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Continuã lupta împotriva comerþului
ilicit cu þigarete de contrabandã

În perioada 4 – 6 noiembrie, la
Craiova se desfãºoarã cel de-al
doilea seminar internaþional, din
cadrul Proiectului GRILLER –
EU, finanþat de Comisia Europeanã, prin OLAF (Oficiul Euro-

pean de Luptã Antifraudã), cu titulatura de „Bune practici în lupta împotriva comerþului ilicit cu
þigarete, în scopul protejãrii intereselor financiare ale Uniunii
Europene”. Organizator este In-

spectoratul de Jandarmi Judeþean Dolj, parte în acest proiect,
iar la evenimentul din aceste zile
participã reprezentanþi de la
structuri cu competenþã în eradicarea fraudei
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Liberalii ºi-au instalat guvernul!
A fost tensiune maximã în ultimele
zile, pentru încropirea unei majoritãþi parlamentare, care sã investeascã guvernul
liberal al lui Ludovic Orban, ce deþine
sub 100 de mandate în Parlament. Negocierile „om cu om”, ce nu s-au mai
vãzut, predispoziþia la trãdare, resimþitã
ºi la moþiunea de cenzurã, au încropit
finalmente o majoritate heteroclitã, formatã din PNL, USR, ALDE, UDMR, minoritãþi naþionale, altele decât cea maghiarã, neafiliaþi, ºi trãdãtori de ultim
moment din Pro-România ºi PSD, cu
interese divergente, astfel încât cvorumul necesar de 233 a fost atins, anunþatã fiind prezenþa a 241 de parlamentari.
S-a negociat, pânã în ultima clipã ºi evenimentele previzibile nu au lipsit, ºase
parlamentari Pro-România ºi trei PSD,
între care ºi deputatul de Dolj, Eugen
Geoancã, fiind prezenþi la ºedinþa plenului reunit a celor douã camere ale Parlamentului, condusã de senatorul Alina

MIRCEA CANÞÃR
Cîþu la Finanþe, Ion ªtefan la DezvoltaGorghiu. Situaþia era oricum destul de
re, ºi Violeta Alexandru la Muncã, au
fluidã, putând bascula în orice deznodãprimit avize negative la audierile din comânt. A fãcut o prezentare lãbãrþatã a
misiile de specialitate, cerându-i-se lui
lucrurilor, Ludovic Orban, reiterând cã
Ludovic Orban sã îi înlocuiascã de urmandatul guvernului sãu este de numai
genþã, potrivit cutumelor instituite, ceea
un an, de tranziþie, ceea ce se ºtia, anul
ce nu s-a întâmplat. Avem un guvern –
viitor fiind prevãzute alegeri parlamenemanaþie PNL – destul de confuz, care
tare. Tranziþia nu ne apare aºadar ca un
nu se distinge prin profesionalism cert,
interval al ascensiunii lente cãtre o þinþã,
ci printr-o imoralitate particularã, despre
ci ca o alternanþã nevroticã de suiºuri ºi
care se va mai vorbi. Deºi Ludovic Orcoborâºuri, de euforii ºi depresii. Adeban trebuia sã demonstreze cã nu a prevaraþii reformatori vor avea mânã liberã
ferat criteriul politic competenþei ºi roadupã 2020. S-au spus multe lucruri dedele celor trei ani de opoziþie militantã,
spre guvernul lui Ludovic Orban, „puridar nelucrãtoare, irosiþi în proteste ºi
cat” de Adrian Popescu pentru „Româgesticulaþii, fãrã preocuparea de a agonia Curatã”, care a identificat mai mult
nisi ceva dincolo de strigãt, se vor vede jumãtate din membrii sãi cu studii la
dea. Nu se poate sã vrei victorie cu raUniversitatea Naþionalã de Apãrare Cabat de la principii, admiþând trãdarea alrol I sau Colegiul Naþional de Apãrare ºi
tora ºi sã devii principial dupã aia. InterAcademia Naþionalã de Informaþii Mihai
mitenþa principiilor e mai gravã decât
Viteazul, ceea ce atestã preocupãri seabsenþa lor. Cu 240 de voturi guvernul
rioase în emanciparea lor politicã. TreLudovic Orban a trecut investitura în
cem peste faptul cã trei dintre ei, Florin

Parlament, greu de prefigurat în urmã
cu câteva zile. A contat decisiv ceea ce
s-a produs în Pro-România, unde eurodeputatul Mihai Tudose, i-a aplicat lui
Victor Ponta, se spune, „lovitura de graþie”. Marele câºtigãtor al zilei este indiscutabil Ludovic Orban, care reuºeºte
împotriva evidenþelor într-o misiune imposibilã. Nu avem voluptatea negativului, dar ºantajele se vor resimþi cât de
curând. Oricum, votul de ieri va avea influenþã sensibilã asupra derulãrii campaniei electorale pentru alegerile prezidenþiale, Klaus Iohannis fiind avantajat direct.
Va avea „guvernul sãu”, nu mai conteazã
mijloacele, ºi va beneficia de o mobilizare deplinã a activului liberal. Sorþii îi sunt
favorabili. Într-un fel a câºtigat partida,
în pofida performanþelor sale reale îndoielnice ºi a capacitãþii de a demonstra cã
este preºedintele tuturor românilor. Ludovic Orban ºi guvernul sãu îºi intrã deja,
la Palatul Victoria, în atribuþii.

Continuã lupta împotriva comerþului
ilicit cu þigarete de contrabandã
EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:
200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.
Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538
SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012
CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.
Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro
Internet: www.cvlpress.ro
Director:
MIRCEA CANÞÃR
Redactor-ºef:
MARGA BULUGEAN
REDACÞIA:
Laura Moþîrliche, Marga Bulugean, Magda Bratu,
Cristi Pãtru
Sport: Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

În perioada 4 – 6 noiembrie, la Craiova se desfãºoarã cel deal doilea seminar internaþional, din cadrul Proiectului GRILLER – EU, finanþat de Comisia Europeanã, prin OLAF (Oficiul
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proiect, iar la evenimentul din aceste zile participã reprezentanþi de la structuri cu competenþã în eradicarea fraudei din
Bulgaria ºi Republica Moldova, alãturi de cei din România.

