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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 0736.202.112

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ar trebui, Popescule, ca toa te
nudurile din tablourile de la muzeu
să fie îmbrăcate. actualitate / 3

Mihai Popa, absolvent al Colegiului Naţional “Fraţii Buzeşti”
din Craiova, a făcut din nou cinste unităţii de învăţământ din
Craiova.Elevul craiovean, coordonat de profesorul Marius Nicoli
a reuşit să obţină medalia de argint la cea de-a XXI-a ediţie a
Balcaniadei de Informatică care s-a desfăşurat în perioda 7-13
septembrie la Sarajevo. Mihai Popa a promovat cu examenul de
bacalaureat cu nota 9.90. Prima ediţie a Balcaniadei, la care par-
ticipă numai ţări din zona balcanică, a avut loc chiar în România,
în anul 1993, la Constanţa. Ţara noastră a fost gazdă a acestei
competiţii de informatică în anul 2003, când evenimentul a avut
loc la Iaşi, dar şi în anul 2011, când oraşul-gazdă a fost Bistriţa.

ALINA DRĂGHICI

Consiliul Judeţean
Dolj: O şedinţă ...
de lăudat!

Nu toate şedinţelele ordinare sau
extraordinare ale Consiliului Judeţean
Dolj au fost lipsite, de-a lungul tim-
pului, de scântei, baricadări în nervo-
zitate a uneia sau alteia dintre tabere,
ca să nu mai pomenim de atacurile
politice, cu impact politic, chiar şi
când nu se impunea în mod expres
acest lucru. Când, însă, consilierii
judeţeni consimt unanim să se com-
porte normal, printr-o abordare lu-
cidă a unei probleme de importanţă
majoră, de dragul strictei corecti-
duni, fără echivoc, sfidând orice
calcul politic de conjunctură, atunci,
de bunăseamă, că şedinţa respecti-
vă merită semnalată ca lăudabilă.

Argint pentru Craiova
la Balcaniada de Informatică
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$1 EURO ...........................4,4771 ............. 44771
1 lirã sterlinã..........................5,3283.......................53283

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiesâmbãtã, 14 septembrie - max: 22°C - min: 11°C

METEO

însorit1 dolar SUA.......................3,3685........33685
1 g AUR (preþ în lei).......141,7053.....1417053

Cursul pieþei valutare din 14 septembrie 2013-anunþat de BNR
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Guvernul nu va majora fiscalitatea privind
Drepturile de Autor (DDA) ºi Persoanele Fizice
Autorizate (PFA), o astfel de prevedere neexis-
tând în scrisoarea de intenþie cu FMI, a dat asi-
gurãri ministrul delegat pentru Buget, Liviu Voi-
nea (foto). „România nu are nici un angajament în
scrisoarea de intenþie cu FMI privind taxele sau

contribuþiile pentru PFA ºi DDA. Angajamentele
în relaþia cu FMI pot lua forma unor acþiuni prio-
ritare, fãrã de care nu intri în board, a unor criterii
structurale, fãrã de care nu iei tranºele de bani, ºi
a unor þinte indicative, care sunt intenþii de viitor
ºi care dacã nu se materializeazã se transformã în
criterii structurale”, a declarat Voinea pentru Me-

diafax, dezminþind ast-
fel unele afirmaþii apã-
rute în presã. El a subli-
niat cã orice pasaj din
scrisoarea cu FMI re-
prezintã un angajament
numai în mãsura în care
are o datã de aplicare
ºi este acþiune priorita-
rã, criteriu structural
sau þintã indicativã,
elemente care stau la
baza evaluãrii. „Ceea ce
existã acolo (n.r. - în pa-
sajul citat în presã pri-
vind PFA ºi DDA) este
doar o discuþie privind
evaluarea - permanen-
tã de altfel - a contri-
buþiilor, în sensul redu-

cerii diferenþelor, dar reducerea diferenþelor se
poate face ºi de jos în sus ºi de sus în jos. Acea
diferenþã poate însemna ºi reducerea nivelului
pentru unii, nu creºterea nivelului pentru alþii.
Deci, nu existã, repet cu toatã rãspunderea, nu
existã nici un angajament al României în acest
sens”, a spus ministrul Bugetului. El a precizat cã
nu se vor majora contribuþiile pentru PFA ºi DDA
nici în perioada urmãtoare, nici dupã ce scrisoa-
rea va intra în vigoare. „Contribuþiile pentru PFA
ºi DDA nu cresc nici mâine, nici peste o lunã, nici
de la 1 ianuarie, nu existã un astfel de angaja-
ment. O spun foarte ferm”, a conchis Voinea.

Ministerul Finanþelor Publice (MFP) a confir-
mat ieri, printr-un comunicat postat pe site-ul in-
stituþiei, cele declarate de Voinea. „În ciuda faptu-
lui cã, încã din data de 8 august 2013, Ministerul
Finanþelor Publice a emis un comunicat prin care
dezminþea informaþiile apãrute în presã, potrivit
cãrora, în urma acordului cu FMI, ar urma sã creas-
cã fiscalitatea pentru PFA-uri ºi drepturi de autor,
o parte din mass-media continuã sã dezinformeze
opinia publicã. În aceste condiþii, Ministerul Fi-
nanþelor Publice infirmã încã o datã zvonurile com-
plet nefondate privind existenþa unor mãsuri con-
crete prin care ar creºte fiscalitatea pentru PFA-uri
ºi drepturi de autor”, se aratã în comunicat.
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Livia Stanciu, reînvestitã în funcþia
de preºedinte al ÎCCJ

Preºedintele Traian Bãsescu a sem-
nat, ieri, decretul privind reînvestirea
Liviei Stanciu în funcþia de preºedinte al
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie (ÎCCJ),
pentru o perioadã de trei ani. Potrivit
unui comunicat ieri de Administraþia
Prezidenþialã, preºedintele a semnat ºi
decretele pentru numirea judecãtoarei
Iulia-Cristina Tarcea în funcþia de vice-
preºedinte al ÎCCJ ºi pentru numirea ju-
decãtoarei Lavinia Curelea în funcþia
de preºedinte al Secþiei I civile a ÎCCJ,
ambele tot pentru o perioadã de trei ani.
Judecãtoarele Aida Popa, actualul vi-
cepreºedinte al Înaltei Curþi, ºi Nela Pe-
triºor nu au obþinut numãrul de voturi
necesare pentru a fi propuse pentru a
doua funcþie de vicepreºedinte al instan-
þei supreme, astfel cã demersurile pentru
ocuparea acesteia vor fi reluate.
O echipã de audit a CE
va verifica mãsurile luate
de România pentru
deblocarea POS CCE

O echipã de audit a Comisiei Euro-
pene va veni, sãptãmâna viitoare, la
Bucureºti, pentru evaluarea mãsurilor
luate de România în vederea deblocãrii
Programului Operaþional Sectorial
Creºterea Competitivitãþii Economice
(POS CCE, suspendat în octombrie
2012), a anunþat, la Bruxelles, comisa-
rul Johannes Hahn, dupã o întrevedere
cu ministrul Fondurilor Europene, Eu-
gen Teodorovici. „În ceea ce priveºte
programul Competitivitate, salut efortu-
rile considerabile fãcute de autoritãþile
române, nu numai pentru a remedia din
trecut, ci ºi pentru a asigura un sistem de
management mai eficient”, a afirmat co-
misarul european pentru Politici Regio-
nale. Totodatã, Hahn a menþionat cã
Teodorovici i-a prezentat o serie de mã-
suri luate, „care ar putea duce la rezul-
tate concrete, spre exemplu asigurarea
unei finanþãri adecvate de la bugetul de
stat, pentru a preveni întreruperea lu-
crãrilor ºi un nou sistem de plãþi directe
cãtre beneficiari”.

Persoanele care realizeazã venituri
din chirii ar putea plãti, de la 1 ianua-
rie 2014, contribuþii de asigurãri so-
ciale de sãnãtate indiferent dacã mai
realizeazã sau nu ºi alte venituri, baza
de calcul pentru stabilirea contribu-
þiei fiind plafonatã la de cinci ori câº-
tigul salarial mediu brut, potrivit unui
proiect de ordonanþã de urgenþã pu-
blicat de Ministerul Finanþelor Pu-
blice pe site. În prezent, persoanele
care realizeazã într-un an fiscal veni-
turi de natura veniturilor din salarii,
veniturilor asimilate salariilor ºi ve-

Ministerul Finanþelor limiteazã
contribuþiile de sãnãtate la veniturile

din chirii la 5 salarii Deputatul PNL Ludovic Orban
cere, într-o postare pe Facebook
referitoare la Roºia Montanã, de-
misiile „de onoare” ale premierului
Victor Ponta ºi ministrului Dan
ªova. „CEO- ul Gabriel Resources,
Jonathan Henry, neagã astãzi de-
claraþiile apãrute ieri în publicaþia
«The globe and mail», declarând,
citez: «Doar românii ºi România
vor decide ce este în interesul þã-
rii. Deºi este firesc pentru orice
companie sã facã ceea ce este ne-
cesar pentru a-ºi proteja interese-
le - ºi nici Gabriel Resources nu
face excepþie - vom lua act de ori-
ce decizie luatã de Guvernul sau
Parlamentul României. Compania
va furniza toate informaþiile nece-
sare pentru ca oamenii sã poatã
lua o decizie în deplinã cunoºtinþã
de cauzã. Decizia finalã va aparþi-
ne Guvernului ºi Parlamentului Ro-
mâniei ºi, în ultimã instanþã, cetã-
þenilor României»”, scrie Orban pe
contul sãu de Facebook. El citea-
zã ºi o declaraþie atribuitã minis-
trului delegat pentru Proiecte de
Infrastructurã de Interes Naþional
ºi Investiþii Strãine, Dan ªova.
„Iatã ce declarã, tot astãzi, minis-
trul Dan ªova (pentru a nu îl lãsa
singur pe Victor Ponta): «Eu nu
vreau sã dau idei sau argumente
investitorilor strãini dar, evident,

Liberalul Orban cere demisia
premierului Ponta ºi ministrului ªova

dacã nu le vom da posibilitatea sã
realizeze investiþia, ne vor acþiona
în instanþele internaþionale, fie la
Washington, fie Viena, fie Olanda,
de încãlcarea Convenþiei privind
protecþia reciprocã a investiþiilor
ºi vom vedea ce se va întâmpla,
nu vom avea o poziþie uºoarã. Nu
pot emite orice fel de pretenþii, dar
pretenþiile se bazeazã pe cheltuie-
lile de investiþii deja realizate ºi pe
profitul estimat”, scrie Orban, ci-
tând din ministrul ªova. Apoi, com-
parând aceste declaraþii, concluzio-
neazã: „Parcã ªova ar fi avocatul
companiei ºi Jonathan Henry un ofi-
cial român”. „În ce temei sã ne dea
în judecatã Gabriel Resources? Eu
nu cunosc nici un document în care
statul român sã fie parte ºi sã ofere
temei juridic companiei pentru a cere
despãgubiri. Ce urmãriþi cu aceste
declaraþii domnule ªova ºi domnule
Ponta? Sã oferiþi cu adevãrat temei
juridic companiei pentru a da în ju-
decatã statul român? Sau doriþi sã
intimidaþi parlamentarii înainte de
vot, pentru a vã trece proiectul de
lege oneros? Dupã toatã aceastã tã-
rãºenie, în ce mã priveºte, cred cã
nu existã decât o singurã soluþie
onorabilã de a salva obrazul ºi cre-
dibilitatea USL: demisia, atât a dom-
nului Ponta, cât ºi a domnului ªova”,
mai scrie liberalul.

Senatorul PSD de Dolj Mircea Geoanã, aflat într-o vizitã de lucru în SUA, a
lansat, alãturi de o serie de tineri profesioniºti ºi studenþi români din Wa-
shington, New York ºi Boston, campania de strângere de semnãturi „Susþine
includerea României în programul Visa Waiver”. „Campania îºi propune, pe de
o parte, sã uneascã eforturile ºi sprijinul românilor din þarã ºi din SUA într-un
proiect comun, iar, pe de altã parte, sã atragã atenþia membrilor Congresului
SUA cu privire la progresele fãcute de România în acest domeniu, dupã mode-
lul petiþiei din 1999, ce susþinea aderarea României la NATO. Atunci, peste
100.000 de români stabiliþi în SUA au sprijinit campania, fapt ce a contribuit
într-o mare mãsurã la decizia SUA de a sprijini România”, se aratã într-un
comunicat transmis de Mircea Geoanã.

Geoanã a lansat o campanie de strângere
de semnãturi pentru includerea României

în programul Visa Waiver

niturilor din pensii, persoanele aflate
sub protecþia sau în custodia statu-
lui, venituri sub forma indemnizaþii-
lor de ºomaj, venituri din activitãþi
independente, cu excepþia celor din
drepturi de proprietate intelectualã,
din activitãþi agricole, silviculturã,
pisciculturã, precum ºi din asocieri
fãrã personalitate juridicã, nu au obli-
gaþia plãþii contribuþiei individuale de
asigurãri sociale de sãnãtate asupra
veniturilor din cedarea folosinþei bu-
nurilor. Nivelul contribuþiei de asigu-
rãri sociale de sãnãtate este de 5,5%.

Traderii de energie Alpiq RomEnergie,
Apliq RomIndustries ºi Energy Holding,
cunoscuþi ca „bãieþii deºtepþi din
energie”, cer companiei Hidroelectrica
despãgubiri în valoare totalã de peste
1,6 miliarde de lei, potrivit unor informa-
þii cuprinse într-o hotãrâre AGA a
societãþii Hidroelectrica. ªi Hidroelectri-
ca a formulat acþiuni împotriva acestor
traderi, însã cere despãgubiri în valoare
mult mai micã, circa 280 milioane lei,

Foºtii „bãieþi deºtepþi” din energie cer în instanþã despãgubiri
de peste 1,6 miliarde de lei din partea Hidroelectrica

reprezentând prejudicii cauzate de
contractele bilaterale. Hotãrârea AGA
mai aratã cã acþionarii Hidroelectrica au
aprobat achiziþia de servicii de asistenþã
juridicã ºi reprezentare în toate aceste
procese. Trebuie amintit cã Hidroelectri-
ca s-a aflat în insolvenþã timp de un an,
pânã pe 26 iunie 2013, perioadã în care
contractele cu „bãieþii deºtepþi” au fost
denunþate. Aceºtia considerã cã au fost
prejudiciaþi.
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Nu toate şedinţelele ordinare sau
extraordinare ale Consiliului Jude-
ţean Dolj au fost lipsite, de-a lun-
gul timpului, de scântei, baricadări
în nervozitate a uneia sau alteia
dintre tabere, ca să nu mai pome-
nim de atacurile politice, cu im-
pact politic, chiar şi când nu se
impunea în mod expres acest lu-
cru. Când, însă, consilierii jude-
ţeni consimt unanim să se com-
porte normal,  printr-o abordare
lucidă a unei probleme de impor-
tanţă majoră,  de dragul strictei
corectitudini, fără echivoc, sfidând
orice calcul politic de conjunctu-
ră, atunci, de bunăseamă, că şedin-
ţa respectivă merită semnalată ca
lăudabilă.  Votarea proiectului de

MIRCEA CANŢĂR

Consiliul Judeţean Dolj:
O şedinţă... de lăudat!

hotărâre prin care s-au modificat
preţurile medii la produsele agri-
cole, în vederea determinării veni-
turilor obţinute din arendare, pe
anul în curs, a dovedit o normali-
tate de bun augur. Cotidianul „Cu-
vântul Libertăţii” (numărul din 27
iulie a.c.) a tras cel dintâi semna-
lul asupra necesităţii imperioase a
corectării unor preţuri medii, sta-
bilite prin hotărârea Consiliului Ju-
deţean Dolj nr.11/25 ianuarie a.c.,
în temeiul unor predicţii ale Direc-
ţiei Agricole Dolj. Toată discuţia a
pornit, de fapt, de la preţul mediu
al grâului, stabilit iniţial la 0,98 lei
pe kilogram,  un preţ c are nu
numai că nu se practică pe piaţa
de cereale, dar este sensibil mai

mic. Cu consecinţele de rigoare.
S-a coborât acum la 0,56 lei pe
kilogram, printr-o calculaţie mult
mai realistă. De asemenea, la stru-
guri, că tot e vremea recoltării
acestora, de la 3,50 lei pe kilo-
gram, preţul s-a coborât la 2 lei.
De ce s-a ajuns aici? Legea nr.571/
2003 privind Codul fiscal, repu-
blicată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, menţionează la art.
62, alin. 2, că la determinarea ve-
niturilor obţinute din arendarea bu-
nurilor agricole, în cazul în care
arenda se exprimă în natură, eva-
luarea în lei se va face pe baza pre-
ţurilor medii ale produselor agri-
cole, stabilite prin hotărâri ale con-
siliilor judeţene, urmare a propu-

nerilor direcţiilor teritoriale de spe-
cialitate din c adrul Ministerului
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvol-
tării Rurale. Prevedera respectivă
din Codul fiscal ar trebui amenda-
tă, întrucât, la începutul anului, e
cu neputinţă ca direcţiile agricole
din teritoriu să comunice consilii-
lor judeţene preţurile reale care se
vor practica la produsele agricole,
în a doua parte a anului. Fiindcă o
mulţime de factori, în principal de
natură climatică, decid soarta pro-
ducţiilor şi, implicit, a preţurilor de
pe piaţă. Este adevărat acum că
bugetul Consilului Judeţean Dolj a
avut în vedere, la construcţia sa,
preţurile comunicate de DGA Dolj
la începutul anului, dar perspecti-

va alimentării bugetelor locale cu
sumele prevăzute era de-a dreptul
iluzorie. La care adăugăm şi posi-
bilitatea unor nemulţumiri de pro-
porţii ale celor în cauză. Cel puţin
acum, prin modificarea de tarife
operată de hotărârea Consiliului
Judeţean Dolj, se poate spera la o
bază de impozitare mult mai largă
şi, evident, cons imţirea onorării
unor obligaţii fireşti şi raţionale,
prevăzute de Codul fiscal. Cum şi
alte c onsilii judeţene din ţară au
procedat identic, creând un pre-
cedent, consilier ii judeţeni de la
Dolj, aportul celor  de la PDL,
acum în opoziţie, merită salutat,
pot fi convinşi de raţionalitatea
deplină a votului lor.

