presiunea şi lipsa de valoare a unor jucători şi-a pus
amprenta asupra meciului. Cei de la FCU au fost supermoti-
vaţi de public, atmosfera mi-a plăcut foarte mult, chiar dacă
ne-a fost potrivnică. Trebuie ca Bănia să-şi canalizeze toate
forţele pentru un singur proiect, nu să ne împărţim în două”

drumul la alunec ări, pe un teren
ideal pentru asemenea procedeu.
Stoianof a exagerat la una dintre
ele şi Balaj a simţit că trebuie să
detensioneze atmosfera cu un gal-
ben. Mai determinaţi şi bine instruiţi
de Napoli,  jucătorii în negru au
avut iniţiativa, dar la fianlizare nu-
i mai au de mult pe fraţii Costea.
Dorel Stoica impresionează încă la
capitolul viziune, dar simte că dia-
gonalele sau verticalizările sale nu
vor avea happy-end, aşa că uneori
încearc ă poarta de departe, de
unde marca în poarta CFR-ului pe
vremea lui Piţurcă. Baird nu şi-a
pierdut spiritul de luptă, dar  ex-
perienţa nu i-a adus nici vreun plus
de imaginaţie. Iar  Brac l-a antici-
pat când au rămas  faţă în faţă, la
cea mai mare şansă de gol a FCU.
Gazdele, care s-au simţit ca în de-
plasare, au ieşit şifonate şi de la
vestiare şi după primirea în fluie-
rături. Şi când simţi aceste lucruri,
probabil nici implicarea nu poate
fi pe măsură.  Fără Stancu, Ferfe-
lea,  Sin ş i Dragicevic, Stângă l-a

pierdut şi pe Pleşan, care a resimţit
lovitura lui „Gogoaşă” mai intens
decât ruptura musculară. Astfel,
antrenorul CSU şi-a făcut calcu-
lele favorabile şi cu un punct, care
cu o zi înainte nu-i surâdea prea
mult. Defensiva ş i portarul i l-au
adus, dar  din zona predispusă ata-
cului nu i-a venit nici un bonus.
Curelea a fos t seches trat de Ciu-
că şi Acka, iar mijlocaşii aveau
emoţii la pasele simple şi ezităr i la
contactele cu adversarii. Fără ca-
talizatorul Pleşan şi creativul Fer-
felea, nici puştii Ganea şi Gorovei
n-au mai fost upgradaţi. Asta în
timp ce Dragalina are o problemă
serioasă cu determinarea, care este
sublimă, dar îi lipseşte cu desăvâr-
şire. Precup putea aduce bucurie
unui procent de 25 la sută din pu-
blic, dar din capul său mingea doar
a ameninţat vinclul. Nici al doilea
derby al Craiovei nu a adus fotbal
sau vreo învingătoare, parcă pen-
tru a nu diferenţia două echipe care
probabil nu ar fi trebuit să se întâl-
nească vreodată.