Republica Moldova, în vederea
continuãrii activitãþilor împotriva comerþului ilicit cu þigarete,
care afecteazã atât bugetele þãrilor, cât ºi interesele financiare ale
Uniunii Europene”.
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de þigarete de contrabandã
consumate în România
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de GABRIEL
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- Cunosc bine oraºul, Popescule, îi ºtiu gropile de când
erau mici crãpãturi în asfalt.

Ieri, Inspectoratul de Jandarmi Judeþean (IJJ) Dolj a fost
gazda celui de-a de-al doilea seminar destinat luptei împotriva
comerþului ilicit cu þigarete, manifestare care s-a desfãºurat la
sediul unui important hotel din
Craiova. Cuvântul de deschidere i-a aparþinut col. Laurenþiu
Vînturiº, împuternicit la comanda IJJ Dolj: „Este un proiect
foarte amplu, care are perioadã
de derulare de 15 luni, începând
cu ianuarie 2019, finalizarea fiind în martie 2020. Activitatea
reuneºte specialiºti în lupta împotriva fraudei din Bulgaria ºi
Republica Moldova, respectiv
împotriva comerþului iligit cu þigarete. Problematica abordatã
vizeazã realizarea schimbului de
experienþã ºi bune practice în
domeniul contrabandei ºi a contrafacerii produselor din tutun,

plecând de la cele mai reprezentative cazuri soluþionate la nivelul fiecãrei instituþii participante,
dar ºi modalitãþi ºi tehnici de investigare. Un plus îl aduce participarea experþilor Departamentului pentru Luptã Antifraudã, a
reprezentanþilor Ministerului Public, Ministerului Finanþelor ºi ai
Companiei „British American
Tobacco” România”. O prezentare a fãcut ºi maior Dan Moºteanu, împuternicit ca prim –
adjunct al ºefului IJJ Dolj ºi, în
acelaºi timp, manager al proiectului: „Ca urmare a activitãþilor
desfãºurate în cadrul proiectului, insituþia noastrã îºi propune
realizarea unei expertize în domeniu, pentru lucrãtorii instituþiilor de aplicare a legii, implicate
în lupta împotriva contrabandei
ºi a contrafacerii de produse din
tutun, din România, Bulgaria ºi

Contrabanda cu þigartete este
un fenomen amplu, iar efectele
sunt cât se poate de vizibile. În
luna aprilie a acestui an, la deschiderea oficialã a proiectului
amintit, s-a raportat, la nivelul
Uniunii Europene, o pierdere totalã de peste zece miliarde de
euro, la bugete, iar, vorbind de
România, în 2017, s-a constatat
un consum de mai mult de 4,5

miliarde de þigarete de contrabandã, care conþin substanþe periculoase cu mult mai mult decât
cele care sunt produse în mod
legal. Despre acest fapt a vorbit,
ieri, subcomisar Ionuþ Florea,
din cadrul Serviciului de Investigaþii a Criminalitãþii Economice al
Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Dolj: „Este un fenomen amplu, cel al condrabandei cu þigarete, de aceea am venit astãzi (ieri
– n.r.) cu o temã – „Metode ºi
abordãri impuse de necesitatea
aplicãrii competenþelor materiale
ºi teritoriale, în lupta împotriva
contrabandei cu tutun”. Suntem
împreunã, în aceastã luptã, cu
toate instituþiile implicate în diminuarea fenomenului”.
CRISTI PÃTRU
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O Uniune a securitãþii...
Comisia Europeanã face bilanþul progreselor înregistrate în ultimii ani în direcþia realizãrii unei uniuni a securitãþii
efective ºi autentice. Raportul prezentat
la finele lunii trecute, descrie iniþiativele
În raport se remarcã, în acelaºi timp, cã sunt necesare eforturi suplimentare, mai ales în
ceea ce priveºte punerea în
aplicare a legislaþiei UE în materie de securitate. În contextul atacului de la Christchurch
din martie 2019, Comisia recomandã, de asemenea, ca UE sã
înceapã negocierile cu Noua
Zeelandã cu privire la schimbul
de date cu caracter personal cu
Europol pentru combaterea criminalitãþii grave ºi a terorismu-

luate de Comisie în unele dintre domeniile principale ale uniunii securitãþii, ºi
anume lupta împotriva terorismului,
schimbul de informaþii, combaterea radicalizãrii ºi securitatea ciberneticã.

ghiuri moarte”, este esenþial ca
sistemele de informaþii ale UE
privind securitatea sã poatã comunica între ele. În acest scop,
Comisia a fãcut din implementarea pânã în 2020 a propunerilor privind interoperabilitatea
principala sa prioritate în materie de securitate. „De asemenea,
Comisia invitã Parlamentul European ºi Consiliul sã ajungã rapid la un acord cu privire la toate propunerile legislative în curs
referitoare la sistemele de infor-

rile de combatere a dezinformãrii ºi de protejare a integritãþii
alegerilor prin intermediul Codului de bune practici privind dezinformarea, cu caracter de autoreglementare, adoptat în octombrie 2018. Un an mai târziu,
se constatã cã, deºi semnatarii
au depus eforturi susþinute, sunt
necesare mai multe acþiuni din
partea platformelor online, mai
ales în ceea ce priveºte responsabilizarea consumatorilor ºi
angajamentele de responsabilizare a comunitãþii de cercetare.