În cadrul Campaniei de sprijin pe suprafaţă 2013
A.P.I.A Dolj a demarat plata a 75% din suma

cuvenită fermierilor care au depus cereri de plată

Agenţia pentru Dezvoltare Re-
gională Sud-Vest Oltenia, în calita-
te de Organism Intermediar pentru
Programul Operaţional Sectorial
Creşterea Competitivităţii Economi-

Ministerul Agriculturii şi Dez-
voltării Rurale (M.A.D.R.) împre-
ună cu A.P.I.A. au hotărât ca,  în-
cepând cu data de 9 septembrie
2013,  să efec tueze plata în avans

a 75% din sumele cuvenite bene-
ficiarii măsurilor  de dezvoltare
rurală: 211 -„Plăţi pentru zona
montană defavorizată“ ; 212 -
„Plăţi pentru zone defavorizate –

altele decât cele montane“ şi 214
- „Plăţi pentru agromediu“, din
Axa II - Campania 2013. Acorda-
rea plăţilor în avans este justif ica-
tă de nec esitatea pregătirii unor
măsuri administrative care să asi-
gure efectuarea plăţilor  către toţi
solicitanţii, până la finalul imple-
mentării PNDR 2007 – 2013,  dar
şi pentru a veni în sprijinul fer-
mierilor în vederea acoperirii chel-
tuielor necesare pentru înfiinţarea
culturilor de toamnă şi pentru a
încuraja respectarea bunelor prac-
tici agric ole şi de mediu.

În acest context, începând cu
data de 11 septembrie 2013,

Agenţia de Plăţi ş i Intervenţie pen-
tru Agricultură (A.P. I.A.) – Cen-
trul judeţean Dolj a demarat plata
a 75% din suma cuvenită fermie-
rilor care au depus cereri de plată
în cadrul Campaniei de sprijin pe
suprafaţă 2013 pentru măsurile:
212 „Plăţi pentru zone defavori-
zate – altele decât c ele montane“
şi 214 „Plăţi pentru agromediu“,
din Axa II -  Campania 2013. Fer-
mierii provin din cele 31 de loca-
lităţi cu statut de zona defavori-
zată c onform Anexei IV din
PNDR 2007 -  2013. „În judeţul
Dolj, de măsurile întreprinse în
acord cu reglementările comuni-

tare menţionate vor beneficia
15.857 de fermieri dintre care:
15.248 de fermieri care au solici-
tat plăţi pentru zone defavorizate
– altele decât cele montane (ZSD)
- pentru o suprafaţă aferentă de
147.563 ha şi 609 de fermieri care
au solicitat „Plăţi pentru agrome-
diu“ (AM) - pentru o suprafaţă afe-
rentă de circa 12.000 ha. Supra-
faţa totală aferentă schemelor de
plăţi din AXA II,  în Campania
2013, este de 159.563 de hecta-
re“ a declarat Nicolae – Sorin RĂ-
DUCAN, direc torul executiv al
A.P.I .A. – Centrul judeţean Dolj.

MARGA BULUGEAN

27 de contracte pentru sectorul privat finanţate
din Fondul European de Dezvoltare Regională

ce Axa prioritară 1, “Un sistem de
producţie inovativ şi eco-eficient”,
anunţă semnarea unui număr de 27
de contracte pentru sectorul privat
finanţate din Fondul European de

Dezvoltare Re-
gională prin Pro-
gramul Operaţio-
nal Sec torial
Creşterea Com-
petitivităţii Eco-
nomice.  Semna-
rea contractelor a
avut loc joi, 12
septembrie, la se-
diul ADR SV Ol-
tenia. Domeniile
de activitate f i-
nanţate sunt ur-
mătoarele: c on-
strucţii, turnarea
metalelor  nefe-

roase uşoare, fabricarea betonului,
fabricarea prin tricotare sau croşe-
tare a articolelor de îmbrăcăminte,
fabricarea articolelor din fire meta-
lice, lucrări de construcţii a drumu-
rilor şi autostrăzilor, extracţia pie-
trişului şi nisipului etc.

Valoarea totală a proiectelor este
de 44.119.086,50 RON, asistenţa
financiară nerambursabilă totală
solic itată având o valoare de
24.167.955, 28 RON. „Proiectele
contractate se vor implementa la
nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia
astfel: 13 proiecte în judeţul Dolj,
6 proiecte în judeţul Olt, 4 proiec-
te în judeţul Vâlcea, 2 proiecte în
judeul Mehedinţi şi respectiv două
proiecte în judeţul Gorj”, a subli-
niat Marilena Bogheanu, directo-
rul ADR SV Oltenia.  Până în pre-
zent s-au semnat 49 de contracte

în valoare totală de 82.984.836,12
RON. În următoarea perioadă în
cadrul operaţiunii “Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea sec-
torului productiv prin investiţii tan-

gibile şi intangibile-investiţii pentru
întreprinderi mici şi mijlocii” se pre-
conizează a se semna un număr de
100 de contracte.

MARGA BULUGEAN
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Deºi în mijlocul craiovenilor, ca
de obicei, pompierii ºi-au sãrbãto-
rit, ieri, ziua, fãrã defilãri ºi demon-
straþii spectaculoase. Asta pentru
cã „de la centru” s-a recomandat
renunþarea la obiºnuitele manifes-
tãri, întrucât pompierii din galaþi
sunt angrenaþi, împreunã cu alte
forþe de intervenþie, în lupta pen-
tru salvarea vieþilor oamenilor lo-

Titi Ciutã, de 67 de ani, din satul Mãlã-
ieºti, comuna Goieºti, a ajuns în arestul IPJ
Dolj miercuri dupã-amiazã, pe bazã de or-
donanþã de reþinere pentru 24 de ore, o zi
mai târziu, joi, 12 septembrie, fiind arestat

Poliþiºtii Secþiei 3 Craiova, în
urma activitãþilor desfãºurate, l-au
ridicat ºi condus la sediul subuni-
tãþii de poliþie, în cursul zilei de joi,
pentru audieri, pe Ionuþ Dovlecioai-
ca, de 20 de ani, din municipiul
Craiova. Din cercetãrile efectuate
de poliþiºti a rezultat faptul cã aces-
ta este autorul a trei fapte de furt
calificat. În baza probelor strânse,
poliþiºtii au stabilit cã suspectul a
sustras trei acumulatori auto, pe 9
august, din uscãtoria amplasatã la
parterul unui bloc, aparþinându-i lui
Alexandru Cicoº, în data de 30
august a.c., a încercat sã sustragã
o bicicletã a Mãdãlinei Tudorache,
iar pe 10 septembrie a.c. a furat o
altã bicicleta, aparþinându-i Danie-
lei Matei, din Craiova.

O tânãrã de 18 ani a ajuns la Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, joi searã, dupã ce a fost
accidentatã în timp ce traversa
strada regulamentar.

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, accidentul s-a petrecut joi
searã, în jurul orei 18.00. Costel
Hoancã, de 33 de ani, din Craiova,
în timp ce conducea un autoturism
Opel Corsa, pe bulevardul „Dacia”
din municipiu, ajuns la trecerea de
pietoni de la intersecþia cu strada
”1 Decembrie 1918”, a acciden-

Accidentatã pe trecerea de pietoniAccidentatã pe trecerea de pietoniAccidentatã pe trecerea de pietoniAccidentatã pe trecerea de pietoniAccidentatã pe trecerea de pietoni
tat-o pe Viorica Bãrãitaru, în vâr-
stã de 18 ani, din comuna Bulzeºti,
care traversa strada regulamentar,
pe marcajul pietonal.

„În urma accidentului a rezultat
rãnirea tinerei de 18 ani, care a fost
transportatã la spital pentru îngrijiri
medicale, iar poliþiºtii rutieri prezenþi
la faþa locului au întocmit pe numele
conducãtorului auto dosar penal sub
aspectul comiterii infracþiunii de vã-
tãmare corporalã din culpã”, ne-a
declarat inspector principal Alin Apos-
tol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Dupã gratii pentru trei furturi
Un tânãr de 20 de

ani, din Craiova, a fost
arestat preventiv
pentru 20 de zile dupã
ce poliþiºtii au stabilit
cã este autorul a trei
fapte de furt, comise
pe raza Secþiei 3 Poliþie
Craiova.

„În baza probatoriului adminis-
trat de poliþiºtii craioveni, faþã de
tânãr a fost dispusã începerea ur-
mãririi penale pentru comiterea in-
fracþiunii de furt calificat, în formã
continuatã (3 acte materiale), mã-
sura fiind confirmatã de Parchetul
de pe lângã Judecãtoria Craiova. S-
a dispus reþinerea învinuitului pe o
perioadã de 24 ore, acesta fiind pre-

zentat Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova cu propunere de
punere în miºcare a acþiunii penale
ºi arestare preventivã. Ulterior, ma-
gistraþii Judecãtoriei Craiova au emis
pe numele tânãrului mandat de ares-
tare preventivã pe o perioadã de 20
zile”, ne-a declarat agent principal
Amelia Cãprãrin, din cadrul Birou-
lui de Presã al IPJ Dolj.
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Cadrele Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã „Oltenia” al judeþului Dolj au sãr-
bãtorit, ieri, Ziua Pompierilor, mai exact 165
de ani de la Bãtãlia din Dealul Spirii. ªi tot
anul acesta aniverseazã 148 de ani de la
înfiinþarea primei grupe de pompieri în Cra-
iova. Deºi pregãtiserã o serie de exerciþii
demonstrative pentru craioveni, pompierii

au fost nevoiþi sã-ºi sãrbãtoreascã ziua cu
sobrietate, datã fiind situaþia tragicã din
Moldova, unde colegii lor intervin în forþã.
Au fost premiaþi, însã, membrii Serviciilor
Voluntare ºi profesioniste de pompieri din
judeþ, cele mai bune desene ale copiilor ºi
cei prezenþi au putut vedea o parte din
tehnica folositã la intervenþii.

ªi-a lovit soþia ºi a jucat-o în picioare pânã a ucis-o

viþi de inundaþii. Au fost însã pre-
miaþi componenþii Serviciilor Vo-
luntare ºi ai Serviciilor Profesio-
niste pentru Situaþii de Urgenþã
care au reprezentat Doljul cu cin-
ste la nivelul þãrii, au primit premii
ºi elevii care ºi-au expus desenele
pe esplanada Teatrului Naþional
„Marin Sorescu”, apoi craiovenii
au fost invitaþi sã vadã o parte din

echipamentele folosite în intervenþii
ºi chiar sã le încerce, mai ales spre
deliciul celor mici, care au urcat
în toate autospecialele ºi au alergat
de la scafandri la paramedici sau
în corturile de prim-ajutor.

„Se împlinesc 165 de ani de la
Bãtãlia de pe Dealul Spirii. Noi pre-
gãtisem o serie de activitãþi pentru
a prezenta o parte din aspectele

vieþii de pompier, însã, datã fiind
conjunctura, a trebuit sã renunþãm
la ele. Suntem însã, mereu în mij-
locul oamenilor, iar colegilor mei,
de ziua noastrã, vreau sã le urez

sãnãtate, sã aibã grijã ºi sã se în-
toarcã cu bine acasã de la fiecare
intervenþie”, a spus col. Constan-
tin Florea, inspectorul ºef al ISU
Dolj.
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Un bãrbat de 67 de ani, din comuna Goieºti, a ajuns în spatele gratii-
lor pentru omor calificat, dupã ce ºi-a ucis soþia. Bãrbatul a lovit-o

repetat cu un ciomag în cap ºi peste corp pe femeie, iar când aceasta a
cãzut la pãmânt a jucat-o în picioare, la propriu, dupã cum au stabilit

medicii legiºti la autopsie. Joi dupã-amiazã doljeanul a fost arestat
preventiv pentru 29 de zile, în baza mandatului emis de Tribunalul Dolj.

preventiv pentru 29 de zile în baza
mandatului emis de Tribunalul Dolj.
„Admite propunerea formulatã de
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj. În baza art. 149/1 alin. 1 Cpp
rap. la art. 148 lit. c Cpp Dispune
arestarea preventivã a inculpatului
Ciutã TIti, pe o duratã de 29 zile, cu

începere de la data de 12.09.2013 pânã la
10.10.2013, inclusiv. În baza art. 151 Cpp
dispune emiterea mandatului de arestare
preventivã. Cu recurs”, se aratã în înche-
ierea de ºedinþã a instanþei.

Din cercetãrile efectuate de poliþiºtii de
investigaþii criminale sub coordonarea pro-
curorilor Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj, s-a stabilit cã, miercuri dimi-
neaþa, în timp ce erau cu animalele la pãs-
cut, pe un teren agricol de la marginea
satului Mãlãieºti, între Titi Ciutã ºi soþia
sa, Maria, a izbucnit o ceartã. Titi a pus
mâna pe un ciomag ºi a început sã o lo-
veascã pe femeie în cap ºi în partea supe-
rioarã a corpului, pânã când aceasta a cã-
zut la pãmânt. Nu l-a oprit acest lucru,
aºa cã a jucat-o efectiv în picioare, dupã

cum a reieºit din urmele specifice desco-
perite de medicii legiºti la autopsie.

„Din raportul preliminar medico-le-
gal ataºat la dosarul cauzei rezultã cã
moartea victimei a fost violentã, aceas-
ta prezentând multiple plãgi contuze
craniene ºi ale membrelor superioare,
multiple fracturi costale bilaterale, he-
mopneumotorax bilateral, rupturã de
splinã, rinichiul stâng zdrobit. Mai
exact, o mulþime de leziuni, care au
condus la deces. Autorul a recunoscut
comiterea faptei, motivând cã soþia sa
l-a înjurat ºi l-a lovit prima. A fost pre-
zentat instanþei de judecatã, care a dis-
pus arestarea sa pe o perioadã de 29 de
zile, pentru omor calificat”, ne-a decla-
rat procuror Magda Bãdescu, purtãtorul
de cuvânt al Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj.
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Din 2008 pânã în prezent, In-
telligence a tipãrit 24 de numere
însumând 342 de articole, semna-
te de 260 de autori. O selecþie ri-
guroasã a permis identificarea ºi
premierea celor mai bune articole
din nouã secþiuni, respectiv: edi-
torial; fundamente teoretice ale
activitãþii de intelligence; organiza-
þia de intelligence, repere centrale
ale activitãþii de intelligence; riscuri
ºi ameninþãri în actualul mediu de
securitate; securitatea ciberneticã
ºi a infrastructurilor critice; ºtiin-
þele socio-umane în sprijinul intel-
ligence; cultura de securitate; is-
toria intelligence-ului. Dupã cum
a afirmat Flaviu Predescu, redac-
tor-ºef al publicaþiei, Intelligence
este continuatoarea revistei Profil
ºi a pornit de la iniþiativa Ambasa-
dorului George Cristian Maior, di-
rectorul Serviciului Român de In-
formaþii, care ºi-a dorit o platfor-
mã capabilã sã asigure informarea
publicului larg privind pericolele,
provocãrile, riscurile de securitate
cu care se confruntã societatea în
secolul al XXI-lea. „În plus, potri-
vit domnului Maior, revista este
mediul ideal prin care opinia publi-
cã poate afla mai multe despre ac-
tivitatea unui serviciu de informa-
þii, având în vedere faptul cã natu-

În cadrul Galei de decernare a Premiilor revistei Intelligence:

Joi, 12 septembrie 2013, Aula Bibliotecii
Centrale Universitare “Carol I” a gãzduit Pre-
miile revistei Intelligence, editatã de Servi-
ciul Român de Informaþii. Evenimentul se în-
scrie în linia eforturilor Serviciului de conso-
lidare a culturii de securitate în România ºi
ºi-a propus sã readucã în atenþia cititorilor cele

mai valoroase articole apãrute în paginile re-
vistei în cei cinci ani de existenþã a acesteia.
Gala s-a bucurat de o participare largã, reu-
nind peste 200 de participanþi, colaboratori ai
revistei, reprezentanþi ai instituþiilor publice
ºi ai societãþii civile, alãturi de colectivul de
redacþie al revistei ºi conducerea SRI.

Numãrul aniversar al revistei conþine cele mai bune trei articole de la
fiecare dintre secþiunile menþionate mai sus ºi poate fi accesat online, în
Biblioteca Virtualã de pe site-ul web al Serviciului, www.sri.ro.

ra fundamental în umbrã a activi-
tãþii acestora face comunicarea
foarte dificilã”, se precizeazã într-
un comunicat de presã al SRI.

Consilierul prezidenþial
Iulian Fota, pe lista premianþilor

În cadrul galei a fost decernatã,
de asemenea, o a doua categorie de
premii, pentru contribuþii deosebite
la dezvoltarea culturii de securita-
te. Iulian Fota, consilier preziden-
þial pentru securitate naþionalã, s-a
numãrat printre câºtigãtorii acestei
distincþii ºi a subliniat importanþa
unei dezbateri de calitate, purtate în
scris, pe marile probleme de secu-
ritate naþionalã. „Marile dezbateri ale
umanitãþii, paradoxal într-o epocã
a televiziunii, continuã sã se poarte
în scris. Scrisul permite mai greu
superficialitatea, frivolitatea, astfel
cã reprezintã ºansa unui progres
dincolo de orice altã dezbatere. De
aceea, ideea de a avea o revistã a
Serviciului Român de Informaþii ºi
de a permite prin aceastã revistã
dezbateri pe un domeniu extrem de
important ca securitatea naþionalã
este o chestiune de salutat ºi repre-
zintã, într-un fel, un mic domeniu
unde Serviciul Român de Informa-
þii poate sã spunã ce face bine, pen-
tru cã drama acestei instituþii, care

face foarte multe lucruri bune, este
cã nu poate sã vorbeascã despre
ele.”, a subliniat consilierul prezi-
denþial Iulian Fota.

Schimbarea paradigmaticã
din aceastã erã a globalizãrii
În încheiere, George Maior, di-

rectorul SRI, a reamintit faptul cã
s-au împlinit doisprezece ani de la
tragedia atacurilor teroriste din 11
septembrie 2001. „Acest moment
care a reflectat puternic, în opinia
publicã, pe de o parte, rolul servi-
ciilor de informaþii în încercarea de
a preveni asemenea catastrofe, pe
de altã parte, schimbarea paradig-
maticã din aceastã erã a globalizã-
rii. Prin evenimentele de la 11 sep-
tembrie, s-a vãzut cum o organiza-
þie cu putere foarte micã, în com-
paraþie cu cea americanã, reuºeºte
sã loveascã un stat în inima sa ºi,
cu ajutorul ºi prin intermediul me-
dia, sã dezvolte percepþia asupra
unei schimbãri dramatice în relaþii-
le internaþionale”, a subliniat Am-
basadorul George Maior. Directo-
rul SRI a dedicat premiul primit lu-
crãtorilor din Direcþia Generalã de
Prevenire ºi Combatere a Teroris-
mului din cadrul Serviciului, care,
în opinia sa „zi de zi, lucreazã în
anonimat pentru a preveni aseme-
nea evenimente, pentru a ne men-
þine în siguranþã ºi pentru a se strã-
dui ca toþi sã avem o viaþã sigurã
din acest punct de vedere.”

