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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

- Acum, Popescule, după legea
asta, câinii sunt muşcaţi de par-
lamentari. actualitate / 5

Clopoţelul
a sunat
din nou!

După trei luni de binemeritată vacanţă, clinchetul clopoţelului
i-a chemat, ieri, din nou în bănci pe elevii doljeni. Plini de emoţii,
dar bucuroşi, au pornit, cu mic, cu mare, însoţiţi de părinţi sau
bunici, spre şcoală. Bucheţele şi coşuleţele de flori parfumate n-
au lipsit nici de această dată din peisajul colorat de glasurile vese-
le ale micuţilor nerăbdători – unii să-şi reîntâlnească profesorii şi
colegii, alţii să-şi cunoască dascălii. Aşa cum se întâmplă în fieca-
re an, curţile unităţilor de învăţământ din Craiova au devenit
neîncăpătoare, adunând mii de şcolari încă de la primele ore ale
dimineţii. Fie că au păşit pentru întâia oară la grădiniţă, au înce-
put clasa pregătitoare sau clasa I, emoţiile au fost la fel de cople-
şitoare pentru fiecare copil în parte. Cu măiestrie, dascălii au fost
cei care şi-au dat silinţa să-i primească aşa cum au ştiut mai bine.
Nici sălile de clasă n-au fost lăsate la voia întâmplării, ci amenaja-
te în aşa fel încât cea dintâi zi de şcoală să fie şi cea mai frumoasă
pentru fiecare elev.
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Judeţul Galaţi nu
e atât de departe

Zilele trecute, în judeţul Galaţi, în
urma unor ploi diluviene – ore în şir
– au murit oameni înecaţi. Aşa ceva
nu se mai pomenise. Zeci şi zeci de
gospodării inundate, culturi agricole
acoperite de ape, agoniseala de-o via-
ţă a oamenilor năruită. Prăpăd au-
tentic, trăit şi prin părţile locului cu
ani în urmă. În satele judeţului Galaţi
nu mai plouase atât de distrugător,
peste 140 de litri pe metru pătrat, de
multă vreme, poate de decenii, încât
uliţele localităţilor să devină cursuri
de apă. Ceea ce încercăm să de-
scriem s-a văzut din imaginile teri-
fiante oferite de televiziunile de ştiri.
S-a spus că a plouat noaptea de par-
că s-ar fi rupt băierile cerului. De
aici începe adevărata discuţie.
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Un numãr de 30 de senatori de la toate for-
maþiunile parlamentare, cu excepþia UDMR -
respectiv PP-DD, PNL, PC, PSD ºi PDL - au
sesizat Curtea Constituþionalã a României
(CCR) cu privire la neconstituþionalitatea pro-
iectului de lege de modificare a OUG 155/2001
privind câinii comunitari, act normativ adoptat
sãptãmâna trecutã de Camera Deputaþilor, arã-
tând, printre altele, cã acesta diferã mult faþã
de forma adoptatã în Senat. Sesizarea cãtre
CCR este semnatã, printre alþii, de Haralambie

Vochiþoiu (lider grup PP-DD) , Tudor Barbu
(lider grup PC), Dumitru Pelican (PC), ºi Cris-
tiana Anghel (PC), Cãlin Popescu Tãriceanu
(PNL) ºi Ioan Ghiºe (PNL), Cãtãlin Croitoru
(PSD), Ovidiu Marius Isãilã (PDL). Curtea
Constituþionalã va lua în discuþie în 25 septem-
brie sesizarea, care a fost transmisã sâmbãtã
searã instituþiei. În document se aratã, printre
altele, cã „forma în care actul normativ a fost
adoptatã diferã fundamental, atât în ceea ce
priveºte concepþia, cât ºi în ceea ce priveºte

conþinutul, de cea adoptatã de
Senatul României la data de
12.03.2013. Printr-un Raport
comun din 10.09.2013 al Co-
misiei pentru administraþie pu-
blicã, amenajarea teritoriului ºi
echilibru ecologic ºi al Comi-
siei juridice, de disciplinã ºi
imunitãþi a Camerei Deputaþi-
lor (comunicat chiar în ziua
adoptãrii legii în plenul Came-
rei), sunt aduse modificãri de