„Cooperarea în materie de
securitate cu Balcanii de Vest”

lui. Acest Raport prezintã progresele înregistrate în ceea ce
priveºte dosarele legislative
prioritare din domeniul securitãþii, precum ºi recentele iniþiative luate pentru a asigura securitatea cetãþenilor europeni
atât offline, cât ºi online. „Raportul se axeazã în special pe
mai multe aspecte. Unul ar fi
„conþinutul online cu caracter terorist” – având în vedere
ameninþarea permanentã pe
care o reprezintã conþinutul online cu caracter terorist, Comisia invitã Parlamentul European
ºi Consiliul sã ajungã la un
acord cu privire la legislaþia
propusã pânã la sfârºitul anului
2019. În paralel, activitatea a
avansat prin intermediul unor
parteneriate voluntare cu platformele online: participanþii la
Forumul UE pentru internet sau angajat sã aplice un Protocol al UE pentru situaþii de crizã– un mecanism de rãspuns
rapid pentru a stopa rãspândirea viralã a conþinutului online
cu caracter terorist ºi extremist
violent”, se precizeazã în comunicatul de presã al Comisiei
Europene.

„Îmbunãtãþirea schimbului
de informaþii”
Un alt aspect ar fi cel legat
de „îmbunãtãþirea schimbului
de informaþii” – statele membre fac schimb de informaþii mai
mult ca oricând, în special datoritã asistenþei oferite de agenþiile UE, cum ar fi Europol. Cu
toate acestea, pentru a elimina
lacunele rãmase în materie de
informaþii ºi aºa-numitele „un-

maþii privind securitatea, inclusiv cu privire la punerea în aplicare la nivel tehnic a ETIAS ºi a
Sistemului consolidat de informaþii privind vizele”, se mai precizeazã în comunicat.

Securitatea ciberneticã ºi
Dezinformarea

„Securitatea ciberneticã” –
UE ºi-a consolidat în mod semnificativ rezilienþa ciberneticã ºi,
în prezent, depune eforturi pentru a asigura securitatea ciberneticã a reþelelor 5G. În urma
Evaluãrii coordinate a riscurilor
la nivelul UE, statele membre ar
trebui sã convinã pânã la 31 decembrie cu privire la un set de
mãsuri de reducere a riscurilor.
„Dezinformarea” – UE ºi-a
continuat, de asemenea, efortu-

Un alt aspect al Raportului
este legat de „Asigurarea punerii în aplicare a legislaþiei
UE în materie de securitate” –
mai multe legi esenþiale ale UE
în materie de securitate privind
terorismul ºi criminalitatea informaticã nu sunt încã puse în
aplicare pe deplin de cãtre toate statele membre. „Printre
acestea se numãrã dosare prioritare, cum ar fi schimbul de
date din registrul cu numele
pasagerilor (PNR) ºi Directiva
privind combaterea terorismului. Doar 13 state membre pun
în aplicare normele UE privind
accesul mai strict la armele de
foc, iar 21 de state membre
încã nu au transpus normele
UE privind combaterea spãlãrii
banilor. În plus, 23 de state
membre nu aplicã încã normele UE care incrimineazã abuzurile sexuale asupra copiilor, iar
4 state membre nu respectã legislaþia UE privind atacurile
împotriva sistemelor informatice. Comisia invitã statele membre sã ia de urgenþã mãsurile
necesare pentru a asigura punerea deplinã în aplicare a legislaþiei UE în materie de securitate”. ªi ultimul aspect, dar nu

În aprilie 2019, Europol ºi Noua Zeelandã au semnat un acord
de lucru care oferã un cadru pentru o cooperare structuratã la
nivel strategic, dar nu ºi un temei juridic pentru a face schimb de
date cu caracter personal. În urma cererii oficiale depuse de Noua
Zeelandã în august 2019, Comisia a solicitat astãzi Consiliului sã
înceapã negocierile cu privire la un acord care sã permitã un
astfel de schimb.

La 20 iunie, liderii UE au adoptat o agendã a UE pentru urmãtorii cinci ani, „ O nouã agendã strategicã 2019-2024”, în care
obiectivul „protejãrii cetãþenilor ºi a libertãþilor” se situeazã pe
primul loc între cele 4 prioritãþi principale ale Uniunii.
mai puþin important þine de
„Cooperarea în materie de securitate cu Balcanii de Vest„–
la 9 octombrie, Comisia a semnat acorduri de combatere a terorismului cu Albania ºi Macedonia de Nord, ca urmare a Planul de acþiune comun. La 7

octombrie, UE a semnat, de
asemenea, un acord privind
cooperarea în materie de frontiere între Muntenegru ºi Agenþia Europeanã pentru Poliþia de
Frontierã ºi Garda de Coastã.

Negocieri similare cu 8 þãri
prioritare din regiunea
Orientului Mijlociu

În fine, Comisia a intensificat cooperarea ºi schimbul de
informaþii cu alte þãri partenere
ºi cu organizaþiile ºi pãrþile interesate relevante, elementecheie în procesul de construire
a unei uniuni a securitãþii efective ºi autentice. Comisia recomandã astãzi Consiliului sã autorizeze deschiderea negocierilor pentru un acord care sã permitã schimbul de date cu caracter personal între Europol ºi autoritãþile din Noua
Zeelandã responsabile de
combaterea criminalitãþii grave
ºi a terorismului. Sunt deja în
curs negocieri similare cu 8 þãri
prioritare din regiunea Orientului Mijlociu/Africii de Nord
(MENA), dar Comisia considerã cã este necesar sã se dema-

reze astfel de negocieri ºi cu
Noua Zeelandã, adãugând-o
astfel pe lista þãrilor prioritare.Acordul ar urma sã asigure
protecþia necesarã a datelor, a
vieþii private, precum ºi a drepturilor ºi a libertãþilor fundamentale.