Directorul SRI, George Maior,
ºi-a dedicat premiul luptãtorilor antitero
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GEORGE POPESCU

Existã cu siguranþã o fascinaþie a pie-
þei ca loc al protestului ºi este la fel de
evident cã, prin nu ºtiu ce alchimie a
contaminãrii, ea creºte ºi pe seama gus-
tului, în special al tinerilor, pentru spec-
tacolul în aer …liber. De aici, doza de
entuziasm, de fervoare ºi de comuniune
pe care o genereazã, o alimenteazã ºi o
emanã mai toate protestele în democra-
þii mai mult sau mai puþin consolidate.

În aceastã perspectivã, orice altã ra-
portare la realitatea lui, a protestului adi-
cã, în afara unei aprobãri, pe cât posibil
în termenii unei admiraþii nedisimulate,
te expune la riscul unei sentinþe nemi-
loase: eºti contra. O prepoziþie care poate
sugera un lung ºir de pãcate de a cãror
prezenþã în fizionomia proprie nu prea
ºtiai: conservator, paseist, nostalgic, an-
tidemocratic, ori, încã mai simplu ºi fãrã
cheltuialã de inteligenþã, stângist, când
nu eºti catalogat de-a dreptul comunist.

Examinând, oricât de sumar, fenome-
nul protestelor încã în derulare în mari-

Piaþa ºi alternativaPiaþa ºi alternativaPiaþa ºi alternativaPiaþa ºi alternativaPiaþa ºi alternativa
sau coºmarul unei perspectivesau coºmarul unei perspectivesau coºmarul unei perspectivesau coºmarul unei perspectivesau coºmarul unei perspective

le noastre oraºe nu poþi sã nu distingi o
realitate dedublatã: legitimitatea certã a
acestor miºcãri ºi absenþa oricãrei pre-
ocupãri pentru consecinþe; altfel spus,
recunoaºterea, în chiar originea fenome-
nului, a nevoii de atitudine faþã de dera-
pajele politicului, de unde ºi aderenþa en-
tuziastã a multor categorii sociale ºi de
vârstã, ºi, pe celãlalt versant, totala opa-
citate în legãturã cu ce ar trebui sã ur-
meze, în cel fel ºi în ce orizont de timp.

Cãci, dacã protestele desfide, cu o
exigenþã radicalã, clasa politicã autohto-
nã, incapabilã sã se reformeze, cum
cred protestatarii ºi cum ar ºi putea sã
fie, în cea mai simplã perspectivã logi-
cã, nu se profileazã alternativa: în afa-
ra uneia haotice, rectè în afara jocului
democratic.

Desigur, ignor, din raþiuni contextua-
le, cazul Roºia Montana ca prim ºi justi-
ficat argument al protestelor, cel puþin
în faza lor iniþialã. Fiindcã presupunând
obiectivul atins, cum se preconizeazã,

continuarea lor în stradã, cu o agendã
extinsã, aºa cum se întâmplã, pânã la
contestarea întregii clase politice, asu-
mã un risc pe care puþini, din Piaþã sau
din afara ei, sunt dispuºi sã ºi-l asume
în integritatea sa: depãºirea cadrului de-
mocratic, unicul, oricât de imperfect ori
de compromis, acceptabil. În caz cã se
uitã, alternativa nu poate fi decât hao-
sul, unul însã total necontrolabil ºi, deci,
posibil generator al celui mai recuzabil
dintre coºmaruri, adicã dictatura.

Da, mai existã o variantã, o altfel de
alternativã, la fel de primejdioasã: a ex-
tremismului, fie acesta ºi mascat, cum
de altfel o ºi face cu o mare dexteritate,
sub forme populiste. Cine ignorã o ast-
fel de perspectivã greºeºte: Diaconeºtii
pândesc prin rãscruci ale pieþelor, gata
sã preia o fãclie, cu care n-au niciun
punct comun.

Presupunând, cum cred ori se aºteap-
tã câþiva agitatori ºi nu neapãrat din rân-
dul celor prezenþi, cu argumentele lor

justificate în Pieþe, la o cãdere a Guver-
nului, coroboratã ori interconexatã de o
prãbuºire a USL, ce ar urma? În cadru
democratic, nimic legal, iar surclasat
acest cadru, accederea Opoziþiei, debi-
litate la maximum în prezent, ar fi o so-
luþie încã ºi mai pãguboasã.

Mai rãmâne, tot în ambientul demo-
craþiei ºi al cadrului constituþional, de-
miterea  „ cãderea” guvernului ºi a Par-
lamentului ºi un scrutin electoral antici-
pat. Costurile? Imposibil de prezis. Câº-
tigul? Imposibil de anticipat? În fapt, ex-
perimentul s-a ºi consumat: în Grecia,
în Bulgaria, cu rezultate ce-au sporit
confuzia. În Italia, riscul e în act, iar
populismul îºi are, ca ºi în Grecia, ca în
Norvegia din zilele trecute, sforarii sãi
pregãtind torþele în penumbra acestor
somnolenþe vinovate, da, foarte vinova-
te, ale unei clase politice debusolate, tot
mai autiste, izolate, cum e, în þarcuri
populate de neprofesioniºti ºi de carac-
tere ignobile.
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Din cauza sãrãciei, cei mai
mulþi doljeni ajung la dentist
doar atunci când durerile de
dinþi devin insuportabile. În une-
le situaþii este însã prea târziu.
În aceste condiþii este foarte

importantã dezvoltarea unor
programe de educaþie ºi pre-
venþie pentru îmbunãtãþirea sã-
nãtãþii orale în judeþul Dolj.

Din pãcate, însã, nu doar vi-
zita la medicul  dentist pentru un
control de rutinã a devenit o ra-
ritate. Deficienþe sunt ºi la ca-
pitolul spãlat pe dinþi deºi nu mai
este demult o noutate cã afecþi-
unile orale reprezintã o proble-
mã majorã de sãnãtate publicã.
În condiþiile în care acestea nu
sunt tratate la timp, pot deter-
mina apariþia unor probleme gra-
ve de sãnãtate. Nu degeaba ca-

ria dentarã este consideratã de
specialiºti cea mai frecventã
boalã cronicã la nivel mondial,
afectând deopotrivã copii, adulþi
ºi persoane în vârstã. S-a ajuns,
astfel, la situaþia în care prima

vizitã la medicul dentist presu-
pune deja tratament stomatolo-
gic. Medicii explicã faptul cã
afecþiunile orale pot fi preveni-
te prin mãsuri simple ºi eficien-
te. Este greu de crezut însã cã
acest lucru se poate întâmpla ºi
într-o þarã în care nici mãcar
spãlatul pe dinþi nu este o prac-
ticã zilnicã. În privinþa obiceiu-
rilor nesãnãtoase, medicii au in-
sistat, în mai multe rânduri, asu-
pra faptului cã mulþi dintre elevi
nu ºtiu încã sã se spele pe dinþi,
o altã problemã subliniatã fiind
alimentaþia nesãnãtoasã.

Un tub de pastã de dinþi
la ºase ani

Chiar dacã medicii stomato-
logi susþin cã schimbarea pe-
riuþei de dinþi trebuie sã aibã loc
o datã la 3 luni, studiile de pia-
þã aratã sã se foloseºte în me-
die, la nivel urban, aceeaºi pe-
riuþã de dinþi timp de un an ºi
jumãtate. În plus, deºi majori-
tatea românilor susþin cã res-
pectã regulile elementare de
igienã dentarã, declarând cã îºi
periazã dinþii de douã ori pe zi
– deºi nu imediat înainte de a
merge la culcare -, studiile de
piaþã aratã cã românii consu-
mã de fapt puþin peste un tub
de pastã de dinþi pe an (media
naþionalã) ºi aproape douã tu-
buri pe an la nivel urban, în timp
ce la nivel rural s-a calculat cã
se consumã în medie un tub de
pastã de dinþi la aproape 6 ani.

Dintr-un studiu cu privire la
starea de sãnãtate oralã în Ro-
mânia, a reieºit cã aproape
80% dintre respondenþi au pro-
bleme dentare ºi apariþia ca-
riilor este cea mai frecventã
afecþiune.

Studiul relevã faptul cã 4 din
10 persoane prezintã probleme
cauzate de placa dentarã bac-
terianã, iar 3 din 10 au respi-
raþia urât mirositoare ºi dinþi
sensibili. Cele mai frecvente
simptome pentru dinþi sensibili
sunt durerile apãrute în mo-
mentul în care mãnâncã pro-
duse reci sau calde (91%), ur-
mate de durerea produsã de
consumul produselor dulci/acre
(50%) sau atunci când intrã în
contact cu aerul rece (47%).
Cei cu probleme ale gingiilor
au prezentat în cea mai mare
parte sângerarea gingiilor dupã

periaj, iritarea gingiei ºi infla-
maþii ale acesteia.

Adepþii tratamentului
de urgenþã

În ceea ce priveºte diferen-
þele de comportament între
restul europenilor ºi români la
capitolul vizitã la medicul den-
tist, cifrele vorbesc de la sine.
Cei mai mulþi dintre occidentali
merg la stomatolog pentru con-
trol de rutinã sau tra-
tament de curãþare.
În ceea ce priveºte
motivele pentru care
unii dintre europeni nu
au consultat un medic
dentist în ultima pe-
rioadã, principala mo-
tivaþie este aceea cã
problemele dentare nu
au fost suficient de
grave (33%). Al doi-
lea motiv menþionat
pentru a nu consulta
un dentist a fost ab-
senþa dinþilor naturali
(16%), urmat îndea-
proape de costul ridi-
cat al examenelor de
rutinã ºi al tratamen-
tului (15%). De altfel,
în unele þãri, vizita la
medicul dentist este
obligatorie o datã pe

an sau chiar la fiecare ºase luni
pentru ca persoanele asigurate
sã continue sã beneficieze de
asigurarea medicalã.

În schimb, în România, mo-
tivele ultimei vizite la medicul
dentist au fost controlul de ru-
tinã sau tratamentele de cu-
rãþare (27%), tratamentul de
rutinã (31%) ºi tratamentul de
urgenþã (40%).

RADU ILICEANU

Medicii dentiºti din judeþul Dolj se
declarã îngrijoraþi de numãrul rela-
tiv mic al celor care trec pragul ca-
binetelor stomatologice pentru un

Doljenii, la pãmânt cu sãnãtatea dinþilorDoljenii, la pãmânt cu sãnãtatea dinþilorDoljenii, la pãmânt cu sãnãtatea dinþilorDoljenii, la pãmânt cu sãnãtatea dinþilorDoljenii, la pãmânt cu sãnãtatea dinþilor
control medical de rutinã. În schimb,
sunt tot mai mulþi cei care ajung la
doctor, cu afecþiuni ale dinþilor din-
tre cele mai grave.

Crucea Roºie Românã marcheazã
astãzi Ziua Mondialã de Prim Ajutor,
având ca temã “Primul Ajutor ºi Siguran-
þa Rutierã”. În prezent, la nivel mondial

se produce o fatalitate pe ºosele la
fiecare 30 de secunde. În Europa,
studiile aratã cã mai mult de 50%  din
totalul deceselor rezultate din accidente

rutiere au loc în primele  minute de la
accident, chiar înainte de sosirea servi-
ciilor de urgenþã. Milioane de persoane
sunt rãnite sau ucise anual  de leziuni
pentru cã nu s-a acordat primul ajutor la
timp sau s-a intervenit inadecvat. Luarea
unor mãsuri adecvate imediate ºi aplica-
rea tehnicilor corespunzãtoare de prim
ajutor, pot reduce considerabil numãrul
de decese. „Primul ajutor, acordat corect
ºi în timp util, poate salva vieþi. Din
pãcate, în faþa accidentelor suntem cu
toþii la fel de vulnerabili, dar acordarea
primului ajutor poate fi învaþatã de
fiecare dintre noi, pentru a diminua
efectele accidentelor, pentru a salva
vieti” a declarat Mihaela Geoanã, preºe-
dintele Crucii Roºii Române.

Miºcarea de Cruce Roºie reprezintã
unul dintre liderii mondiali în  educarea
ºi furnizarea primului ajutor. De peste
137 de ani, primul ajutor a fost unul
dintre principalele servicii prestate de
voluntari ai Crucii Roºii Române.
Cursurile de prim ajutor desfãºurate de
Crucea Roºie Românã au acoperire

naþionalã ºi certificare europeanã. În
cursul anului 2012, Crucea Roºie
Românã a rãspuns unui numãr crescut
de solicitãri venite de la diverse compa-
nii, instituþii ºi persoane fizice, asigurând
cursuri de prim ajutor de bazã unui
numãr de aproximativ 19.000 de persoa-
ne. Primul ajutor reduce vulnerabilitãþile
ºi ajutã la construirea unor comunitãþi
mai puternice.

 Astãzi, la Complexul Olimpic Român
de la Izvorani –Ilfov va avea loc Compe-
tiþia Naþionalã de Prim Ajutor la care vor
participa echipaje ale filialelor de Cruce
Roºie din 8 judeþe din þarã, câºtigãtoare
ale etapelor zonale. În cadrul competiþiei,
aproximativ 50 de voluntari din  judeþele,
Arad, Braºov, Cluj, Dolj, Dâmboviþa,
Iaºi, Ilfov ºi Tulcea vor trece printr-o
proba teoretica ºi mai multe probe
practice 5 scenarii ale unor  accidente
soldate cu victime. Echipajul care se va
clasa pe locul I va reprezenta România la
Competiþia Europeanã de Prim Ajutor
FACE 2014.

ALINA DRÃGHICI

Crucea Roºie Românã sãrbãtoreºte Ziua Mondialã de Prim Ajutor
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Studenþii care au ales sã studieze la una
din facultãile Universitãþii din Craiova trebuie
sã se grãbeascã pentru a ocupa un loc în unul
din cãminele studenþeºti din oraº, având în
vedere cã în acest an vor fi disponibile doar
2.800 de locuri de cazare.

Doar 10 cãmine studenºeºti vor fi puse la dis-

2.800 de locuri de cazare disponibile
în cãminele studenþeºti din Craiova

Rechizite ºcolare oferite de ISJ Dolj pentru peste 26.000 de elevi

Începând cu 7 septembrie, Institutul
„Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de
Pretutindeni organizeazã cursuri de limbã,
culturã ºi civilizaþie româneascã în Serbia.

Mai sunt doar douã zile pânã la începerea noului an ºcolar, iar reprezentanþii Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean (ISJ) Dolj au anunþat cã manualele ºcolare vor fi asigurate în proporþie de
100%, iar peste 26.000  copii care provin din familii cu venituri mici vor primi rechizite ºcolare.

Ministerul Educaþiei a aprobat pentru judeþul Dolj suma de 656.745 lei pentru un
numãr de 26.650 de beneficiari, copii care provin din familii cu venituri modeste. “La
clasa pregãtitoare, vor primi rechizite 3300 de copii, la clasa I-3850, la clasele a II-IV-a-
8000, iar la clasa a VIII-a-3000 de elevi. În ce priveºte manualele ºcolare, acestea vor fi
acordate în proporþie de 100%”, au precizat reprezentanþii ISJ Dolj. Suma alocatã pentru
procurarea manualelor ºcolare retipãrite se ridicã la 645.182 de lei. Pentru anul ºcolar
2013-2014 ISJ Dolj a încheiat contracte de retipãriri de manual cu 25 de edituri, toate
editurile respectându-ºi contractul. În anul ºcolar trecut, ISJ Dolj a oferit rechizite pen-
tru 26.050 de elevi care provin din familii cu venituri mai mici de 50% din salariul minim
brut pe economie, a cãror valoare a fost de 570.550 de lei.

ALINA DRÃGHICI

Cursuri de limbã, culturã ºi civilizaþie
româneascã în Serbia

poziþia tinerilor care se vor putea caza, în mai pu-
þin de douã sãptãmâni, începând cu data de 27
septembrie. Tarifele de cazare au rãmas aceleaºi
ca cele solicitate în anul universitar trecut. Cea
mai ieftinã chirie rãmâne într-o camerã confort III
din Cãminele 1, 2, 11, 13 ºi 15 care ajunge la 135 de
lei pe lunã pentru cei de la buget ºi 185 de lei
pentru cei de la taxã. Pentru o camerã confort II în
Cãminul 10, cu maximum patru paturi în camerã ºi
grup sanitar propriu, chiria este de 175 de lei pen-
tru cei de la buget ºi 225 de lei pentru cei de la
taxã. Pentru camerele confort I - de la Cãminul 3
din complexul Agronomie ºi Cãminele 6, 7, 14 de
la Mecanicã ºi Cãminul 12 de la Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport - cu maximum douã lo-
curi, dotate cu televizor, frigider, internet, grup
sanitar propriu- studentul va trebui sã plãteascã
o chirie lunarã de 195 de lei, dacã este student la
cursuri finanþate de la bugetul de stat ºi 245 de lei,
dacã este student pe locurile de la taxã.

ALINA DRÃGHICI

Proiectul, derulat împreunã cu Asociaþia
Unlimited Connections, are loc la Zajecar,
pe Valea Timocului, Serbia. Acestea se
desfãºoarã în sistem de ºcoalã de weekend

ºi sunt asigurate de profesori
metodiºti ºi formatori, colabora-
tori ai IEH, împreunã cu specia-
liºti ai partenerului. Cursurile
sunt dedicate copiilor români din
Zajecar, cu vârste cuprinse între
8 ºi 19 ani. În cadrul acestui
proiect sunt înscriºi pânã în
prezent 40 de elevi. Proiectul
face parte din campania de
deschidere de biblioteci de carte
româneascã ºi de ºcoli de
weekend cu predare în limba
românã în comunitãþile istorice
româneºti, dar ºi din întreaga
lume, fiind finanþat de DPRRP.

MARGA BULUGEAN

Festivalul antic ”Pelendava” se
anunþã a fi unul cel puþin la fel de inte-
resant ca ºi Zilele „Mihai Viteazul” pe
care municipalitatea le-a organizat în
varã. Ieri, pe stadionul „Ion Oblemen-
co”, care este locul de desfãºurare al
acestui mare spectacol de stradã, pre-
gãtirile erau în toi. O mare atenþie se
dãdea decorurilor care, potrivit orga-
nizatorilor, face cât jumãtate din spec-
tacol. „Redãm zidurile vechii cetãþi an-
tice Pelendava. Trebuie sã iese ceva
foarte frumos ºi sugestiv pentru a-i
putea introduce pe participanþi în at-
mosferã. Le-am gândit foarte bine ºi
cred cã toþi cei care au citit cãrþi care
descriu cât de cât atmosfera respecti-
vã vor gãsi cel puþin câteva indicii care
îi vor ajuta sã se plaseze în acel timp”,
a declarat Vlad Drãgulescu, directorul
Filarmonicii ”Oltenia” ºi preºedintele
asociaþiei Craiova Capitalã Culturalã Eu-
ropeanã, calitate în care s-a implicat
direct în organizarea acestui festival.

Pe câmpul de luptã
Decorurile imagineazã un câmp de

luptã pe care se vor duela dacii ºi ro-
manii. Pentru a sugera cã bãtãlia se
desfãºoarã în þinutul dacilor, ºi mai
exact în cetatea Pelendava, care s-a
aflat pe aceste locuri, organizatorii au
apelat la elemente de decor care ima-
gineazã zidurile unei cetãþi. Un alt in-
gredient care va completa imaginea
lumii antice este ºi muzica
pe care se vor desfãºura os-
tilitãþile. Organizatorii spun
cã decorurile se suprapun
cu un fond muzical potri-
vit, care este inspirat oare-
cum din acea perioadã is-
toricã. Ieri, s-au fãcut ulti-
mele probe de sunet ºi cei
care pun în scenã acest
spectacol s-au declarat
mulþumiþi de modul cum se
îmbinã cele douã detalii.

„Dacã aþi fi prezenþi aici, aþi vedea ce
bine aratã decorurile ºi ce frumos se
aude muzica... Am ales un fundal so-
nor deosebit pe care, cu siguranþã,
spectatorii îi vor aprecia ca atare”, a
mai spus Vlad Drãgulescu.

Peste 100 de figuranþi
Dacii ºi romanii sunt interpretaþi de

peste 100 de figuranþi, iar în primele
linii de luptã de cãtre cascadori profe-
sioniºti care vor face manevrele spec-
taculoase, cele mai savurate de pu-
blic. ”Noi am gândit acest spectacol
ca unul de amploare, cu mulþi figuranþi
pe câmpul de luptã. Sunt ºi actori pro-
fesioniºti, cascadori care au repetat
foarte mult ºi care vor prezenta publi-
cului ceva deosebit”, a mai spus Vlad
Drãgulescu, care a lãsat însã ca multe
dintre detaliile scenariului sã fie pãs-
trate ca o surprizã pentru cei care vor
dori sã participe la spectacol. Costu-
mele de epocã, armura pe care o vor
purta figuranþii, precum ºi toate arme-

le nu vor lipsi, ele fiind asigurate de
cele douã instituþii de culturã din Cra-
iova, Teatrul Liric ”Elena Teodorini”
ºi Filarmonica ”Oltenia”. Dacii ºi ro-
manii vor fi interpretaþi de figuranþii
care provin din rândul craiovenilor
simpli, iar cei doi conducãtori, Traian
ºi Decebal, de doi actori profesioniºti,
Ion Haiduc ºi Radu Pietreanu.

Se aºteaptã un record de public
Festivalul Antic ”Pelendava” este

al doilea mare spectacol de stradã pe
care municipalitatea craioveanã îl or-
ganizeazã pentru craioveni pornind de
la teme istorice. ªi de aceastã datã,
autoritãþile locale aºteaptã sã vinã
foarte mulþi spectatori, peste 10.000,

pentru a egala recordul recordul care
s-a atins cu primul spectacol. ªi aceas-
tã manifestare a fost creatã, conform
celor declarate de primarul Lia Olgu-
þa Vasilescu, pentru a fi trecutã în
portofoliul pe care Craiova ºi-l crea-
zã acum pentru a fi selectatã în com-
petiþia pentru obþinerea titlului de
Capitalã Culturalã Europeanã. Acest
festival antic va fi urmat de un altul,
Festivalul „Haiducilor” , care va avea
loc la sfârºitul lunii octombrie. Se
anunþã de pe acum a fi un spectacol
de stradã de aceeaºi amploare, cu
mulþi figuranþi ºi un scenariu gene-
ros care se va inspira din istoria naþi-
onalã în care se regãseºte ºi Bãnia.

LAURA MOÞÎRLICHE

Dacii se vor lupta cu romanii între zidu-
rile cetãþii Pelendava. La marea bãtãlie vor
asista ºi cei doi conducãtori, Traian ºi De-
cebal, interpretaþi de doi actori profesio-

niºti. Toatã scena a fost pregãtitã minun-
þios pentru a fi oferitã spectatorilor care
vor veni, în aceastã searã, pe stadionul
„Ion Oblemenco” din Craiova.

Festivalul Antic ”Pelendava” îi aºteaptãFestivalul Antic ”Pelendava” îi aºteaptãFestivalul Antic ”Pelendava” îi aºteaptãFestivalul Antic ”Pelendava” îi aºteaptãFestivalul Antic ”Pelendava” îi aºteaptã
pe craioveni pe stadionul „Ion Oblemenco”pe craioveni pe stadionul „Ion Oblemenco”pe craioveni pe stadionul „Ion Oblemenco”pe craioveni pe stadionul „Ion Oblemenco”pe craioveni pe stadionul „Ion Oblemenco”
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Spectacole de balet
în cartierele craiovene

O scenă mobilă, pe
care vor evolua artiştii
Teatrului Liric ,,Elena
Teodorini” , va ajunge,
luna aceas ta, în mai
multe cartiere craiove-
ne, ultima des tinaţie
fiind centrul oraşului.
Sub genericul ,,Craio-
va în paşi de dans”,
aceştia vor aduce în
faţa publicului fru-
moase dansuri pe rit-
muri antrenante de tan-
go şi nu numai, din
cunoscutele spectaco-
le , ,El Amor”  ş i
, ,Dance with me” .
Programul s tagiunii
estivale de balet a in-
stituţiei se va deschi-
de miercuri, 18 sep-
tembrie, cu o reprezen-
taţie în Craioviţa
Nouă, celelalte spectacole fiind anunţate pentru joi, 19 sep-
tembrie – în Valea Roşie, vineri, 20 septembrie – în Brazda lui
Novac, sâmbătă, 21 septembrie – în Rovine şi duminică, 22
septembrie – în Piaţa Prefecturii. Toate reprezentaţiile vor
începe la ora 20.00.

Grupul psaltic
al Catedralei „Sfântul Dumitru”
concertează la Londra

În perioada 13-15 septembrie, membrii Grupului psaltic
„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova, coordonaţi de
prof. Victor Şapcă, se vor deplasa în parohia românească din
oraşul Leeds, Anglia, pentru a participa la slujba de sfinţire a
Bisericii închinate „Sfântului Macarie cel Mare”. Sfânta Li-
turghie este oficiată astăzi, de praznicul Sfintei Cruci, de un
sobor de arhierei, în frunte cu Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif,
Mitropolitul Europei Centrale şi Meridionale. Mâine, 15 sep-
tembrie, psalţii craioveni vor da răspunsurile la strană la sluj-
ba Sfintei Liturghii săvârşite la Parohia „Sf. Gheorghe” din
Londra. Cu prilejul acestei vizite, Grupul psaltic va susţine
mai multe concerte de muzică bizantină.

Hramul Bisericii „Ziua Crucii”
Astăzi,  14

septembrie,  c u
prilejul Înălţării
Sfintei Cruci, un
sobor de preoţi şi
diaconi, în frun-
te cu Înaltprea-
sfinţitul Ir ineu,
Ar hie pis c op ul
Craiovei şi Mitro-
politul Olteniei, vor săvârşi Sfânta Liturghie la altarul Bisericii
„Ziua Crucii” din Craiova. „Sfântul lăcaş a fost ridicat în tim-
pul regimului comunist, iar parohia a fost înfiinţată în anul
1945. Lucrările de construcţie la actuala biserică s-au desfă-
şurat în perioada 1956 -1963, slujba de sfinţire fiind săvârşită
la 25 august 1963, de fostul mitropolit Firmilian al Olteniei.
Ultimele reparaţii au fost finalizate în anul 1986, atunci când
lăcaşul a fost resfinţit de fostul mitropolit Nestor Vornices-
cu”, au precizat reprezentanţii Mitropoliei Olteniei. Astăzi, cei
doi preoţi slujitori, Titu Manasia, parohul bisericii, şi Ion Bîr-
nea, cadru didactic la Facultatea de Teologie din Craiova, asi-
gură serviciul liturgic şi pastoraţia credincioşilor din cartierul
craiovean Rovine.

„Casa de Creaţie a Românilor din
judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea,
Olt” va fi amplasată pe fosta proprieta-
te a lui Eustaţiu Stoenescu, pictor de
renume mondial, aflată în judeţul Olt, la
Drăghiceni. «Acest centru va avea trei
etaje şi va dispune de camere de hotel,
ateliere pentru artiştii sculptori şi pic-
tori, două săli de restaurant, săli de con-
ferinţă, parcare şi un spaţiu de agrement.
Realizarea acestui proiect prevede obţi-
nerea terenului, ca şi a fondurilor nece-
sare construcţiei şi utilării. Membrii fon-
datori  îşi  vor regăsi  numele  inscripţi-
onate  pe  plăcile comemorative ampla-
sate atât pe faţada clădirii, cât şi în inte-

Pe fosta proprietate a pictorului craiovean
Eustaţiu Stoenescu va fi ridicată

Casa de Creaţie a Românilor din judeţele Olteniei
Pictorul Michel Stoenesco, descendent al neamului Stoeneş-

tilor, a anunţat, ieri, înfiinţarea „Casei de Creaţie a Românilor
din judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea, Olt”, proiect a cărui
prezentare va avea loc miercuri, 18 septembrie. Evenimentul se
va desfăşura, între orele 13.00 şi 15.30, în sala de conferinţe din
clădirea nouă a Muzeului Olteniei (strada „Madona Dudu” nr.
14). Întâlnirea are ca scop şi crearea unui Comitet Executiv
General al judeţelor Olteniei.

riorul acesteia», a precizat pictorul Mi-
chel Stoenesco.

Eustaţiu Stoenescu s-a născut la
14 mai 1884, în Craiova, unde a ur-
mat cursurile primare şi liceul. În
1900 a plecat la Paris, pentru a stu-
dia la Academia Julian, cu Jean-Paul
Laurens – cu care a colaborat la
executarea unor cartoane de tapise-
rie şi a unor decoraţii murale –, iar
în paralel a frecventat şi Şcoala Na-
ţională de Arte Frumoase. Stoenes-
cu a pictat scene de gen, peisaje,
naturi moarte, remarcabile prin subti-
litatea tonurilor de gri, dar a fost mai
ales un portretist virtuos, excepţional

prin darul exprimă-
rii laconice şi prin
viziunea distantă,
solemnă,  dar  nu
lipsită de expresivi-
tate. A expus mult
în Paris, dar  şi-a
prezentat lucrările
şi în Zurich, Cairo,
New York, Chica-
go, San Francisco
etc.

În mai 1923 a
deschis o expozi-
ţie personală la

Craiova, iar în 1926 participa, tot,
în oraşul său natal, la prima expozi-
ţie a Cercului artis tic oltean, al c ărui
preşedinte de onoare era. A revenit
pe s imeze în 1943-1945, la „Săptă-
mâna Olteniei” de la Craiova. În
1941 a fos t numit rector  al Ac ade-
miei de Arte Frumoase din Bucu-
reşti. S-a stins din viaţă la 13 sep-
tembrie 1957, în SUA, la New  York.
În patrimoniul Muzeului de Artă din
Craiova se regăsesc astăzi mai mul-
te lucrări c e poartă semnătura lui
Eus taţiu Stoenesc u,  între c are
portretele lui Grigore Ghica, Elefte-
rie Cornetti, A. Rameau, prinţesei
Ileana şi profesorului Papillot,  o pic-
tură ce redă fosta piaţă Elca ş.a.

Asociaţia Centrul Zonal de Edu-
caţia Adulţilor  Craiova organizează
astăzi, 14 septembrie, ora 10.00, la
Secţia de Etnografie a Muzeului Ol-
teniei (Casa Băniei), conferinţa naţi-
onală „Patrimoniul şi reprezentări-
le sale în cultura unui popor”, în
cadrul parteneriatului Grundtvig „Re-
gards d’Europe croisés: identités plu-
rielles, hétérogčnes, mobiles” 2012-
2014, finanţat de Comisia Europea-
nă prin Programul Grundtvig – Par-
teneriate Multilaterale, alături de or-
ganizaţii din Italia, Franţa şi Belgia
(Laboratorio del Cittadino, Associa-

Conferinţă naţională cu tema „Patrimoniul
şi reprezentările sale în cultura unui popor”

Asociaţia Centrul Zonal de Educaţia Adulţi-
lor este o organizaţie guvernamentală non profit
care desfăşoară activităţi în domeniul dezvoltării
resurselor umane în regiunea Sud Vest Oltenia.
Es te furnizor autorizat de formare profes ională
din anul 2009 şi este permanent preocupat de
integrarea tinerilor  absolvenţi pe piaţa muncii în
regiunea noas tră. Are experienţă în coordonarea
şi implic area în activităţi a unor grupuri mari de
persoane,  în colaborare cu instituţiile publice din
regiune, în gestionarea resurselor umane. În
cadrul organizaţiei activează numeroase categorii
sociale: membri activi, profesori formatori,
traineri de limbi străine, elevi, studenţi, tineri
voluntari şi alte categorii de persoane care
partic ipă activ la activităţile asociaţiei.

tion Kastalia, Institut Libre de For-
mation Permanente).

„Conferinţa îşi propune o retro-
spec tivă a patrimoniului material şi
imaterial din zona Olteniei şi este or-
ganizată cu ocazia desfăşurării c elei
de-a treia reuniuni de proiect în ca-
drul parteneriatului R.E.C. Proiec-
tul de parteneriat este în cel de-al
doilea an de desfăşurare şi are ca
obiectiv principal transferul de ex-
perienţe şi bune practic i în promo-
varea pluralismului cultural şi a edu-
caţiei adulţilor prin valorizarea pa-
trimoniului material şi imaterial eu-

ropean şi evidenţierea similitudinilor
dintre ţările partic ipante”,  a prec izat
Ale xandru Stuparu, preşedintele
Centrului Zonal de Educaţia Adulţi-
lor  Craiova.

Produsele finale ale acestui pro-
iec t sun t w ebs ite-ul p roiec tu-
lui (http://regards-europe.atspac e-
.eu),  logo-ul şi afişul proiectului,
conferinţe de valorizare a patr imo-
niului regional şi naţional, expoziţii
virtuale itinerante, revis ta proiectu-
lui, workshop-uri de creaţie artisti-
că, broşura proiectului, desene, pos-
tere, pliante, fotografii.
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Salvador

Allende

„Wahhabites”: este termenul fo-
losit în general de ruºi pentru a de-
semna teroriºtii care acþioneazã în
republica musulmanã a Caucazului
de Nord. Ritul „wahhabites”, în vi-
goare în Arabia Sauditã ºi Qatar, se
caracterizeazã printr-o viziune ºi o
practicare riguros particularã a isla-
mului. Mult mai rigid decât islamul
ºiit, practicat în Iran de molahi. Pen-
tru Moscova, pericolul care amenin-
þã Federaþia Rusã nu este teoretic ºi
este un veritabil rãzboi, declanºat de
fundamentalismul sunit. Creºterea
puterii grupurilor islamiste în Siria,

mobilizarea brigãzilor internaþiona-
le jihadiste dau apã la moarã diplo-
maþiei ruse. Care vede riscul masa-
crãrii sau gonirii din þarã a creºtini-
lor sirieni, majoritatea ortodocºi, al
cãror protector istoric este Rusia.
Bineînþeles, Moscova utilizeazã car-
tea sirianã în complicatul joc de pu-
tere cu Occidentul în general ºi SUA
în particular. Dar ar fi greºit a se re-
zuma poziþia rusã la o simplã aface-
re de apãrare a intereselor comer-
ciale, aproape inexistente în Siria.
Când Vladimir Putin a spus cã îi este
teamã de prãbuºirea guvernului si-

rian ºi haosul ce va urma, aidoma a
ceea ce se întâmplã în Irak, poate fi
învinovãþit? Obiecþii fireºti existã. ªi
discuþia pleacã de la încrederea care
poate fi învestitã în Vladimir Putin.
Poate fi el noul misionar al moralei
universale, un teribil dictator format
la ºcoala KGB? El, care nu prea þine
seama de drepturile omului ºi de de-
mocraþie, dar îl apãrã pe Bashar al-
Assad? Problema este cã cele douã
planuri nu se calchiazã. Rusia este
departe de a avea o democraþie exem-
plarã. Dar multe libertãþi sunt mai
respectate decât în China. Televiziu-
nea este sub control de stat, dar
existã o presã liberã foarte criticã.
Internetul rãmâne liber, deºi o lege
permite autoritãþilor sã blocheze
conþinutul unor mesaje dãunãtoare
sau periculoase pentru copii. Existã
ºi întrebarea dacã o democraþie au-
tenticã, aidoma celei din Occident,
ar prinde în Rusia. Recentele alegeri
municipale de la Moscova au de-
monstrat cã partidul lui Vladimir
Putin nu face sã plouã ºi sã fie timp
frumos „la comandã”: opozantul Ale-
xei Navalnîi a realizat, oficial, un scor
de 27% - 35% dupã el. Sfârºitul co-
munismului a fost o binecuvântare,
iar sfârºitul URSS un blestem, se
poate auzi la Moscova. Putin, ca ºi
alþi ruºi, împãrtãºesc acest punct de
vedere ºi o nostalgie imperialã. Dar
el este, mai presus de toate, un prag-
matic, aºa cum a demonstrat prin ini-
þiativa privind Siria. Deºi navighea-

zã între doi poli în continuare puter-
nici: nostalgia comunistã ºi un naþi-
onalism exacerbat. Între timp, încear-
cã sã se bazeze pe straturile sociale
în creºtere: 40% din ruºi fac parte
din clasa de mijloc. Diplomatic a ju-
cat bine, surprinzând chiar toate
cancelariile occidentale, fiindcã în
realitate Kremlinul ºi Casa Albã au
momentan nevoie reciprocã pentru
prezervarea credibilitãþii lor interna-
þionale, evident mult mai importan-
tã pentru aceste cancelarii, decât
soarta poporului sirian. La 57 de ani
dupã povestea canalului de Suez,
Washingtonul ºi Moscova au eclip-
sat încã o datã Londra ºi Parisul, douã
capitale insuficient de atente. Prin
intermediul mass-media, Moscova a
reuºit un tur de forþã, afiºându-se ca
un garant al dreptului internaþional
ºi un mediator principal, ceea ce con-
stituie un succes la 5 ani dupã inter-
venþia sa în Georgia. Scopul sãu prin-
cipal nu este supravieþuirea lui Bas-
har al-Assad, ci prestigiul sãu inter-
naþional. În acelaºi timp, Moscova ºi
Washingtonul folosesc criza sirianã
pentru a sublinia poziþia în continua-
re perifericã a Beijingului în Orientul
Mijlociu. Formal, relaþiile ruso-ame-
ricane au pãrut mai tensionate ca nici-
odatã. Pe fond, cele douã þãri au de-
monstrat disponibilitãþi mari, poate
nebãnuite, în gestionarea în comun
a situaþiilor extreme. ªi, în plus, fap-
tul cã dispun de canale care nu se
limiteazã doar la telefonul roºu.