Acþiuni necesare pentru
asigurarea unui rãspuns
eficace al UE la terorism
Securitatea a reprezentat o
prioritate politicã încã de la începutul mandatului Comisiei Juncker – de la Orientãrile politice
din iulie 2014 ale preºedintelui
Juncker, pânã la cel mai recent
discurs privind Statele Uniunii,
rostit la 12 septembrie 2018.
Activitatea Comisiei în acest domeniu se bazeazã pe Agenda euripeanã privind securitatea, care
stabileºte principalele acþiuni necesare pentru asigurarea unui
rãspuns eficace al UE la terorism
ºi la ameninþãrile la adresa securitãþii, inclusiv contracararea radicalizãrii, consolidarea securitãþii cibernetice ºi suprimarea accesului la finanþare al teroriºtilor,
precum ºi îmbunãtãþirea schimbului de informaþii. De la adoptarea agendei, s-au înregistrat
progrese considerabile în ceea ce
priveºte punerea sa în aplicare,
deschizându-se calea cãtre o
uniune a securitãþii efectivã ºi autenticã. Progresele înregistrate
sunt prezentate în rapoartele
Comisiei, publicate periodic.
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La Aeroportul Internaþional Craiova:
Foto-expoziþia „Craiova veche”
Muzeul Olteniei Craiova - Secþia de Istorie-Arheologie expune la Aeroportul Internaþional Craiova, Foto-expoziþia „Craiova veche” ce cuprinde 35 de imagini ce încearcã

Ca mare fief boieresc pentru veacuri de-a rândul, Craiova (Cetatea Bãniei) a concentrat ºi a coagulat, o foarte bogatã ºi valoroasã arhitecturã rezidenþialã de statut, aferentã

sã surprindã atmosfera mondenã, dar ºi efervescenþa culturalã, arhitecturalã ºi comercialã a oraºului în perioada Belle Époque ºi în
prima jumãtate a secolului al XX-lea.

boierilor ºi aristocraþilor vremii. Aducerea în prim plan a
acelor timpuri, printr-o expoziþie de fotografie veche si carte
poºtale de epocã, credem cã
reprezintã un bun prilej de re-

memorare ºi conºtientizare a
propriei istorii de cãtre publicul larg.
Cei care vin, pe calea aerului, pentru prima datã în Craiova sau cei care se reîntorc în
oraºul copilãriei lor vor regãsi
sau îºi vor aduce aminte cu
nostalgie, vizitând expoziþia,
clãdirile administrative, ecleziastice ºi civile reprezentative
secolelor XIX-XX, ce astãzi ºiau schimbat funcþionalitatea
sau, din pãcate, au dispãrut. De
asemenea, cei care pãrãsesc
oraºul, tranzitând zona de plecãri a Aeroportului Internaþional Craiova, pot zãbovi câteva
clipe în faþa ºevaletelor, cu imagini citadine de epocã, pentru
a se delecta sau a pleca cu o

„amintire” vizualã a Craiovei de
odinioarã.
În plus expoziþia poate fi privitã ºi ca o invitaþie, ca o carte
de vizitã, a oraºului Craiova,
pentru turiºtii care doresc sã-i
descopere tainele ºi trecutul.
În cadrul discursului expoziþional vor fi prezentate imagini cu Palatul de Justiþie, Piaþa
Nouã, Calea Unirii, zona co-

mercialã a Lipscaniului, Gara,
Parcul Bibescu, Banca Olteniei,
Banca Naþionalã a României,
Banca Comerþului, Liceul „Carol I”, ªcoala Madona Dudu,
Institutul Sf. Maria, precum ºi
o serie de reºedinþe particulare
somptuoase pe care vã aºteptãm sã le descoperiþi vizitând
expoziþia noastrã.
LAURA MOÞÎRLICHE

La Colegiul Naþional „Carol I” din Craiova,
se vorbeºte despre prietenie ºi toleranþã
În anul ºcolar 2018 – 2019, a început Proiectul – parteneriat „ÎMPREUNÃ - EGYUTT”, la nivelul Inspectoratelor ªcolare
Judeþene din Dolj ºi Harghita, unul care este
gândit ca o serie de vizite prin care elevi
din Craiova ºi din Odorheiu – Secuiesc sã
În luna martie a acestui an, 16 elevi ai Colegiului
Naþional „Carol I” au fost oaspeþii unor familii ale
elevilor de la Liceul Teoretic „Tamasi Aron” din Odorheiu – Secuiesc, prin care au descoperit o parte din
modul de viaþã, din tradiþia ºi istoria locale. Acum, a
venit rândul celor din Hargita sã vinã pe meleagurile
oltene. „Este drept cã argumentul de ordin practic a
fost nevoia ca elevii din Odorheiu – Secuiesc sã îºi
perfecþioneze abilitãþile de a utiliza limba românã, întro varietate de contexte, dar rezultatul acestei apropieri lingvistice ºi etnice a fost mult mai profunt ºi
complex. Oricare dintre cei implicaþi, fie ei copii, pãrinþi, profesori, directori, inspectori au putut sã simtã
bucuria autenticã pe care o construiesc în jurul lor
spiritele tinere, descoperind altele fremãtând de speranþã, ideal ºi inteligenþã”, a precizat prof. Cristian
Angel Stãiculescu, director al Colegiului Naþional
„Carol I”, coordonator al unui colectiv compus din

se apropie, sã se cunoascã ºi sã se susþinã
reciproc. Prnind de la acest parteneriat, la
sfârºitul lunii septembrie (20 - 24) 2019,
Colegiul Naþional „Carol I” a primit 32 de
elevi din Harghita, fiindu-le gazdã cât se
poate de primitoare.

prof. Petruþa Ungureanu, Daniela Nicola, Georgeta Vulea, având aproape pe Mihail Florin, reprezentantul pãrinþilor copiilor din „Carol I”. Mai sunt de
remarcat ºi pãrerile unor elevi de la instituþia de învãþãmânt craioveanã: „Relaþiile de prietenie s-au legat
între toþi participanþii, unele care îi vor ajuta pe amicii
noºtri din Odorheiu – Secuiesc se se acomodeze atât
cu limba, cât ºi cu specificul culturii locale” - Andrei Nicola; „România devine din ce în ce mai variatã din punct de vedere cultural. Datoria noastrã, a
noii generaþii, este sã ne implicãm în promovarea
acestei diversitãþi ºi sã o susþinem” – Raluca Vornicescu; „Prin formarea legãturii dintre noi, s-a observat cum ºi încrederea ºi dorinþa de a ne cunoaºte au
crescut din ce în ce mai mult. Momentul despãrþirii a
fost cel mai dureros, însã abia aºteptãm sã ne revedem” - Andrei Mihail.
CRISTI PÃTRU

Noiembrie, la Naþional
În luna noiembrie, la Teatrul
Naþional “Marin Sorescu” va avea
loc premiera Veºti bune. Final, în
regia multipremiatului creator
Alexandru Dabija, iar publicul
poate vedea luna aceasta alte 11
spectacole de teatru ale Naþionalului, 2 spectacole de teatru
independent, invitate în cadrul
programului 11plus1 independent
/ contemporan, un vernisaj al
Galeriei de artã contemporanã
ElectroPutere, care propune
expoziþia “Prea tineri pentru
amintiri”, ºi tot luna aceasta,
evenimentul DISCO `84 revine în

foyer-ul teatrului pentru prima
ediþie din cele douã programate în
stagiunea 19/20.