Siria: ªi dacã Putin are dreptate?Siria: ªi dacã Putin are dreptate?Siria: ªi dacã Putin are dreptate?Siria: ªi dacã Putin are dreptate?Siria: ªi dacã Putin are dreptate?

Cel puþin o persoanã a fost uci-
sã ºi alte 18 rãnite într-un atac lan-
sat ieri dimineaþã de un grup de in-
divizi înarmaþi asupra consulatului
Statelor Unite la Herat, în vestul Af-
ganistanului, au informat surse
concordante, citate de agenþia Fran-
ce Presse. Atacul a fost confirmat
ºi de Forþa internaþionalã a NATO
în Afganistan (ISAF). Departamen-
tul de Stat american a anunþat, într-
un comunicat, cã atacul s-a înche-
iat ºi cã nu s-a înregistrat vreo vic-
timã în rândul americanilor. Un pur-
tãtor de cuvânt al unui spital local,
Mohammad Rafiq Sherzai, a decla-
rat cã printre rãniþi se aflã patru

Afganistan:  Atac
împotr iva consulatului

american în vestul þãri i
Liderul reþelei internaþionale tero-

riste Al-Qaeda, egipteanul Ayman al-
Zawahiri, a chemat la un nou atac
împotriva SUA ºi la boicotarea Ame-
ricii ºi a aliaþilor sãi, într-un mesaj
audio difuzat pe forumurile jihadiste,
în contextul împlinirii a 12 ani de la
atentatele de la 11 septembrie 2001, a
informat Centrul american de moni-
torizare a site-urilor islamiste SITE,
citat de AFP. „Trebuie sã facem ca
America sã sângereze din punct de
vedere economic ºi sã o determinãm
sã continue sã facã cheltuieli uriaºe
pentru securitatea sa”, a declarat al-
Zawahiri, care i-a succedat lui Osa-
ma ben Laden la conducerea Al-Qa-

Liderul  reþe le i  A l-Qaeda
cheamã la un nou atac

împotr iva  SUA

Statele Unite ale Americii ºi Rusia au decis sã
se întâlneascã la New York, pe marginea Adunãrii
Generale a ONU de la sfârºitul lunii septembrie,
pentru a încerca sã stabileascã o datã pentru con-
ferinþa internaþionalã de pace privind Siria, a anun-
þat ieri secretarul de stat american John Kerry, rela-
teazã France Presse. „Ne vom reîntâlni la New York
în jurul datei de 28 septembrie (...) pentru a vedea
dacã este posibil sã gãsim o datã pentru conferin-
þã”, a declarat secretarul de stat american, dupã o
întâlnire cu ministrul rus al Afacerilor Externe, Ser-
ghei Lavrov, ºi emisarul special al ONU ºi Ligii
Arabe pentru Siria, Lakhdar Brahimi. Secretarul de
stat american ºi omologul sãu rus se aflã la Gene-
va, pentru a încerca sã ajungã la un acord cu privi-
re la mijloacele de a securiza, apoi distruge arsena-
lul chimic sirian. „Amândoi, Serghei Lavrov ºi eu,
þara noastrã, preºedinþii noºtri, suntem foarte pre-
ocupaþi de pierderile de vieþi omeneºti ºi de distru-
geri, de actele ambelor pãrþi, care provoacã tot mai
mulþi refugiaþi, o catastrofã umanitarã. Suntem
hotãrâþi sã lucrãm împreunã, începând cu iniþiati-

Reuniune SUA-Rusia pe marginea Adunãrii Generale a ONU,
pentru fixarea datei unei conferinþe privind Siria

poliþiºti. Potrivit Departamentului
de Stat, atacul a fost lansat ieri di-
mineaþã de cãtre un grup de per-
soane înarmate, care a detonat un
camion la intrarea principalã a con-
sulatului, avariind o barierã. Toþi ata-
catorii au fost uciºi, a anunþat ISAF,
iar militari din cadrul forþelor spe-
ciale ale coaliþiei se aflau la faþa lo-
cului, a constatat un corespondent
AFP. Atacul nu a fost revendicat,
dar acest tip de asalt corespunde
modului de operare al rebelilor tali-
bani, care poartã, de la îndepãrtarea
lor de la putere, în 2001, o insurecþie
violentã împotriva forþelor guverna-
mentale ºi internaþionale.

eda. „Pentru a menþine America sub
tensiune ºi în stare de alertã, e nevo-
ie de câteva atacuri pe ici, pe colo.
Am câºtigat deja rãzboiul din Soma-
lia, Yemen, Irak ºi Afganistan, deci
trebuie acum sã continuãm acest rãz-
boi pe propriul ei pãmânt”, a adãu-
gat el, invitându-ºi susþinãtorii („fra-
þii”) sã acþioneze independent sau în
grup, pentru „a comite atacuri dispa-
rate”. În acest mesaj de 72 minute, el
a mai spus cã membrii Al-Qaeda nu
sunt „teroriºti însetaþi de sânge”, re-
comandând fidelilor sãi sã consoli-
deze celulele existente în statele mu-
sulmane, în scopul de a instaura Is-
lamul în aceste þãri.

Egipt: Mandatul de arestare
preventivã a lui Morsi,
prelungit cu 30 de zile

Un tribunal egiptean a decis,
ieri, prelungirea mandatului de
arestare preventivã cu 30 de zile în
cazul preºedintelui demis al
Egiptului, Mohamed Morsi, deþinut
de armatã într-un loc necunoscut ºi
acuzat de conspiraþie cu miºcarea
islamistã palestinianã Hamas,
transmite EFE. Acesta este acuzat,
în plus, de uciderea unor prizonieri
ºi responsabili ai poliþiei, de
sechestrarea unui responsabil al
serviciilor de securitate, de luarea
cu asalt ºi incendierea închisorii
Wadi El Natrum ºi atacarea
instalaþiilor forþelor de ordine.
Morsi a fost închis la Wadi El
Natrun, între ianuarie ºi februarie
2011, în timpul revoluþiei care a dus
la rãsturnarea de la putere a
predecesorului sãu Hosni Mubarak,
dar a reuºit sã scape la douã zile
dupã arestarea sa. În altã ordine de
idei, autoritãþile egiptene au
prelungit, joi, cu douã luni, starea
de urgenþã în Egipt. Imediat, SUA
au solicitat guvernului civil
egiptean instaurat de armatã sã
anuleze aceastã stare de urgenþã,
decretatã în august. „Ne opunem în
continuare stãrii de urgenþã, aºa
cum am fãcut-o de la început. Cerem
guvernului interimar sã o anuleze
imediat”, a declarat Marie Harf, o
purtãtoare de cuvânt a Departa-
mentului de Stat.
Cel puþin 3 morþi ºi sute
de persoane evacuate
în Colorado, în urma
unor inundaþii

Cel puþin trei persoane au murit,
iar alte câteva sute au fost evacuate,
în urma unor ploi torenþiale care au
provocat inundaþii în statul ameri-
can Colorado (vest), au anunþat
oficiali americani Douã persoane au
fost gãsite moarte în apropiere de
oraºul universitar Boulder, situat la
nord-vest de Denver, iar alt corp a
fost gãsit de pompieri la Colorado
Springs. „Ne aºteptãm sã gãsim ºi
alþi” morþi, a declarat un oficial din
cadrul poliþiei comitatului Boulder,
într-o conferinþã de presã, joi dupã-
amiaza. Dupã trei zile de ploi
torenþiale, care au mãturat nord-
estul statului, serviciile meteorologi-
ce au îndemnat locuitorii „sã se
refugieze în zone mai înalte” ºi „sã o
facã rapid, pentru a-ºi salva viaþa”.
Autoritãþile din Peru au
decretat stare de urgenþã
în zona vulcanului Ubinas

Autoritãþile din Peru au
decretat stare de urgenþã în nouã
districte din departamentul
Moquegua (sud), dupã ce, de la
începutul lunii, s-au înregistrat
ºapte erupþii ale vulcanului
Ubinas. Starea de urgenþã institui-
tã pe o perioadã de 60 de zile va
permite aplicarea unor mãsuri de
evacuare a localitãþilor din
apropierea vulcanului, considerat
cel mai activ din Peru. Ubinas, cu o
altitudine de 5.672 de metri, a
intrat în erupþie pe 1 septembrie,
degajând nori de cenuºã, gaze
toxice ºi coloane de fum care au
ajuns pânã la 2.500 altitudine
deasupra craterului, potrivit
Institutului Geofizic al Peru (IGP)
din cadrul Universitãþii San
Agustin d’Arequipa. Potrivit unor
informaþii de la Institutul Geologic
Minier, aceste erupþii ar fi conse-
cinþa unor ninsori abundente, în
ultimele sãptãmâni, în sudul Peru.

va privind armele chimice, cu speranþa cã eforturi-
le noastre vor fi rãsplãtite ºi vor aduce pacea ºi
stabilitatea în aceastã regiune agitatã a lumii”, a
afirmat John Kerry. La rândul sãu, Serghei Lavrov
a subliniat angajamentul Rusiei pentru organiza-
rea acestei conferinþe de pace ºi a fãcut încã o datã
apel ca „toate grupurile societãþii siriene sã fie re-
prezentate”. „Pãrþile siriene ar trebui sã ajungã la
un consens privind un guvern de tranziþie, care va
dispune de toatã autoritatea. (...) Vom vedea la New
York unde ne aflãm ºi ce gândesc ºi fac pãrþile
siriene în legãturã cu acest subiect”, a spus el.

Între timp, Siria a început sã-ºi rãspândeas-
cã arsenalul chimic în 50 de locuri diferite, cu
scopul de a complica misiunea celor care ar
urma sã-l preia sub control, afirma ieri publica-
þia „The Wall Street Journal”, citatã de AFP.
Ziarul, care citeazã responsabili americani ano-
nimi, afirmã cã o unitate militarã specializatã -
unitatea 450 - deplaseazã de câteva luni, inclu-
siv sãptãmâna trecutã, stocurile de arme chimi-
ce, care depãºesc 1.000 de tone, potrivit exper-

þilor. Aceste deplasãri de arme chimice au început
aproximativ în urmã cu un an dinspre vestul Siriei,
unde sunt stocate, spre 24 de situri importante din
toatã þara. Unitatea 450 a început, ulterior, sã re-
curgã la zeci de situri mai mici, ajungând în total la
50 de locuri rãspândite în toatã þara, potrivit jurna-
lului. În pofida acestei strategii, serviciile de infor-
maþii american ºi israelian considerã cã ºtiu unde
se aflã esenþialul acestor stocuri de arme chimice,
adaugã cotidianul american.
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SÂMBÃTÃ - 14 septembrie
PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Prietenul prietenei mele

(R)
12:00 Devoratoarea de bãrbaþi
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Paznicul muntelui de aur
15:00 Flubber
17:00 Sãracele fete bogate
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masca lui Zorro
23:30 Gran Torino
02:00 Devoratoarea de bãrbaþi

(R)
03:00 Promotor (R)
03:30 Gran Torino (R)
05:30 Paznicul muntelui de aur

(R)

07:00 Triumful dragostei (R)
08:00 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Que bonito amor (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:30 Suflet de gheaþã
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Suflet de gheaþã
22:30 Îþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Suflet de gheaþã (R)
03:00 Îþi ordon sã mã iubeºti!

(R)
04:30 Reþeta de Acasã (R)
05:00 Doamne de poveste (R)
06:00 Iubiri vinovate (R)

09:30 Transformarea: Roboþii
salvatori (R)

10:00 Acasã în bucatarie
11:00 Descoperã România
11:45 Daune ºi interese (R)
14:45 Bietul Ioanide (R)
16:00 Memphis Beat – Lege ºi

rock and roll
17:00 Pas în doi
19:15 Daune ºi interese
20:15 Artista, dolarii ºi ardelenii
21:45 Zoom în 10
22:00 Escrocii
00:15 Salvamontiºtii
01:15 Escrocii (R)
03:00 Operaþiunea de salvare
03:45 Salvamontiºtii (R)
04:30 Lumea Pro Cinema
05:00 Cine A. M.

06:00 Observator
09:00 Liceenii
11:00 Creaturi fioroase
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
19:45 FamiliaDA
20:30 Te cunosc de undeva
00:00 Mai mult decât ficþiune
02:30 Observator (R)
03:15 Creaturi fioroase (R)
05:00 America's Funniest Home

Videos

07:15 Neveste de piloþi
08:30 Prinþesa vampirilor
09:45 Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare (R)
10:30 Aripi de zãpadã
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
15:45 D-Paparazzi (R)
16:30 Autobuzul lui Vârciu (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
19:45 Asta-i România!
21:00 Iffet
23:00 Autobuzul lui Vârciu (R)
01:00 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Aripi de zãpadã (R)
03:30 WOWBiz (R)
05:00 Prinþesa vampirilor (R)
06:00 Teleshopping
06:45 Pastila de râs (R)

07:00 Cu lumea-n cap (R)
08:00 Danni Lowinski
09:00 Flavours, 3 bucãtari
09:30 Secrete de Stil
10:30 Sport, dietã ºi o vedetã
11:00 Dragul de Raymond
12:00 Îngerul pãzitor (R)
13:30 Cireaºa de pe tort (R)
14:00 Mondenii (R)
14:30 Eurobox
15:00 ªi eu m-am nãscut în

România
16:30 O varã tra-la-la
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Blãnosul
22:30 Killer Karaoke (R)
23:30 Totul despre sex
00:30 O varã tra-la-la (R)
02:00 Focus (R)
03:00 Alice în þara minunilor (R)
06:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 ProMotor
10:35 Rugby Four Nations

2013, Noua Zeelandã - Africa de
Sud

12:05 Rugby Four Nations
2013, Australia - Argentina

14:00 ªtiri Sport.ro
14:05 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Ku Ninja In Atak!?
15:30 No information
16:00 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Liga lu' Miticã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Bellator: Gladiatorii Marcin

Held - Rich No Love? Clementi
00:00 "Faceþi jocurile" - World

Poker Tour

TVR 1

TVR 2

HBO

HISTORY

07:00 Zestrea românilor
08:00 Minunile naturale ale

Europei
09:00 Ciocãnitoarea Woody
09:30 Dimineaþa Zurli
10:30 Maºini, teste ºi verdicte (R)
11:00 Descoperã România
11:35 O afacere profitabilã
12:50 Oameni care au schimbat

Lumea (R)
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:30 Descoperã Europa ta!
15:00 Teatru Vérité: Doi Dintre Noi
16:00 Moºtenirea clandestinã (R)
17:00 Garantat 100%
18:00 Exclusiv în România
18:45 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Fotbal: Rapid Bucureºti -

Gloria Buzãu
23:10 Scrisoare de adio
00:50Teatru Vérité: Doi Dintre Noi

(R)

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Atlas
08:30 Magazin UEFA Cham-

pions League
09:00 Zon@ IT
09:30 Motomagia
10:05 Harvey
12:00 Ferma (R)
13:10 Popasuri folclorice
15:00 Cap compas
15:30 Cãlãtor în Orient
16:00 Memorialul durerii
17:00 EUROPAfest Clasic
18:00 Telejurnal
18:30 Minunile naturale ale

Americii
19:30 Leacurile naturii
20:10 Miss Universe România

2013 (I)
21:20 Poate nu ºtiai
21:35 Miss Universe România

2013 (II)
23:10 Agenda Festivalului

George Enescu
23:25 Palatul alb
01:15 Dragoste supravegheatã

07:50 Scooby Doo! Muzica
vampirului

09:10 Stai, cã trage mama!
10:35 Rugul aprins
12:00 Atât de bine!
13:30 Marea cursã de Crãciun
15:05 Punct ochit, punct...iubit!
16:45 Lovit de fulger
18:10 Din dragoste pentru

Roma
20:00 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
20:30 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
21:00 Mãria Ta
22:40 ªi caii sunt verzi pe pereþi
00:25 South Park: Mai mare,

mai lung ºi necenzurat
03:15 Mãria Ta

07:00 Rãzboiul depozitelor
08:00 Aºii amanetului din

Louisiana
10:00 Restaurãri
12:00 Rãzboiul depozitelor
14:00 Aºii amanetului din

Louisiana
14:30 Aºii amanetului din

Louisiana
17:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
18:00 Rãzboiul depozitelor
19:00 Aºii amanetului
20:00 Pe urmele antichitãþilor
21:00 Rãzboiul depozitelor
22:00 Aºii amanetului

DUMINICÃ - 15 septembrie
PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Sãracele fete bogate (R)
12:00 Devoratoarea de bãrbaþi
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Merlin
14:00 Cele trei dorinþe
16:00 Masca lui Zorro (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Eroi de sacrificiu
22:30 Diamantul sângeriu
01:30 Eroi de sacrificiu (R)
03:00 Diamantul sângeriu (R)
05:30 Devoratoarea de bãrbaþi

(R)
06:15 Merlin (R)

07:00 Triumful dragostei (R)
08:00 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Que bonito amor (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:00 Dincolo de povestiri (R)
13:30 Suflet de gheata (R)
15:30 Triumful dragostei
16:30 Doctorul casei
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Suflet de gheaþã
21:30 Bingo Romania
23:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 Doctorul casei (R)
01:00 Suflet de gheaþã (R)
02:00 Bingo Romania (R)
03:30 Iþi ordon sã mã iubeºti!

(R)
04:30 Reþeta de Acasã (R)
05:00 Doamne de poveste (R)

08:30 Pas în doi (R)
10:45 Daune ºi interese (R)
11:45 Memphis Beat – Lege si

rock and roll (R)
13:00 Promotor
13:30 Lumea Pro Cinema
14:00 Zoom în 10
14:15 Artista, dolarii ºi ardelenii (R)
15:45 Memphis Beat – Lege si

rock and roll
16:45 Tãnase Scatiu
19:15 Daune ºi interese
20:15 Cireºarii
21:50 Zoom în 10
22:00 The Girl from the Naked

Eye
23:45 Breaking Bad
01:00 Operaþiunea de salvare
02:00 The Girl from the Naked

Eye (R)

06:00 Observator
09:00 Hercule
10:00 Karate Kid
13:00 Observator
13:15 Te cunosc de undeva (R)
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
19:45 FamiliaDA
20:30 Întâlnire cu spartanii
22:30 Box: Floyd Maywether Jr.

Vs „Canelo” Alvarez
00:30 Karate Kid (R)
03:00 Hercule (R)
04:00 Întâlnire cu spartanii (R)

07:15 Neveste de piloþi
08:30 Prinþesa vampirilor
09:45 Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare (R)
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
15:45 Te vreau lângã mine (R)
17:15 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
19:45 D-Paparazzi
20:30 Ochii din umbrã
22:00 Iscoada
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:00 Ochii din umbrã (R)
02:30 D-Paparazzi (R)
03:15 Iscoada (R)
05:00 Prinþesa vampirilor (R)
06:00 Teleshopping
06:45 Pastila de râs (R)

07:00 Farsele lui Jugaru
08:00 Nimeni nu-i perfect
09:00 Flavours, 3 bucãtari
09:30 Casã, construcþie ºi

design
10:30 Cu lumea-n cap
11:00 Levintza prezintã
12:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte!
13:00 Kiss Cinema
13:30 Alice în þara minunilor (R)
16:00 Blãnosul (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:00 Iubiri secrete (R)
01:00 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã
02:00 Soþia perfectã
03:00 Focus (R)
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
05:00 ªi eu m-am nãscut în

România (R)
06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 ProMotor, best of
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exacta in sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Ku Ninja In Atak!
15:30 No information
16:00 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Local Kombat, Daniel

Ghita - Dzevad Poturak, Peter
Aerts - Tyrone Spong

20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Lovituri Mortale "Invincibilii

României"
22:30 Bellator: Gladiatorii
23:30 Regii KO-ului
00:30 Condamnaþi pe viaþã
01:30 ªtiri Sport.ro
02:00 Wrestling WWE Superstars

TVR 1

TVR 2

HBO

HISTORY

07:10 Universul credinþei
09:00 Ciocãnitoarea Woody
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Serbãrile Naþionale

Þebea 2013
18:00 Filmoteca veselã
19:00 Lozul cel mare
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Încã o datã
23:10 Seducþie tulburãtoare
00:50 Filmoteca veselã
01:50 Descoperã Europa ta! (R)
02:20 Seducþie tulburãtoare (R)
03:50 Telejurnal (R)

07:00 Agenda Festivalului
George Enescu

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Atlas
08:30 Leacuri, hapuri ºi bucate

(R)
09:00 Ferma
10:00 Ora poveºtilor
11:00 Cireºarii
11:50 Muzica DP 2
12:00 O poveste nespusã
13:00 Pescar hoinar
13:30 Aromânii
14:10 Teleplay: Vacanþa la

munte
16:00 Rezistenþa prin culturã
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal
18:30 Minunile naturale ale

Americii
19:25 Muºatinii
20:35 Zestrea domniþei Ralu
22:15 Agenda Festivalului

George Enescu
22:30 Aici nu mai locuieºte

nimeni
00:00 Zon@ IT (R)
00:30 Motomagia (R)
01:00 Teleplay: Vacanþa la

munte (R)

07:45 Cãlãreaþa
09:15 Piraþii ! O bandã de

neisprãviþi
10:45 Rugul aprins
12:00 Rugul aprins
13:20 IMAX: Hubble 3D
14:05 Spitalul de nebuni
15:45 Furia titanilor
17:25 Jurnalul unui puºti:

Cãldurã mare
19:00 Redacþia
20:00 Phil Spector
21:30 Rufele se spalã în familie
22:55 True Blood
23:50 Corbul

07:00 Aºii amanetului din
Louisiana

08:00 Restaurãri
10:00 Aºii amanetului din

Louisiana
11:00 Rãzboiul depozitelor
12:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
13:00 Aºii amanetului
14:00 Pe urmele antichitãþilor
15:00 Rãzboiul depozitelor
16:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
17:00 Aºii amanetului
18:00 Pe urmele antichitãþilor
19:00 Extratereºtri antici
21:00 Rãzboiul depozitelor
22:00 Aºii amanetului
23:00 Pe urmele antichitãþilor
00:00 Extratereºtri antici
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Anunþul tãu!
ANUNÞUL PRIVIND VANZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE, Anul
2013 luna 09 ziua 06. În temeiul
art. 162 alin1 din O.G. 92/2003 pri-
vind Codul de procedurã fiscalã,
republicatã, se face cunoscut cã
în ziua de 26.09.2013 orele 11.00
în localitatea FILIAªI, la sediul Ser-
viciului Fiscal Orasenesc Filiasi,
str. Racoþeanu, nr. 160, se vor vin-
de prin licitaþie publicã urmãtoa-
rele bunuri imobile, proprietate a
debitorului S.C LIGHT FOR LIFE
SRL, cod fiscal 27769066 cu do-
miciliul fiscal în localitatea CRA-
IOVA, str. ION TUCULESCU, nr. 4,
jud. Dolj: - teren extravilan – cate-
goria de folosinta padure – in su-
prafata de 1150000 mp situata in
Tarlaua 88,parcela 101/5, loc. Me-
linesti, jud. Dolj. Preþul de pornire
al licitaþiei este de 862.500 lei ex-
clusiv TVA. Cota de taxa pe va-
loare adaugata pentru vinzarea
bunurilor imobile este stabilita in
conformitate cu prevederile Titlu-
lui VI din Legea 571/22003 privind
Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare. Creditori:
Administratia Judeteana Finante-
lor Publice Dolj- Serviciul Fiscal
Orasenesc Filiasi. Invitãm pe cei
care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri sã înºtiinþeze de-
spre aceasta, Serviciul Fiscal
Orasenesc Filiasi înainte de data
stabilitã pentru vânzare, mentio-
nata mai sus. Invitãm pe cei inte-
resaþi în cumpãrarea proprietatii
imobiliare sã se prezinte la terme-
nul de vânzare, la locul fixat in
acest scop si sa depuna, cu cel
mult o zi inaite de data licitatiei ur-
matoarele documente: dovada
plãþii taxei de participare sau a
constituirii garantiei sub forma

Anunþul tãu!Anunþul tãu!
scrisorii de garantie bancara.Ta-
xa de participare reprezenta 10%
din preþul de pornire al licitaþiei si
se plateste in lei, in contul IBAN
RO38TREZ294506702XXXXXXX,
deschis la Trezoreria Filiasi, îm-
puternicirea persoanei care îl re-
prezintã pe ofertant; pentru per-
soanele juridice de naþionalitate
românã, copie dupã certificatul
unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comerþului;
pentru persoanele juridice strai-
ne ,actul de inmatriculare tradus
in limba romana; pentru persoa-
nele fizice straine, copie dupa
pasaport; pentru persoanele fizi-
ce române, copie dupã actul de
identitate; dovada emisã de cre-
ditorii bugetari cã nu au obligaþii
bugetare restante fata de aces-
tea (Consiliul Local si Administra-
tia Financiara) urmand sa se pre-
zinte la data stabilita pentru van-
zare si la locul fixat in acest scop.
Împotriva prezentului înscris cel
interesat poate introduce conte-
staþie la instanþa judecãtoreascã
competentã, în termen de 15 zile
de la comunicarea sau luarea la
cunoºtiinþã în conformitate cu
prevederile art. 172-173 din O.G.
92/ 2003 privind Codul de proce-
durã fiscalã, republicatã, cu mo-
dificarile si completarile ulterioa-
re. Licitatia incepe de la cel mai
mare pret din ofertele de cumpa-
rare scrise, daca acesta este su-
perior pretului de pornire la licita-
tie, iar in caz contrar va incepe de
la acest din urma pret. Adjudeca-
rea se face in favoarea participan-
tului care a oferit cel mai mare pret,
dar nu mai putin decat pretul de
pornire. Taxa de participare nu se
restuie ofertantilor care nu s-au

prezentat la licitatie, celui care a
refuzat incheierea procesului-
verbal de adjudecare, precum si
adjudecatarului care nu a platit
pretul. Potrivit dispoziþiilor art. 9
alin. 2, lit. d) din O.G. 92/ 2003 pri-
vind Codul de procedurã fiscalã,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, când ur-
meazã sã se ia mãsuri de execu-
tare silitã nu este obligatorie au-
dierea contribuabilului. Pentru
informatii suplimentare vã puteþi
adresa Serviciul Fiscal Orase-
nesc Filiasi, str. Racoþeanu, nr.
160, serviciul colectare-executare
silitã persoane fizice ºi juridice, la
camera nr. 2, telefon: 0251441835.
Data afiºãrii: 13.09.2013.
Titular Primãria Rast anunþã ela-
borarea primei versiuni a Planu-
lui Urbanistic Zonal construire
Parc Fotovoltaic situat în comu-
na Rast, T 14, P 7-39, judeþul Dolj
ºi declanºarea etapei de încadra-
re pentru obþinerea avizului de
mediu. Consultarea primei versi-
uni a planului se poate realiza la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1 ºi la sediul titularului primã-
ria Rast, judeþul Dolj. Comentarii-
le ºi sugestiile se vor transmite în
scris la sediul APM Dolj în termen
de 15 zile calendaristice de la data
prezenzului anunþ.
S.C. YUKO GROUP SRL solicita
aviz de amplasament pentru inves-
titia: “Instalatie descarcare, incar-
care, distributie  produse petrolie-
re, lucrari hidrotehnice aferente
cheului si platformei, cu imprejmui-
re in Port Bechet, jud. Dolj”. Per-
soanele interesate se pot adresa
la sediul Primaria Bechet, sau la
telefon contact: 0732707099.
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OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM MAªINIS-
TE MAROCHINÃRIE.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Angajãm tehnician/ingi-
ner cu cunoºtinþe în sis-
teme de alarmã, supra-
veghere video, reþele
calculatoare. CV-ul se
depune la adresa de e-
mail: angajari_craiova-
@yahoo.com.

MEDITAÞII
Pregãtesc contabilitate –
studenþi, ºomeri etc. Te-
lefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

PRESTÃRI SERVICII
Finisaje interioare ºi ex-
terioare. Telefon: 0736/
003.526.
Meditez matematicã
pentru Evaluare Naþiona-
lã, bacalaureat, alte con-
cursuri ºcolare ºi exame-
ne. Telefon: 0724/
088.745; 0351/416.101.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase + al-
bumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/km.
Telefon: 0761/906.706.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.

Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând camerã cãmin
Craioviþa Nouã parter,
47000 Ron negociabil.
Telefon. 0761/ 732.300
Vând camerã cãmin
(lângã Liceul Pedagogic)
baie, bucãtãrie. Telefon:
0740/892.690.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2 ca-
mere transformat în 3,
ultramodern cu centralã,
mobilier ºi garaj, (în spa-
te la Billa). Preþ 65.000
Euro negociabil. Telefon:
0755/943.426.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.
Vând apartament 2 came-
re. Telefon: 0351/175.746.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate, su-
perb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Telefon:
0742/872.319, 0748/
195.954.

Particular, apartament 3
camere, îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa Poli-
grafie). 45.000 Euro ne-
gociabil. Telefon: 0721/
218.871.

CASE
Vând casã în Bãileºti ºi
curte 2000 mp zona I,
sau schimb cu garsoni-
erã Craiova, + diferenþa.
Telefon: 0742/097.486.
Vând casã comuna Ur-
zicuþa 4 camere + 3500
mp. Telefon: 0722/
651.544.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Tele-
fon: 0744/391.195.
Casã, 3 camere, anexe,
pomi fructiferi, vie, fân-
tânã, localitatea Ciutura,
preþ negociabil. Telefon:
0763/305.850.
Vând gospodãrie forma-
tã din 2 case, anexe ºi
38 ari curte în sat Þugu-
reºti, comuna Valea
Stanciului. Telefon: 0251/
352.239. 0721/502.003.
Vând casã + teren afe-
rent în comuna Malu
Mare cu ieºire la ºosea-
ua Craiova – Bechet.
Telefon: 0734/159.594.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anve-
lopatã termic, eventual
schimb 2 apartamen-
te, 2 camere sau vari-
ante. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã bãtrâneascã
de locuit + 2400 mp te-
ren intravilan în satul Pre-
deºti, judeþul Dolj, la 16
km de Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
Vând teren intravilan 3,5
euro, Brãdeºti. Telefon:
0749/230.636.
Vând parcele Cârcea,
la asfalt, alãturat cu Ha-
nul cu ponei, 450 mp
ºi 650 mp. Telefon:
0767/263.391.

Staþiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

Craiova, ªoseaua Bãlceºti
nr. 54, vinde lapte inte-
gral la dozatoarele din
Piaþa Gãrii ºi Piaþa din

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã

telemea ºi smântânã la
cele mai mici preþuri.
Relaþii suplimentare

la telefoanele:
0251/468159; 0785/292188

Vând intravilan vis-a-vis
de târgul Leu, 1174 mp,
2 deschideri 17 m ºi re-
þele apã, electricitate,
cadastru, carte funciarã.
Telefon: 0724/572.434;
0351/179.436.
Vând teren 400 mp in-
travilan situat în Segar-
cea str. Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului), cadas-
tru. Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.
Vând 800 mp, comuna
Predeºti ideal pentru
casã, zonã pitoreascã.
Telefon: 0762/ 109.595.
Vând 345 mp zona Dae-
woo între case, variante.
Telefon: 0761/ 665.763.
Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon: 0766/
582.831.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de la-
cul Tanchiºtilor. Preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
170.504.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grãdi-
nari, nr. 34. Preþ nego-
ciabil, 600 mp. Telefon:
0727/792.578.
Vând urgent teren intra-
vilan în Iºalniþa, 2500
mp, cu posibilitate de
construire lângã reþea
gaze, cu dublã ieºire,
dechidere 34 m, paralel
cu drumul european. Te-
lefon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren in-
travilan, satul Predeºti la
16 km de Craiova. Tele-
fon: 0251/454.016.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 0743/088.899.

Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ convena-
bil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
SCHIMBURI

Vând sau schimb apar-
tament 4 camere Lãpuº,
cu casã 2-3 camere. Te-
lefon: 0766/ 483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Supernova,
an 2002, ITP 2014, 3.500
lei. Telefon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând Matiz galben rulat
taxi unic proprietar, fabri-
caþie 2002, echipat GPL.
Preþ 500 euro negocia-
bil. Telefon: 0732/
162.302; 0786/099.228.
Vând Matiz Economic
10.000 Km, preþ 10.000
Ron, an fabricaþie 2007,
culoare roºu. Telefon.
0770/906.030.
Vând maºinã auto Peu-
geot 806,Benzinã, an
1995 neînmatriculatã. Ba-
riera Vâlcii nr. 63. Craiova.
Telefon: 0766/ 466.171.
Vând Audi A6, fabricaþie
2006, full-options, bleu-
marin, piele, xenon, mo-
tor de 2000 cm3. Tele-
fon. 0762/109.595.
Vând Peugeot 307 die-
sel anul 2004 înmatricu-
lat 2008. Telefon: 0728/
031.821.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break, fabri-
caþie 1995, full, înscrisã
Bulgaria, preþ 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0729/
977.036.
Vând Citroen C3, albas-
tru, 2007, 23500 km, 5
uºi, 1400 cm3, airbags,
ABS, ca nouã + cauciu-
curi iarnã. Telefon: 0746/
152.196.

De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Telefon:
0768/440.441.
Vând Ford Fiesta impe-
cabil, înmatriculat. Tele-
fon: 0745/043.152.
Vând camion Iveco, tur-
bo diesel, an fabricaþie
2008, 39.000 km, neru-
lat în România, motor
3500, dublã axã, capaci-
tate 6,5 tone, preþ nego-
ciabil sau alte variante. Te-
lefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005, preþ
negociabil. Telefon:
0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, nego-
ciabil. Telefon: 0740/
316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând struguri Resling de
calitate. Telefon. 0770/
897.476.
Vând 2 gropi, Cimitirul
Romaneºti, cu lucrare
fãcutã. Telefon: 0771/
758.019.
Vând canapea extensi-
bilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticidele
din legume ºi fructe, pre-
cum ºi hormonii ºi anti-
bioticele din carne. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând þeavã neagrã 40
ml, robineþi, ventile fon-
tã noi diverse mãrimi.
Telefon. 0731/989.215.
Vând dozator de bere,
tub CO2, aparat fax, as-
pirator, balanþã Berkel,
cuier panou, maºinã de
cusut Singer. Telefon:
0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Tele-
fon: 0730/542.885.
Vând struguri ieftin ma-
xim  1000 kg. Telefon:
0729/175.918.
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Vând uºi cu toc, de interi-
or, cu geam, date cu lac,
tuburi CO2, dozator bere.
Telefon: 0770/897.476.
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil. Tele-
fon:  0766/355.375.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300.
Preþ 200 lei. Relaþi la te-
lefon: 0748/057.590.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/ kg, 2 damige-
ne 10-15 litri, 15 lei / buc.
Telefon: 0761/355.869.
Vând presã de balotat,
sticle plastic, cutii de bere,
putinã 50 vedre nouã sal-
câm, 2 uºi cu toc pentru
casã sau magazii. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã
zincatã 2,5/1 m. Telefon:
0761/355.869.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fon-
tã folosit, un calorifer ta-
blã 120/0,60 foarte pu-
þin folosit. Telefon: 0251/
534.303.
Vând cauciucuri 155/13
cu janþã noi, aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu bute-
lie, polizor (flex) D125/
850W nou, canistrã 20
litri aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã trata-
te, piese Dacia noi, cal-
culator instruire copii, flex
mare, aparat sudurã.
Telefon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor, ara-
gaz voiaj cu butelie, maºi-
nã de cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã (0,50-
1 leu), husã automobil. Te-
lefon: 0720/929.024.

Vând frigider – index, ara-
gaz + butelie, aer condi-
þionat, mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante, co-
voare. Telefon: 0752/
142.493.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie, bi-
bliotecã Dana, maºinã
de cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtãrie
din fontã 20 lei, jaluzele
diferite mãrimi, lustre 2
ºi 3 braþe - 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând/închiriez construc-
þie cu spaþii separate 500
mp cu teren intravilan
12.500 mp împrejmuit
cu gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând adãpãtoare ºi hrã-
nitoare mari din plastic ºi
tablã groasã pentru pui,
curcani ºi animale mici.
Telefon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi
centrifugã miere. Tele-
fon: 0728/381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon: 0351/
437.906.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte supra-
puse ºi douã pe o parte.
Telefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor
bucãtãrie, 2 radio case-
tofoane (30 Ron/buc).
Telefon: 0729/977.036.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, diverse.
Telefon: 0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”. TE-
LEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.

Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor per-
san. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în func-
þiune, marca Pocket 24
F, Italia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã
cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând pat dublu 2 m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone 42-
44-46 bãrbat – fermoar
–  nasturi - tineret, ex-
cepþional. Telefon:
0725/533.042.
CUMPÃRÃRI

AUTO
Cumpãr auto Tico de la
unic proprietar. Telefon:
0351/460.075 sau 0728/
058.802.

DIVERSE
Cumpãr puieþi de nuc,
soi bun. Telefon: 0720/
231.610.