Regizorul Alexandru Dabija, la Craiova
Personalitate culturala plurivalenta, artist multipremiat, manager de teatru, regizorul Alexandru
Dabija se aflã în aceastã toamnã
la Craiova ºi pregateste un spectacol de teatru cu trupa Teatrului
National „Marin Sorescu” din
Craiova.
Veºti bune. Final, de Davide
Carnevali, scenografia Andreea
Simona Negrilã, va avea premiera

pe 10 noiembrie 2019, de la ora
18.00.
În spectacol îi veþi vedea pe
talentaþii actori ai trupei craiovene:
Iulia Colan, Ramona Dragulescu,Iulia Lazar, Alina-Carla Mangra,Alex Calangiu, Cepoi Stefani,George Albert Costea, Macesanu
Dragos Valentin, Catalin - Mihai
Miculeasa, Angel Rababoc, Vlad
Udrescu.
De-a lungul carierei sale, Dabija
a obþinut numeroase nominalizãri
ºi premii, printre care douã premii
UNITER pentru Cea mai bunã
regie.
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Mihnea Ioan Iustin Niþã, distins cu premiul
de debut al Editurii „Scrisul Românesc”
Înzestrat cu o sensibilitate aparte ºi fiind un cititor
avid de poezie, în particular, tânãrul craiovean Mihnea Ioan Iustin Niþã a început el însuºi sã scrie versuri.
Prima sa carte de poezie intitulatã „Viaþa ca un joc
naiv” a fost lansatã zilele
trecute în cadrul Colocviilor
„Scrisul Românesc”, o manifestare culturalã-etalon,
cu tradiþie în viaþa literarã
a urbei. Volumul de poezie
a primit Premiul de Debut
„Prima Verba”, fiind evidenþiat talentul literar deosebit
al tânãrului poet.
Mai multe întâmplãri fericite
marcheazã devenirea ca poet a
tânãrului craiovean Mihnea Ioan
Iustin Niþã. În ciuda parcursului
sãu pe drumul ºtiinþelor, a citit
dintotdeauna foarte multã poezie.
Încã din anii de gimnaziu, elev
fiind la ªcoala nr. 2 „Traian”, l-a
avut ca profesor pe distinsul
profesor ºi scriitor Bucur Demetrian, care i-a fost un îndrumãtor
în lumea literarã, care îºi deschidea larg porþile pentru un cititor
avid cum era elevul craiovean.
Lecturile sale s-au concentrat pe
poezie ºi în liceu. A absolvit secþia
de Matematicã-Informaticã a
Colegiului Naþional „Carol I”, dar a
continuat, în particular, sã descopere marii poeþi ºi marea literaturã
a lumii. În prezent, este student în
anul al II-lea al Universitãþii de
Medicinã ºi Farmacie din Craiova,
pregãtindu-se sã devinã medic
psihiatru, dar a devenit ºi poet, cu
acte în regulã.
Prima sa carte de versuri, „Viaþa
ca un joc naiv” (Editura „Scrisul
Românesc, 2019”), s-a scris de la
sine, însã a fost publicatã tot
printr-un fericit concurs de împrejurãri. O parte relevantã din manuscrisul cu poeziile sale ajunge în
mâinile consumatorilor de poezie
contemporanã graþie tatãlui sãu, de
a cãrui intenþie nobilã poetul nu a
avut cunoºtinþã înainte de momentul publicãrii.
Volumul de poezie a fost distins
cu Premiul de Debut „Prima Verba”
al Editurii „Scrisul Românesc”,
fiindu-i recunoscut tânãrului poet
talentul deosebit de a transpune în
versuri trãirile interioare, marcate
de o intensitate aparte. Având un
important examen de susþinut la
facultate, Mihnea Ioan Iustin Niþã
nu a putut sã participe la decernarea
premiului sãu de debut, care, deºi

va fi urmat cu siguranþã de multe
altele, va rãmâne cel mai important
pentru traseul sãu poetic.
***
Dragã Iustin, sunt onoratã sã
stau de vorbã cu un poet atât de
tânãr, concitadin cu mine ºi îºi
mulþumesc pentru aceastã oportunitate. Cum ºi când ai început sã
cochetezi cu poezia?
-Bunã ziua, onoarea este de
partea mea. Primele jocuri de
cuvinte le-am aºternut pe hârtie în
preadolescenþã, insuflat fiind de
discursul poetic al orelor de literaturã din ªcoala Gimnazialã ”Traian”, magistrate emblematic de
elegantul intelectual, profesorulpoet Bucur Demetrian. Poezia mea
timpurie se datoreazã primilor fiori
ai iubirii, versificaþi în verile de
reverie ale gimnaziului.
Eºti un poet modern, versurile
tale sunt atipice, libere. Cum ai
ajuns la acest stil poetic?
-M-am simþit atras de poezie ºi,
mai ales, de creaþia poeþilor Ion
Barbu ºi George Bacovia. Eu sunt o
fire liberã ºi visãtoare, neîncadrându-mã în regulile stricte ale prozodiei clasice.
Ce exprimã poezia ta?

-Toate suferinþele ºi momentele
triste, generate de poveºtile de
iubire neîmplinite, de dezamãgirile
sufleteºti, eu le-am transpus în
versuri.

sentimentelor mele, astfel cã nu
pot prezice când sau dacã va fi ºi
un al doilea volum cu poezii. Poate
prozã...