Cumpãr maºinã de tri-
cotat fineþea 6-7 ºi ace
fineþea 8. Telefon: 0745/
589.825.
Cumpãr 100 litri must
Feteascã alb. Telefon:
0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Caut colegã de aparta-
ment. Telefon: 0761/
438.807.
Proprietar închiriez pe
termen lung apartament
3 camere mobilat parter
Dezrobirii,  300 euro. Te-
lefon: 0744/396.354.
Gazdã - bãiat. Telefon:
0746/274.204.
Primesc 2 fete în gaz-
dã, condiþii bloc. Telefon:
0766/328.569.
Primesc fatã în gazdã,
central. Telefon: 0769/
680.597.
Închiriez teren pentru
parcare maºini sau cen-
tru vânzãri sau G.P.L.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedeterminatã,
zonã cu vad. Telefon:
0761/665.763.

Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59. Te-
lefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
P+E pretabil pentru fir-
me, creºe, grãdiniþã co-
pii. Telefon: 0251/
429.943;  0742/450.724.
Ofer spre închiriere apar-
tament 3 camere modi-
ficat în 4 camere, blocu-
rile K, strada Pãltiniº,
parter, acces bilateral,
pretabil firmã. Telefon:
0744/541.452.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat ºi utilat.
Recent renovat, Rovine,
pizzeria Ibizza. Telefon:
0769/846.192.

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 camere,
zona 1 Mai. Telefon:
0765/058.600.

DIVERSE
CREDITE ÎN LEI CU
DOBÂNDÃ FIXÃ. TE-
LEFON: 0725/401.174.
Caut donator rinichi grupa
AII. Telefon. 0766/ 518.173.
Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon: 0764/568.897.
0751/ 911.417.
Pensionar singur caut fami-
lie pentru întreþinere la þarã.
Telefon: 0762/603.748.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi man-
opera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
COMEMORÃRI

Lacrimi, flori, o rugãciu-
ne ºi un gând pios pen-
tru cel care a fost soþ,
tatã ºi bunic de excep-
þie col (r) Ec. TUDOSIE

NICOLAE la 5 ani de la
dispariþia prematurã.
Dumnezeu sã-l odih-
neascã! Familia.
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Astãzi, ºi în funcþie de rezultat, ºi mâine
întreg polul de interes al fenomenului hand-
balistic feminin românesc se va muta în nor-
dul þãrii, la Baia Mare, acolo unde sunt pro-
gramate meciurile din grupa a 3-a a turneu-
lui de calificare din Liga Campionilor. În Sala
Polivalentã Lascãr Panã vor poposi alãturi
de vicecampioana þãrii noastre, HCM din
localitate (campioana Oltchim s-a desfiinþat),
ocupantele locurilor doi ºi trei din Danemar-
ca, Team Tvis Holstebro ºi Vi-
borg HK, respectiv campioana
Olandei, Serkodak Dalfsen.

Potrivit tragerii la sorþi sta-
bilitã de forul continental, as-
tãzi, începând cu ora 11:00,
HCM o va întâlni pe Viborg, iar
de la ora 14:00 se va juca parti-
da Team Tvis Holstebro – Ser-
kodak Dalfsen. Mâine, de la ora
15:00, este programatã întâlni-
rea pentru locurile 3-4, iar de la
ora 18:00 confruntarea ce va da
dreptul cãºtigãtoarei acestui tur-
neu de a accede în grupa A din
Liga Campionilor, alãturi de

Nesiguranþa
privind viitorul lui
Gabriel Torje (23 de
ani) a luat sfârºit în
urmã cu o sãptãmâ-
nã, când mijlocaºul
român a fost împru-
mutat de Udinese la
Espanyol, chiar în
ultimele secunde ale
perioadei de mercato.
Însã Torje nu a putut
fi prezentat în mo-
mentul oficializãrii
mutãrii, din cauza
faptului cã acesta era
prezent în cantona-
mentul echipei
naþionale.

Situaþia s-a „reparat”, joi searã, când
Torje a ajuns în Catalunia, iar împru-
mutul sãu a fost oficializat. „Voi da
totul pentru noua mea echipã. ªtiu
spaniolã, nu m-am întâlnit cu antreno-
rul Aguirre, dar sunt gata sã joc pentru
Espanyol chiar în meciul de duminicã
(n.r. – ora 13:00, în direct pe Digi
Sport 3), cu fosta mea echipã, Grana-
da”, a spus Torje la prezentarea oficia-

HANDBAL (F)

HCM Baia Mare luptã pentru accederea
in grupele Ligii Campionilor

Gyori Audi ETO (Ungaria), Thuringer HC
(Germania) ºi Hypo Niederosterreich Viena
(Austria).

Formaþia HCM Baia Mare este pregãtitã
de Costicã Buceschi ºi are în componenþã
jucãtoare precum Melinda Geiger, Paula
Ungureanu, Adriana Nechita (foto), Miha-
ela Smedescu ºi Gabriella Szucs.

Cu excepþia finalei mici, celelalte confrun-
tãri sunt în direct pe canalele Digi Sport.   

 Torje a fost prezentat
la Espanyol

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

lã. Mijlocaºul va purta numãrul 25, iar
Espanyol ºi Udinese se vor aºeza la
masa tratativelor în luna urmãtoare
pentru a trece în contract o opþiune de
transfer definitiv la sfârºitul perioadei
de împrumut (vara viitoare).

3 goluri în 34 de meciuri a marcat
Torje, în Primera Division, pentru
Granada, echipa la care a fost împru-
mutat de Udinese, sezonul trecut.

FOTBAL – LIGA A III-A –

SERIA 3 –

ETAPA A III-A

LIGA A IV-A – ETAPA A IV-A

Sâmbãtã, ora 12:00: Danubius Bechet – CSO Filiaºi, Dunãrea Bistreþ
– CS „U” II Craiova, Dunãrea Calafat – Victoria Celaru, Recolta Ostro-
veni – Vânãtorul Desa, Progresul Segarcea – Prometeu Craiova, Amara-
dia Melineºti – Avocaþii Craiova, Viitorul Cârcea – S.F. Gicã Popescu.

Sâmbãtã, ora 17:00: CS Iºalniþa – Unirea Leamna.

1. Dunãrea Calafat 18-3 9p

2. Progr. Segarcea 16-2 9

3. Dunãrea Bistreþ 15-7 6

4. Prometeu 10-3 6

5. CSO Filiaºi 8-8 6

6. Rec. Ostroveni 7-8 6

7. Danubius Bechet 6-7 6

8. Vânãtorul Desa 6-16 6

9. SF Gicã Popescu 9-7 4

10. Viitorul Cârcea 9-5 3

11. Victoria Celaru 8-9 3

12. CS Iºalniþa 3-5 3

13. Am. Melineºti 4-17 3

14. CS „U” II Craiova 5-8 1

15. Unirea Leamna 3-12 0

16. Avocaþii Craiova 4-14 0

LIGA A V-A – ETAPA A II-A

Seria I
Sâmbãtã, ora 11:00: Victoria

Pleniþa – Voinþa Caraula;
Duminicã, ora 11:00: Flacã-

ra Moþãþei – Viitorul Vârtop, Vii-
torul Ciupercenii Noi – Progre-
sul Bãileºti, Viitorul Întorsura –
Tractorul Cetate, Avântul Rast –
SIC PAN Unirea, Recolta Gali-
cea Mare – SC Poiana Mare,
Voinþa Radovan – Avântul Giube-
ga, Avântul Verbiþa – Fulgerul
Maglavit.

Clasament: 1. Pleniþa 3p, 2.
SIC PAN 3p, 3. Poiana Mare 3p,
4. Maglavit 3p, 5. Giubega 3p,
6. Moþãþei 3p, 7. Caraula 3p, 8.
Cetate 3p, 9. Bãileºti 0p, 10. Ver-
biþa 0p, 11. Ciupercenii Noi 0p,
12. Galicea Mare 0p, 13. Rado-
van 0p, 14. Rast 0p, 15. Vârtop
0p, 16. Întorsura 0p.

Seria a II-a
Sâmbãtã, ora 11:00: Jiul Bu-

covãþ – AS Goieºti;
Duminicã, ora 11:00: ªtiinþa

Malu Mare – Luceafãrul Craio-
va, Arena Bulls Preajba – Viitorul
Coºoveni, Avântul Þuglui – Inter
Secui, Viitorul Craiova – Viitorul
2 Cârcea, Unirea Braloºtiþa –
Rapid Potmelþu, Voinþa Belcin –
Jiul Breasta, Standard ªimnicu de
Sus – Dinamyk Craiova.

Clasament: 1. Goieºti 3p, 2.
Potmelþu 3p, 3. Secui 3p, 4.
ªimnicu de Sus 3p, 5. Braloºti-
þa 3p, 6. Coºoveni 3p, 7. Câr-
cea 3p, 8. Dinamyk 1p, 9. Bel-
cin 1p, 10. Malu Mare 0p, 11.
Þuglui 0p, 12. Breasta 0p, 13.
Bucovãþ 0p, 14. Luceafãrul 0p,
15. Preajba 0p, 16. Viitorul Cra-
iova 0p.

Seria a III-a
Duminicã, ora 11:00: Progre-

sul Castranova – Olimpia Bãdoºi,
CFR RomGaz Craiova – Sporting
Rojiºte, Sporting Leu – Unirea Tri-
color Dãbuleni, Ajax Dobroteºti –
Unirea Amãrãºtii de Jos, ªtiinþa
Teasc – Progresul Amãrãºtii de
Sus, Unirea Tâmbureºti – Fulge-
rul Mârºani, Viitorul Bratovoieºti –
Viitorul Apele Vii, Victoria Cãlãraºi
– Viitorul Ghindeni.

Clasament: 1. Leu 3p, 2. Dã-
buleni 3p, 3. Bratovoieºti 3p, 4.
Mârºani 3p, 5. Rojiºte 3p, 6.
Tâmbureºti 3p, 7. Dobroteºti 1p,
8. Amãrãºtii de Sus 1p, 9. Bã-
doºi 0p (0j), 10. Cãlãraºi 0p (0j),
11. Teasc 0p, 12. Castranova 0p,
13. Apele Vii 0p, 14. CFR Rom-
Gaz 0p, 15. Ghindeni 0p, 16.
Amãrãºtii de Jos 0p.

Seria I
Duminicã, ora 11:00: Viitorul GP Siliºtea Crucii –

Victoria Basarabi, Recolta Cioroiaºi – Unirea Vela,
Recolta Seaca de Câmp – Viitorul Dobridor, Progre-
sul Cipercenii Vechi – Gloria Catane, Juventus Piscu
Vechi – Dunãrea Negoi.

Clasament: 1. Siliºtea Crucii 3p, 2. Catane 3p, 3.
Negoi 3p, 4. Cioroiaºi 3p, 5. Basarabi 1p, 6. Piscu
Vechi 1p, 7. Ciupercenii Vechi 0p, 8. Dobridor 0p, 9.
Seaca de Câmp 0p, 10. Vela 0p.

Seria a II-a
Duminicã, ora 11:00: Viitorul Valea Stanciului

– ªtiinþa Calopãr, Jiul Gângiova – Aktiv Padea, Re-
colta Urzicuþa – Viitorul Mãceºu de Sus, Progre-
sul Cerãt – Deznãþuiul Giurgiþa, Triumf Bârca –
Unirea Goicea, Recolta Mãceºu de Jos – Dunãrea
Gighera.

Clasament: 1. Padea 3p, 2. Giurgiþa 3p, 3. Goi-
cea 3p, 4. Mãceºu de Jos 3p, 5. Bârca 0p (0j), 6.
Gighera 0p (0j), 7. Gângiova 0p (0j), 8. Mãceºu de
Sus 0p (0j), 9. Calopãr 0p, 10. Cerãt 0p, 11. Urzi-
cuþa 0p, 12. Valea Stanciului 0p.

LIGA A VI-A – ETAPA II-A

Seria a III-a
Sâmbãtã, ora 17:00: Tricolorul Sadova – Voinþa

Puþuri, Torentul Secui – Avântul Dobreºti;
Duminicã, ora 11:00: Atletico Zãnoaga – Lucea-

fãrul Popânzãleºti, Unirea Dioºti – Avântul Pieleºti,
Flacãra Drãgoteºti – Energia Radomir, Unirea Câm-
peni – Avântul Daneþi.

Clasament: 1. Daneþi 3p, 2. Puþuri 3p, 3. Sadova
3p, 4. Pieleºti 3p, 5. Dobreºti 3p, 6. Radomir 1p, 7.
Dioºti 1p, 8. Drãgoteºti 0p, 9. Zãnoaga 0p, 10. Câm-
peni 0p, 11. Popânzãleºti 0p, 12. Secui 0p.

Seria a IV-a
Duminicã, ora 11:00: FC Schitu – Viitorul Sfâr-

cea, Energia Craiova – Jiul Mihãiþa, Vulturul Cernã-
teºti – ªtiinþa Secu, Viitorul Valea Fântânilor – Viitorul
Brãdeºti, AS Greceºti – Avântul Gherceºti,  Progresul
Mischii – AS Scaeºti. Voinþa Raznic stã.

Clasament: 1. Scaeºti 3p, 2. Cernãteºti 3p, 3.
Gherceºti 3p, 4. Raznic 3p, 5. Sfârcea 3p, 6. Mihãiþa
3p, 7. Secu 0p (0j), 8. Energia 0p, 9. Mischii 0p, 10.
Schitu 0p, 11. Valea Fântânilor 0p, 12. Brãdeºti 0p,
13. Greceºti 0p.

Sâmbãtã, ora 17:00: CS Po-
dari – FC Balº, CS Tunari – Apã
Craiova.

Asearã, dupã închiderea edi-
þiei: Concordia Chiajna II – CS
Viºina Nouã, Dinamo II Bucu-
reºti – Viitorul Domneºti, Ju-
ventus Bucureºti – Inter Clin-
ceni, Metaloglobus Bucureºti –
CS Baloteºti

Clasament: 1.  Juventus

Bucureºti 6p (7-3), 2. Dinamo
II Bucureºti 6p (5-3), 3. Apã
Craiova 6p (3-1), 4. CS Balo-
teºti 6p (3-1), 5. Viitorul Dom-
neºti 3p (2-3), 6. Inter Clin-
ceni 2p (4-4), 7. CS Tunari 1p
(3-4), 8. CS Viºina Nouã 1p
(3-4), 9. Metaloglobus 1p (2-
3), 10. FC Balº 1p (1-2), 11.
CS Podari 0p (0-2), 12. Conc.
Chiajna II op (2-5).
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Francesco Totti (37 de ani) ºi-
a prelungit contractul cu AS
Roma, formaþie al cãrui tricou îl
îmbracã încã din perioada junio-
ratului (1989), noua sa înþelege-
re fiind valabilã pânã în iunie
2016, a anunþat, ieri, presa italia-
nã. Cotidianul Gazzetta dello
Sport a precizat cã
atacantul a semnat
pe doi ani, urmând
sã câºtige peste
3,2 milioane de
euro pe sezon.

Totti, care la fi-
nalul angajamentu-
lui va fi inclus în
conducerea clubu-
lui, a evoluat pânã
în prezent în 670
de meciuri pentru
AS Roma, dintre
care 537 în Serie A,

Jose Mourinho
reuºeºte sã-ºi apro-
pie foarte mult jucã-
torii, în ciuda im-
presiei de aroganþã
ºi rigiditate afiºate
în public.

Samuel  Eto’o,
proaspãt transferat
la Chelsea (de la
Anji), a mãrturisit
cã înainte sã cola-
boreze cu Mourinho
la  Inter  (2009-
2011) nu avea deloc o pãrere
bunã despre portughez.

“Înainte sã ne întâlnim la In-
ter, nu ne cunoºteam personal,
iar relaþia dintre noi era tensio-
natã. Ba chiar am spus la un
moment dat cã n-aº juca nicio-
datã la un club unde e el antre-
nor. Dar Dumnezeu ºtie cel mai
bine. A vrut sã îmi arate cã am
greºit, iar astãzi Jose îmi e prie-

Nici gând sã se retragã!

TTTTTotti ºi-a prelungitotti ºi-a prelungitotti ºi-a prelungitotti ºi-a prelungitotti ºi-a prelungit
contractul cu AS Romacontractul cu AS Romacontractul cu AS Romacontractul cu AS Romacontractul cu AS Roma

câºtigând cu gruparea din Ceta-
tea Eternã campionatul în 2001 ºi
de douã ori Cupa Italiei, în 2007
ºi în 2008.

Cu 227 de reuºite, Totti ocupã
locul doi în topul celor mai buni
marcatori din istoria Serie A, dupã
Silvio Piola (274 de goluri).

Eto’o, dupã ce a ajuns sã fie antrenat
din nou de Mourinho: “Îmi spusesem

cã nu voi lucra niciodatã cu el”

ten. Acum e din nou antrenorul
meu”, a declarat camerunezul
într-un interviu pentru The Sun.

Chelsea este adversara Ste-
lei în grupa E a Ligii Campioni-
lor, cele douã urmând sã se în-
tâlneascã în 1 octombrie ºi 11
decembrie, mai întâi la Bucu-
reºti. Din grupã mai fac parte
nemþii de la Schalke 04 ºi elve-
þienii de la FC Basel.

BUNDESLIGA – ETAPA A V-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Hertha
– Stuttgart;
Sâmbãtã: Bayern – Hannover, Leverku-
sen – Wolfsburg, Werder – Frankfurt,
Mainz – Schalke, Augsburg – Freiburg,
Dortmund – Hamburg;
Duminicã: Hoffenheim – M’gladbach,
Braunschweig – Nurnberg.
1. Dortmund 12 10. Augsburg 6
2. Bayern 10 11. Hoffenheim 5
3. Leverkusen 9 12. Hamburg 4
4. Hannover 9 13. Schalke 4
5. Mainz 9 14. Stuttgart 3
6. Hertha 7 15. Frankfurt 3
7. M’gladbach 6 16. Freiburg 2
8. Wolfsburg 6 17. Nurnberg 2
9. Werder 6 18. Braunsch. 0

LIGUE 1 – ETAPA A V-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Bor-
deaux – Paris SG;
Sâmbãtã: Toulouse – Marseille, Ajaccio
– Evian TG, Guingamp – Bastia, Mon-
tpellier – Reims, Nantes – Sochaux, Va-
lenciennes – St’Etienne;
Duminicã: Monaco – Lorient, Lille –
Nice, Lyon – Rennes.
1. Monaco 10 11. Montpellier 5
2. Marseille 9 12. Nice 5
3. St’Etienne 9 13. Nantes 4
4. Paris SG 8 14. Evian TG 4
5. Rennes 7 15. Bordeaux 4
6. Reims 7 16. Valencien. 3
7. Lille 7 17. Ajaccio 3
8. Lyon 6 18. Guingamp 3
9. Bastia 6 19. Sochaux 2
10. Lorient 6 20. Toulouse 2

PRIMERA DIVISION – ETAPA A IV-A

Sâmbãtã: Atl. Madrid – Almeria, Levan-
te – Sociedad, Barcelona – Sevilla, Villar-
real – Real Madrid;
Duminicã: Granada – Espanyol, Getafe
– Osasuna, Malaga – Rayo, Betis – Va-
lencia;
Luni: Elche – Valladolid, Bilbao – Celta.
1. Barcelona 9 11. Valladolid 3
2. Atletico 9 12. Valencia 3
3. Villarreal 9 13. Rayo 3
4. Real M. 9 14. Almeria 2
5. Bilbao 6 15. Sevilla 2
6. Espanyol 5 16. Elche 2
7. Celta 5 17. Malaga 1
8. Sociedad 4 18. Betis 1
9. Granada 4 19. Getafe 1
10. Levante 4 20. Osasuna 0

PREMIER LEAGUE – ETAPA A IV-A

Sâmbãtã: Man. United – Crystal P., As-
ton V. – Newcastle, Fulham – West B.,
Hull – Cardiff, Stoke – Man. City, Sun-
derland – Arsenal, Tottenham – Norwich,
Everton – Chelsea;
Duminicã: Southampton – West Ham;
Luni: Swansea – Liverpool.
1. Liverpool 9 11. Cardiff 4
2. Chelsea 7 12. Newcastle 4
3. Man. City 6 13. Aston V. 3
4. Arsenal 6 14. Crystal P. 3
5. Stoke 6 15. Everton 3
6. Tottenham 6 16. Swansea 3
7. Man. Utd. 4 17. Fulham 3
8. West Ham 4 18. Hull 3
9. Norwich 4 19. Sunderland 1
10. Southamp. 4 20. West B. 1

SERIE A – ETAPA A III-A

Sâmbãtã: Inter – Juventus, Napoli – Ata-
lanta, Torino – Milan;
Duminicã: Fiorentina – Cagliari, Verona
– Sassuolo, Lazio – Chievo, Livorno –
Catania, Udinese – Bologna, Sampdoria
– Genoa;
Luni: Parma – Roma.
1. Napoli 6 11. Cagliari 3
2. Inter 6 12. Lazio 3
3. Roma 6 13. Verona 3
4. Fiorentina 6 14. Sampdoria 1
5. Juventus 6 15. Chievo 1
6. Livorno 3 16. Parma 1
7. Milan 3 17. Bologna 1
8. Udinese 3 18. Catania 0
9. Atalanta 3 19. Genoa 0
10. Torino 3 20. Sassuolo 0

Sâmbãtã

Digi Sport 1
11:00 – HANDBAL (F) – Liga Campio-

nilor, play-off, grupa 3 (se joacã la Baia
Mare): HCM Baia Mare – Viborg HKL (Da-
nemarca) / 12:30 – HANDBAL (F) – Liga
Naþionalã: CSM Bucureºti – „U” Neptun
Constanþa / 14:00 – HANDBAL (F) – Liga
Campionilor, play-off, grupa 3: Team Tvis
Holstebro (Danemarca) – SERKODAK Dal-
fsen (Olanda) / 15:35 – CURSE DE MA-
ªINI – DTM – calificãri (Oschersleben/Ger-
mania) / 17:00 – FOTBAL – Campionatul
Spaniei: Atl. Madrid – Almeria / 19:00 –
FOTBAL – Campionatul Italiei: Inter – Ju-
ventus / 21:30 – FOTBAL – Liga I: Steaua
– Sãgeata Nãvodari / 0:30 – FOTBAL –
Campionatul Braziliei: Cruzeiro – Atl. Pa-
ranaense.

Digi Sport 2
10:00, 13:30 – MOTO GP – Antrena-

mente 3 ºi calificãri Marele Premiu al Sta-
tului San Marino / 17:30 – CURSE DE
MAªINI – Volkswagen Scirocco R-Cup:
cursa 1 / 18:00 – FOTBAL – Campionatul
Franþei: Toulouse – Marseille /  21:00 ,
23:00 – FOTBAL – Campionatul Spaniei:
Barcelona – Sevilla, Villarreal – Real Ma-
drid.

Digi Sport 3
17:15 – RUGBY – Campionatul Angliei:

Bath Rugby – Leicester Tigers / 19:00 –
FOTBAL – Campionatul Spaniei: Levante
– Sociedad / 21:00 – VOLEI – Campiona-
tul European (Elveþia): finala.

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

Inter – Juventus / 21:00 – FOTBAL – Cam-
pionatul Franþei: Ajaccio – Evian TG.

Dolce Sport 2
15:30 – TENIS – Cupa Davis, semifina-

le: Cehia – Argentina / 18:00 – FOTBAL –
Campionatul Franþei: Toulouse – Marseil-
le / 21:45 – FOTBAL – Campionatul Ita-
liei: Torino – Milan.

Sport.ro
10:35, 12:05 – RUGBY – Four Nation

2013: Noua Zeelandã – Africa de Sud, Aus-
tralia – Argentina / 13:45 – FORMULA 2 –
Eurocup Megane Trophy Hungaroring
(Budapesta/Ungaria).

GSP TV
14:15, 17:00 – FOTBAL – Liga secun-

dã englezã: Burnley – Blackburn, Leices-
ter – Wigan / 23:00, 2:00 – FOTBAL –
Campionatul SUA: DC United – LA Gala-
xy, New York Red Bulls – Toronto FC /
4:00  – BOX: Floyd Mayweather jr. – Ca-
nelo Alvarez.

Eurosport
10:45 – CAIAC-CANOE – Campiona-

tele Mondiale de la Praga: slalom / 12:30

– CURSE DE MAªINI – Campionatul Eu-
ropean de raliuri (Polonia): etapa întâi /
13:30 – CAIAC-CANOE – Campionatele
Mondiale de la Praga: slalom / 15:00 –
CURSE DE MAªINI – Seria Mondialã Re-
nault Slivene: prima cursã / 17:00 – CI-
CLISM – Turul Spaniei: etapa a 20-a /
19:00 – CURSE DE MAªINI – Campiona-
tul European de raliuri: etapa întâi / 20:00

– CURSE DE MOTOCICLETE: Campiona-
tul European.

Eurosport 2
9:00 – FOTBAL AUSTRALIAN: semifi-

nale ligii / 14:00 – FOTBAL – Liga secundã
germanã: St. Pauli – FSV Frankfurt / 16:30,
19:30 – FOTBAL – Campionatul Germaniei:
Bayern Munchen – Hannover, Dortmund –
Hamburg / 21:30 – FOTBAL AUSTRA-
LIAN, Conferinþa NCCA Big, în SUA: Mi-
chigan State – Youngstown State.

TVR 1
21:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Rapid –

Gloria Buzãu.

Duminicã

Digi Sport 1
9:40, 12:00 – MOTO GP – Incãlziri ºi

cursa Marele Premiu al Statului San Mari-
no / 17:00, 19:00, 21:30 – FOTBAL – Liga
I: Corona – Gaz Metan, Petrolul – Chiajna,
„U” Cluj – CFR Cluj.

Digi Sport 2
11:45 – HANDBAL (M) – Liga Naþiona-

lã: HCM Constanþa – Pandurii Tg. Jiu /
13:30, 16:00 – FOTBAL – Campionatul
Italiei: Fiorentina – Cagliari, Lazio – Chie-
vo / 18:00 – HANDBAL (F) – Liga Cam-
pionilor, play-off, grupa 3, finala: învingã-
toarele dintre HCM Baia Mare/Viborg ºi
Team Tvis Holstebro/ SERKODAK Dalfsen

/ 20:00, 22:00 – FOTBAL – Campionatul
Spaniei: Malaga – Rayo, Betis – Valencia.

Digi Sport 3
11:00 – CURSE DE MAªINI – Volkswa-

gen Scirocco R-Cup: cursa 2 / 11:50 –
CURSE DE MAªINI – Porsche Carrera Cup
(Oschersleben/Germania): cursa 2 / 13:00

– FOTBAL – Campionatul Spaniei: Grana-
da – Espanyol / 15:00 – FOTBAL – Cam-
pionatul Franþei: Monaco – Lorient / 18:45

– BASCHET (M) – Campionatul European
(Slovenia) / 21:45 – FOTBAL – Campio-
natul Italiei: Sampdoria – Genoa.

Dolce Sport 1
13:30, 16:00 – FOTBAL – Campionatul

Italiei: Fiorentina – Cagliari, Chievo – La-
zio / 19:00 – FOTBAL – Liga I: Oþelul –
Astra / 21:45 – FOTBAL – Campionatul
Italiei: Sampdoria – Genoa.

Dolce Sport 2
15:00 – TENIS – Cupa Davis, semifina-

le: Cehia – Argentina.

Sport.ro
15:45 – FORMULA 2 – Eurocup Mega-

ne Trophy Hungaroring (Budapesta/Unga-
ria).

GSP TV
12:30 – FOTBAL – Campionatul Rusiei:

Lokomotiv Moskova – Kuban Krasnodar /
15:15 – FOTBAL – Liga secundã englezã:
Reading – Brighton.

Eurosport
11:00 – CURSE DE MAªINI – Campio-

natul European de raliuri (Polonia): etapa
a 2-a / 12:30 – SUPERSPORT – Campiona-
tul Mondial de la Istanbul (Turcia) / 13:30

– CAIAC-CANOE – Campionatele Mondia-
le de la Praga: slalom / 14:00 – CURSE DE
MAªINI – Seria Mondialã Renault Slive-
ne: cursa a 2-a / 17:00 – CICLISM – Turul
Spaniei: etapa a 21-a / 19:00 – CURSE DE
MAªINI – Campionatul European de ra-
liuri: etapa a 2-a / 20:00 – CICLISM – Ma-
rele Premiu de la Montreal (Canada).

Eurosport 2
11:00, 14:30 – SUPERBIKE – Campio-

natul Mondial de la Istanbul: manºele 1 ºi
2 / 15:30 – CAIAC-CANOE – Campionate-
le Mondiale de la Praga: slalom / 16:30,
18:30 – FOTBAL – Campionatul Germa-
niei:  Hoffenheim – Monchengladbach,
Braunschweig – Nurnberg.

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
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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)

În etapa a 2-a a campionatului naţional, echipele de
juniori ale Universităţii Craiova au venit cu jumătate
de obiectiv îndeplinit de la Râmnicu Vâlcea, fiindcă
au învins doar cei mici, pregătiţi de Daniel Mogoşa-
nu. Aceştia au jucat fără Traşcă, eliminat, din minutul
20, dar s-au impus cu 3-2, prin dubla lui Căpăţână şi
golul lui Buzărnescu, iar echipa folosită a fost: Dică –
Traşcă, Săndoi, Dudea, Borcan, Căpăţână, Armăşe-
lu, Gheorghiu, Ilinca, Ispas, Buzărnescu. Au mai in-
trat Bozgan, Staicu şi Roman. Alte rezultate:  LPS Vi-
itorul Piteşti - LPS Targu Jiu 4-1, CSM Vâlcea - CS
Universitatea Craiova 2-3, FC Olt Slatina - LPS Slati-
na 3-1, CSS Craiova - Minerul Motru 4-0, CS Mio-
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Echipa lui Mititelu şi cea a Craiovei
dispută în seara aceasta derby-ul sezonului
pe „Municipalul” din Severin

FC U Craiova SA –
CS Universitatea Craiova

Stadion: „Municipal”, Severin, ora 20

FC U: Hotoboc – Mitic, Acka, Ciucă, Buşu – Cruceru, Săceanu, Mâr-
zeanu, Frăsineanu – V. Gheorghe, Stoianof. Antrenor: Nicolo Napoli.

CS Universitatea: Brac – Cârjă, Pătraşcu, Ljubinkovic, Stancu – Fl.
Pârvu - Sin, Velcovici, Dragalina, Dragu – Dragicevic. Antrenor: Erik
Lincar.

Arbitri: Alexandru Tudor (Bucureşti) – Cristian Nica (Ploieşti), Ci-
prian Danşa (Oradea). Rezervă: Dorian Micloşină (Reşiţa).

Observatori: Laszlo Sajtos (Sibiu), Dan Ionescu (Bucureşti).

Derby-ul „Universităţilor” care-
şi revendică palmaresul croit de
Oblemenc o, Balaci, Ştefănescu,
Craioveanu şi alţii şi de care niciu-
na nu pare a fi demnă, se joacă în
seara aceasta la peste 100 de kilo-
metri de Bănie, pe tărâm oltenesc
totuşi, la Severin. Meciul nu este
televizat, sau cel puţin până aseară
Mititelu nu căzuse cu nimeni la vreun
acord de transmisie. Interesul vi-
zează mai degrabă ineditul confrun-
tării decât nivelul acesteia, care se
anunţă destul de scăzut. Ambele
echipe au remizat în prima rundă,

dar echipa lui Mititelu, stresată fi-
nanciar şi refugiată la Severin, va
aduce totuşi o echipă din Liga I lân-
gă Dunăre, fiindcă a ajuns în „şais-
prezecimile” Cupei României. Echi-
pa Craiovei nu a fost capabilă să ne
prezinte un astfel de joc pe „Ion
Oblemenco”, întrucât s-a făcut de
râs la Târgovişte. Codoban şi băie-
ţaşii săi strânşi pe prin toate cotloa-
nele confundă deocamdată Craiova
cu un loc în care acum s-a inventat
fotbalul, nu cu un oraş care devo-
rează fenomenul. Astfel, ne-au cam
luat la preţ de matineu, deşi noi le-

am oferit un spaţiu în nocturnă, tic-
sit cu public generos şi cunoscă-
tor. Jucători precum Adrian Iones-
cu, Vişan Creţu, Scarlat şi alţi câţi-
va nu au loc nici pe maidanele Bă-
niei la o miuţă nelipsită de orgolii,
darămite în templul unde s-a făurit
gloria Ştiinţei. Care este „adevăra-
ta Universitatea” nu se va stabili în
seara aceasta şi nici nu trebuie de-
monstrat prin vreun document. Su-
porterii sunt deja împărţiţi, însă
dacă sentimentele nu pot fi nego-
ciate, seriozitatea proiectelor, rezul-
tatele şi jocul pot schimba procen-

te pe parcurs la delimitarea fanilor.
Echipa Craiovei va avea şi handi-
capul absenţelor, Opriţa şi Adrian
Ionescu fiind suspendaţi, Precup
şi Câju sunt accidentaţi, iar Voinea

este incert. Meciul are parte de o
brigadă cu ecuson FIFA, Alexan-
dru Tudor fiind trimis să împartă
dreptatea pe teren în duelul orgo-
liilor craiovene.

Clasament
1. Minerul Motru 1 1 0 0 4-0 3
2. FC Bihor Oradea 1 1 0 0 2-1 3
3. ASA Tg. Mureş 1 1 0 0 1-0 3
4. FC U Craiova SA 1 0 1 0 1-1 1
5.  Gloria Bistriţa 1 0 1 0 1-1 1
6. CSM Rm. Vâlcea 1 0 1 0 0-0 1
7. Olimpia Satu Mare 1 0 1 0 1-1 1
8. CS Universitatea 1 0 1 0 1-1 1
9. FC Olt Slatina 1 0 1 0 0-0 1
10. Metalul Reşiţa 1 0 0 1 0-1 0
11.  UTA Arad 1 0 0 1 1-2 0
12. CS Mioveni 1 0 0 1 0-4 0

LIGA A II-A, SERIA A II-A

ETAPA A 2-A – ASTĂZI, ORA 11

FC UNIVERSITATEA – CS UNIVERSITATEA – ORA 20
CSM RM. VÂLCEA – FC BIHOR
CS MIOVENI – FC OLT
GLORIA BISTRIŢA – MINERUL MOTRU
METALUL REŞIŢA – OLIMPIA SATU MARE
UTA ARAD – ASA TG. MUREŞ

Startul ratat de sezon i-a panicat de unii dintre conducătorii de la
CS Univers itatea Craiova, care doar în urma rezultatelor  şi-au dat
seama că nu au echipă să prindă nici măcar play-off-ul.  Joc ul
modest din meciul cu Gloria şi eliminarea ruşinoasă din Cupa
României i-au forţat pe şefii echipei să intre în negocieri pentru
aducerea unor fotbalişti. Printre ţinte s -au aflat ş i unii angajaţi deja la
ec hipa lui Adrian Mititelu, dar acesta i-a arvunit şi i-a „legat de glie”,
chiar dacă salariile nu sunt prea c onsistente şi nici plătite la timp.
Prima achiziţie serioasă a CS Universitatea es te fostul jucător al
Ştiinţei,  Mihăiţă Pleşan, c are a semnat deja un contrac t pe doi ani.
După plec area din Bănie cu lotul „Dinel”,  în 2005, Mihăiţă Păunel
Pleşan a ajuns la Dinamo, apoi la Poli Timişoara, Steaua şi în ultimii
trei ani a reprezentat formaţia Volga Novgorod, din prima ligă din
Rusia.  „Oferta nu a fost cea mai mare,  dar  am acc eptat-o pentru că
es te vorba de un proiec t serios şi simt c ă sunt dator Craiovei, aici
am ajuns fotbalis t” a fost prima declaraţie a mijlocaşului de 30 de
ani care s-a aflat ş i în vizorul Rapidului. Pleşan nu va juca în meciul
de astăzi,  urmând să se antreneze sub comanda lui Lincar de săptă-
mâna viitoare. În negocieri cu CS Universitatea se mai află şi
jucătorul Sportului,  Ferfelea ş i fostul fundaş  al Oţelului, Silviu
Izvoranu,  care a evoluat în Uc raina.

Pleşan va juca din nou la Craiova

Juniorii craioveni, palmares egal la Vâlcea
veni - Şcoala de Fotbal Gică Popescu 4-1.

 Juniorii mari au pierdut cu 4-1, golul de onoare
fiind marcat de Gârloi. Corneliu Papură a juc at c u:
Socol – Săceanu,  Gârloi,  Lisandru,  Mihai,  Geor-
gescu,  Dragomir,  Frimu, Simion,  Mincă,  Vasilc a.
Au mai evoluat Dică, Geamănu, Nuţă. Alte rezulta-
te: LPS Viitorul Piteşti - LPS Târgu Jiu 6-0, CSM
Râmnic u Vâlcea -  CS Universitatea Craiova 4-1,
FC Olt Slatina -  LPS Slatina 2-1, CSS Craiova -
Minerul Motru 1-2, CS Mioveni -  Şcoala de Fotbal
GP 1-1. Duminică,  de la ora 12 şi 14, formaţiile de
juniori vor juca pe terenul „Zoltan Crişan” împotri-
va omologilor de la FC Olt.