Cum se împacã poezia cu
profilul real, pragmatic, al studiilor tale, ºtiind cã eºti student la
Medicinã?

Ai fost distins cu premiul
pentru debut „Prima verba” al
Editurii „Scrisul Românesc”. Cu
ce sentimente ai întâmpinat
aceastã distincþie?

-Profilul urmat în liceu, cât ºi
facultatea aleasã de mine acum
sunt diametral opuse domeniului
umanist ºi creaþiei literare. Consider, însã, cã nu trebuie sã ne
limitãm la un singur domeniu de
activitate, ci trebuie sã avem
perspective larg deschise ºi pasiuni
noi, care sã ne rãpeascã din cotidianul actual ºi sã ne plãsmuiascã
într-un univers propriu.

-Din pãcate, eu nu am putut
ajunge la propria lansare de carte,
deoarece aveam de susþinut un
colocviu important la Histologie,
pentru nota finalã la examen. Am
fost surprins atunci când mama
mea mi-a comunicat cã am câºtigat
premiul „Prima verba”. Pentru
mine este foarte important sã ºtiu
cã munca mea a fost apreciatã de
criticii literari.

Ai lansat, de curând, prima ta
carte. Vor urma ºi altele?

Cum a resimþit familia debutul
tãu în poezie?

-Sper ca Medicina ºi poezia sãmi balanseze viaþa! În copilãrie lam descoperit pe Arthur Conan
Doyle ºi l-am îndrãgit pe Sherlock
Holmes, fãrã a ºti cã romancierul
era, totodatã, ºi medic. Apoi, în
liceu, i-am descoperit pe Friedrich
Schiller ºi Vasile Voiculescu. Prefer
sã îi acord viitorului meu incertitudinea ºi misterul, la fel ca ºi

-Tind sã cred cã am reuºit sã-mi
fac pãrinþii mândri ºi sã le rãsplãtesc încrederea pe care mi-o
acordã, acest lucru fiind foarte
important pentru mine. Fireºte cã
bunicii au fost entuziasmaþi, iar
prietenii miraþi, deoarece nu multã
lume ºtia de pasiunea mea ascunsã.
Am preferat, mult timp, sã o
pãstrez doar pentru mine.
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LICEUL Teoretic „Henri Coandã”,
cu sediul în localitatea Craiova, str.
Henri Coandã, nr. 48, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiilor contractuale vacante de îngrijitor, treaptã profesionalã I, ºi muncitor calificat (calificare bucãtar), treaptã profesionalã III, conform HG nr. 286/
23.03.2011. Concursul se va desfãºura
astfel: -proba scrisã: 27 noiembrie 2019,
ora 10.00, pentru ambele posturi; -proba practicã: -29 noiembrie 2019, ora
10.00 (pentru îngrijitor); -29 noiembrie
2019, ora 14.00 (pentru muncitor); -proba interviu: 03 decembrie 2019, ora
10.00 (pentru îngrijitor); -03 decembrie
2019, ora 12.00 (pentru muncitor). Pentru participarea la concurs, candidaþii
trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii specifice: Îngrijitor, treaptã profesionalã I: -studii generale/medii; -vechime minim 3 ani; -certificat curs de
igienã/adeverinþã înscriere la curs de
igienã; -disponibilitate de a lucra în
douã schimburi; -disponibilitate de a
lucra sâmbãta ºi duminica. Muncitor
calificat (calificare bucãtar), treaptã profesionalã III: -studii medii în specialitatea postului/studii învãþãmânt obligatoriu de 10 clase+ºcoalã profesionalã
în specialitatea postului/studii învãþãmânt obligatoriu de 10 clase+ºcoalã
profesionalã+curs calificare bucãtar; vechime minim 3 ani; -vechimea în
specialitate minim 1 an; -certificat curs
de igienã/adeverinþã înscriere la curs
de igienã; -disponibilitate de a lucra în
douã schimburi; -disponibilitate de a
lucra sâmbãta ºi duminica; -examen
coprologic ºi examen coproparazitologic, pentru desfãºurarea probei
practice în blocul alimentar. Candidaþii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrãtoare de la publicarea anunþului în
Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, la sediul Liceului Teoretic „Henri
Coandã”, str. Henri Coandã, nr. 48.
Relaþii suplimentare la sediul Liceului
Teoretic „Henri Coandã”, persoanã de
contact: Tãlãu Mihaela, telefon:
0351.807.043, fax: 0351.807.043, email: office@henricoandacraiova.ro.

COLEGIUL Naþional Economic
“Gheorghe Chiþu” din Craiova, Judeþul
Dolj, organizeazã concurs/examen pentru ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale aprobate în conformitate cu HG
nr.286/2011, modificat ºi completat de HG
nr.1027/2014. Denumirea postului: 1.Un
post contabil ºef, 1 normã, post vacant
contractual pe duratã determinatã. Condiþii specifice pentru participare la concurs pentru postul de contabil ºef: studii
superioare economice urmat de master
în specialitate; vechime în exercitarea
funcþiei de administrator financiar de minim 3 ani; cunoºtinþe obligatorii de operare programe: EDUSAL, e-licitaþie.ro, FOREXEBUG, programe de contabilitate
bugetarã. 2.Un post magaziner, 1 normã,
post vacant contractual pe duratã determinatã. Condiþii specifice pentru participare la concurs pentru postul de magaziner: studii medii economice; vechimea
în specialitate constituie avantaj. Data, ora
ºi locul de desfãºurare a concursului:
proba scrisã: data de 27.11.2019, ora 9.00,
proba practicã: data de 29.11.2019, ora
9.00, proba de interviu: data de 03.12.2019,
ora 9.00. Candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs în termen de
10 zile de la data publicãrii prezentului
anunþ în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, ºi vor susþine concursul la
sediul unitãþii din Craiova, str. Brestei,
nr.10, Judeþul Dolj. Relaþii suplimentare
se pot obþine la sediul instituþiei sau la
telefon: 0351.804.904.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
L uni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă
9.00 - 1
8.00,
18.00,
Duminică
9.00 - 1
8.00.
18.00.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã
decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte
speranþa unui „job”.
Sunã la telefon
0251/438.440 ºi vino
în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand la
cel mai bun preþ.
Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457.
PRESTÃRI SERVICII Vând casã Cioroiaºi

SC ÎNCHIRIERI
UTILAJE OLTENIA
SRL efectueazã lucrãri de execuþie a
drumurilor, rigole
scurgere, terasamente, compactare
ºi cãi pietonale. Telefon: 0744/800.338.

VÂNZÃRI
CASE

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Telefon: 0742/450.724.
Vând urgent casã
nouã + teren zona
Damila (Cãpºunãrie)
str. Lalelelor. Telefon:
0723/198.739; 0371/
353.350.

+ teren. Telefon:
0765/152.614.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, încãlzire centralã, izolatã termic, termopane,
parchetatã, 565 mp,
76.000 Euro. Telefon:
0746/498.818.
Amãrãºti de Jos
casã 5 camere, bucãtãrie, baie, pivniþã,
2000 mp, vie. Telefon: 0725/576.141.
Vând casã în comuna Calopãr, sat Dîlga, din cãrãmidã,
anexe gospodãreºti,
beci, grãdinã cu vie,
la strada principalã,
asfalt, posibilitate racordare la apã. Telefon: 0770/900.833;
0351/410.383.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor
(P.S.I)-Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului


Relaþii la telefoanele: 0766/632.388
ºi 0760/678.231.

Vând casã comuna
Cîrlogani - Olt ºi 5000
mp teren. Telefon:
0770/186.509.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Periºor, cadastru, anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

TERENURI

URGENT teren 615
mp, Damila, lângã
case. Telefon: 0736/
060.799.
Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon: 0722/943.220.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km Craiova- pretabil pentu
diverse constucþii sau
diverse plantaþii.
0727884.205.
Vând teren agricol 9 ha
compact Murgaºi, sat
Buºteni. Telefon: 0784/
057.857; 0722/ 683.154.

Vând teren 1200 mp
Drumul Corneºului Nr.
52, Bariera Vâlcii. Telefon: 0771/291.027.

Vând 3000 m pãmânt lângã lac, pãdure bun de Camping
la Negoieºti 20 km de
Craiova sau parteneri. Telefon: 0723/
692.884.
Vând în Bãile Govora
terenuri de 400 mp ºi
1500 mp, toate utilitãþile, asfalt, lângã pãdure.
Telefon:0744/563.640;
0770/661.438.

AUTO

Vând OPEL CORSA - 450 Euro. Telefon: 0764/036.679.
Vând VW PASSAT
2005, model 2004,
1,9 TDI, 101 CP, berlinã, argintie, unic
proprietar, întreþinutã,
fãrã avarii, funcþioneazã impecabil,
227000 km reali, preþ
3100 Euro. Telefon:
0722/537.912.
Vând VW POLO- 11/
2006, 1,4 TDI, negu
metalizat, funcþioneazã impecabil, unic proprietar, 173.000 km reali, preþ 2600 Euro. Telefon: 0722/537.912.

publicitate

cuvântul libertãþii / 7

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând groapã suprapusã cimitirul Romaneºti.
Telefon:0770/304.207;
0351/654.907.
Vând urgent mobilã
sufragerie compuºã
din 6 corpuri ºi douã
ºifoniere cu 3 uºi, pat
dublu. Telefon: 0752/
166.330.
Vând bibliotecã
lemn, 2 fotolii VINTAGE, 1 aparat radio pikup, 1 masã 12 persoane, 6 scaune, 1
birou, 1 maºinã de
cusut (Rusia), 2 seturi
inox (noi) crãtiþi - Italia,
2 undiþe de pescuit.
Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând plug pentru boi ºi
grapã în stare bunã de
funcþionare. Craiova,
str. Rîndunele, Nr. 43.

Vând centralã pe
gaz “VAILLANT” cu
piese de rezervã 1000 lei, hotã aragaz
(50 X 80) cm – 50
lei, aragaz 3 ochiuri
(Someºul). Telefon:
0728/011.731.
Vând loc de veci cimitirul Ungureni, la
30 m de la poartã, la
dreapta. Telefon:
0767/054.227.
Vând cazan de aramã 50 litri, 2 uºi metalice jumãtate geam
ºi jumãtate tablã. Telefon: 0770/687.430.
Vând robot bucãtãrie
nou, cu bol inox cap
6,5 litri, televizor BECKO - 37 cm. Telefon: 0752/236.667.
Vând în Iºalniþa, sãpun de casã - 5 lei/
kg, pompã KAMA cu
sorb rezervã. Telefon: 0770/303.445.

ANUNÞUL PUBLIC
Comuna Cârcea, titluar al proiectului “Extindere reþea de
alimentare cu apã potabilã ºi reþea canalizare menajerã, cãmine de racord pe strãzile Fântâna Înaltã, Pantelimon, Primãverii ºi Diana; Comuna Cârcea, Zona Banu Mãrãcine, judeþul Dolj” anunþã publicul interesat asupra deciziei etapei de
încadrare de cãtre APM Dolj, în cadrul procedurii de evaluare asupra impactului asupra mediului, pentru proiectul “Extindere reþea de alimentare cu apã potabilã ºi reþea canalizare
menajerã, cãmine de racord pe strãzile Fântâna Inaltã,Pantelimon, Primãverii ºi Diana; Comuna Cârcea, Zona Banu
Mãrãcine, judeþul Dolj”, propus a fi amplasat în Cârcea.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareº, Nr. 1,
jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,00 ºi vineri între orele 8,00-14,00 precum ºi la urmãtoarea adresã de internet http://apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la
data publicãrii anunþului pe pagina de internet a Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj.

Vând televizor diagonala 37 cm,
cuier hol cu ladã,
aþã cusut goblen,
oglindã cristal 160/
80 cm. Telefon:
0752/236.667.

PIERDERI

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, canistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, Pick-up Tesla cu boxe, dozã nouã
de rezervã, discuri cu
muzicã diferitã. Telefon: 0251/427.583.

Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/
943.220.

Pierdut carnet student eliberat de Facultatea de Litere din
Craiova pe numele
Andrei Elena Cristina.
Se declarã nul.
Pierdut legitimaþie concurs eliberatã de Facultatea de Litere din Craiova pe numele Sgaibã
Ciprian. Se declarã nulã.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR: .................

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ...........................................................................
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vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã, la
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Echipele
Echipele Craiovei
Craiovei s-au
s-au impus
impus
în
în Polivalentã
Polivalentã
Baschetbaliºtii ºi voleibaliºtii „municipali”
au obþinut victorii importante
în week-end-ul trecut
Baschetbaliºtii ºi voleibaliºtii Craiovei au confirmat pe
parchet ceea ce declaraserã
în prafaþa partidelor din
week-end-ul trecut, cã Bãnia
este tãrâm interzis la victorii
pentru echipele oaspete. S-au
þinut de cuvânt ambele echipe, care au, dupã 4 etape din
campionat, record similar, cu
3 victorii ºi un singur eºec.
Baschetbaliºtii de la SCMU
Craiova dau impresia cã pot
emite pretenþii în actuala stagiune ºi au ajuns pe locul 2
în Liga Naþionalã, în spatele
Clujului. În etapa a 4-a, duminicã seara, craiovenii au
învins Steaua în Sala Polivalentã, scor 83-77, pe sferturi:
25-17, 22-22, 17-22, 19-16.
În faþa a o mie de spectatori,
alb-albaºtrii au dominat primele douã sferturi ºi aveau un
avantaj destul de substanþial.
Oaspeþii, fãrã antrenorul Cãtãlin Burlacu pe bancã, absent
din cauza unei rãceli, au revenit în al treilea parþial þi

chiar au condus la un moment
dat. Finalul a fost controlat
totuºi de amfitrioni, în condiþiile în care steliºtii au ratat
4 aruncãri libere cu care ar
fi putut egala pe tabelã. Cei
mai buni jucãtori ai Craiovei
au fost Monyea Pratt, cu 16
puncte, 12 recuperãri ºi 7
pase decisive, ºi Omari Gudul. Au jucat pentru SCMU
Craiova: Gudul 25 de puncte, Laser 16, Pratt 13, Troupe 13, Diculescu 6, Byrd, 5,
Nãsturescu 3, Þâbârnã 2,
Stoyanov. Urmãtorul meci al
Craiovei este pe 11 noiembrie,
de la ora 19, în deplasare, cu
Dinamo Bucureºti.
ªi voleibaliºtii lui Dan
Pascu s-au impus lejer în
etapa a 4-a a campionatului,
scor 3-0, pe seturi: 25-12,
25-18, 25-14, cu SCM Timiºoara. Formaþia din Bãnie
ocupã locul 4 în clasament,
iar urmãtorul meci va fi în
deplasare, la Câmpia Turzii,
pe 9 noiembrie.

Eºecuri la handbal
În schimb, la handbal rezultatele au fost negative
pentru formaþiile din Bãnie.
În Cupa României la handbal
masculin, CS Universitatea
Craiova, formaþie de eºalon
secund, a pierdut la scor
meciul disputat în Sala „Ion
Constantinescu”, împotriva
ªtiinþei Bacãu, echipã din

Liga Zimbrilor, scor 27-48.
Continuã sezonul modest fãcut de echipa de handbal feminin, care a mai suferit încã
o înfrângere, 22-19 (10-9) în
deplasarea la Mãgura Cisnãdie. Craiovencele au pãstrat
echilibrul pânã la 9-9, apoi
gazdele s-au desprins la 1511 ºi nu au mai cedat avantajul pânã la final. Au jucat
pentru echipa lui Bogdan

Burcea: Dzhukeva, Chetraru, Curmenþ (portari), Trifunovic 10 goluri, Vizitiu 3,
Þicu 2, Cace 1, Orºivschi 1,
ªelaru 1, Klikovac 1, Zamfir, Colac, Ion. Dupã 9 etape, SCM Craiova are 3 victorii ºi 5 înfrângeri ºi este pe
locul 10, cu 9 puncte, între
timp ratând ºi calificarea în
Cupa EHF. Urmãtorul meci
va fi acasã cu U Cluj.

Liga I, etapa a XV-a
Viitorul – Chindia 3-0
Au marcat: Ganea 7, Boboc 26, L. Munteanu 90.
Gaz Metan – Hermannstadt 1-1
Au marcat: Olaru 67 / Dumitriu 61.
CFR Cluj – Clinceni 3-0
Au marcat: Culio 52 – pen., L. Traore 68, Deac 71.
FC Voluntari – FC Botoºani 1-2
Au marcat: I. Gheorghe 10 / Miron 66, Simonovski 86 – aut.
FCSB – Sepsi 2-1
Au marcat: Gnohere 56 – pen., Fl. Tãnase 60 / Karanovic 27.
Astra – Poli Iaºi ºi „U” Craiova – Dinamo s-au jucat asearã.

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

1. CFR Cluj
2. Viitorul
3. Craiova
4. FCSB
5. Mediaº
6. Botoºani

15
15
14
15
15
15

9
8
7
7
6
5

3
4
3
3
5
7

3
3
4
5
4
3

35-13
34-18
18-14
22-20
24-21
24-21

30
28
24
24
23
22

7. Astra
6. Poli Iaºi
8. Dinamo
10. Sepsi
11. Chindia
12. Hermann.
13. Clinceni
14. Voluntari

14
14
14
15
15
15
15
15

6
5
6
2
4
3
2
1

4
6
2
10
4
4
5
4

4
3
6
3
7
8
8
10

19-16
17-15
21-23
14-13
17-23
12-27
16-29
9-28

22
21
20
16
16
13
11
7
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