esenþã legii, existând diferenþe semnificative
între prevederile art.4, 7 ºi 11 etc. în cazul ce-
lor douã forme adoptate de Camere: sunt stabi-
lite termene de revendicare, respectiv adopþie a
câinilor fãrã stãpân mult mai scurte, sunt stabi-
lite condiþii mult mai drastice de eutanasiere,
este exclusã posibilitatea returnãrii câinilor fãrã
stãpân, sunt excluse organizaþiile neguverna-
mentale într-o etapã importantã ºi sensibilã a
programului de gestionare a câinilor fãrã stã-
pân (eutanasia) etc”. Proiectul de lege privind
câinii fãrã stãpân a fost adoptat marþi, 10
septembrie a.c., de Camera Deputaþilor, cu 266
de voturi „pentru”, 23 „împotrivã” ºi 20 de
abþineri. Actul normativ, susþinut de majorita-
tea deputaþilor din întreg spectrul politic,
prevede prelungirea de la 7 la 14 zile lucrãtoare
a termenului în care un câine din adãpost poate
fi revendicat sau adoptat. Dupã cele 14 zile,
autoritatea localã poate decide eutanasierea
câinilor sau prelungirea ºederii lor în adãpost,
cu condiþia sã aibã resurse financiare pentru
întreþinerea padocurilor.
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Un „infractor” strigã pe
propria-i televiziune sã iau
mâna de pe Justiþie

Preºedintele Traian Bãsescu a
declarat, ieri, cã un „inculpat”, un
„infractor” strigã pe propria-i
televizune, cerându-i sã ia mâna de
pe Justiþie, el arãtând cã acesta
rãspândeºte astfel ideea cã Justiþia
e subordonatã unui om, fiind un
exemplu de autodistrugere a
imaginii României. „Vedeam un
inculpat care pe propria-i televi-
ziune strigã prin clipuri: «Domnule
Bãsescu, ia mâna de pe Justiþie!».
ªi el este un infractor, dar rãspân-
deºte prin televizuni în mass-media
ideea cã Justiþia þãrii e subordona-
tã unui om. ªi cum sã ne creadã
atunci cei din afara noastrã, chiar
publicul românesc, cã instituþiile
statului legate de Justiþie funcþio-
neazã?”, a spus Bãsescu, cu
referire la preºedintele fondator al
PC, Dan Voiculescu, ºi la trustul
Intact, pe care îl deþine familia sa,
precizând cã a dat astfel un
exemplu despre cum România îºi
autodistruge imaginea.
Bãnicioiu: Vom creºte numãrul
orelor de sport în ºcoli

Ministrul Tineretului ºi Sportului,
Nicolae Bãnicioiu, a declarat ieri, la
deschiderea anului ºcolar, cã va
exista o creºtere a numãrului orelor
de sport în ºcoli ºi licee. „Au fost
discuþii cu Ministerul Educaþiei
pentru o modificare a curriculei de
învãþãmânt ºi cred cã putem spune
cã lucrurile merg iarãºi în direcþia
bunã. Încã de la începutul acestui an
ºcolar, de la clasa zero la a IV-a, sunt
patru ore de educaþie fizicã ºi
miºcare, cum o numim, ºi, evident, la
toate ciclurile vor fi creºteri. Pentru
ciclul gimnazial ºi cel liceal, pânã în
2016 cred cã vom ajunge la patru
ore pe tot ansamblul pânã la
terminarea liceului”, a declarat
pentru Agerpres ministrul Bãnicioiu.

Preºedintele Traian Bãsescu
a declarat, ieri, la Forumul
European pentru Diplomaþie
Publicã, cã România este
perceputã mai rãu în afara þãrii
decât este ea în realitate. „Am
convingerea cã România este
perceputã mai rãu decât este
ea în realitate. Realitãþile
româneºti sunt mai bune decât
descrierea pe care o avem în
opinia publicã europeanã când
vine vorba de România. De
exemplu, azi România e o þarã
echilibratã macroeconomic,
care are ºanse de creºtere
economicã dacã atrage fonduri
europene mai mare decât ar
putea realiza multe alte þãri.
România e o þarã care are o
istorie pentru care meritã
respectatã. România e o þarã
extrem de frumoasã. România
e o þarã cu oameni care în
general sunt civilizaþi ºi educaþi
iar despre noi se ºtiu în UE
lucruri mult mai rele ºi mult
mai puþin importante”, a spus
Bãsescu. ªeful statului a
precizat cã imaginea externã a
României este afectatã din
pricina faptului cã românii

Bãsescu: România este perceputã
mai rãu în afara þãrii decât

este ea în realitate
Preºedintele Traian Bãsescu a

declarat ieri, în deschiderea Foru-
mului European pentru Diplomaþie
Publicã, cã ºtie cã finalul „jocului”
privind Roºia Montanã va consta
într-o lege respinsã de Curtea Con-
stituþionalã a României (CCR) în
principalele prevederi. „Vorbesc de
exemple la zi - Roºia Montanã. ªtim
cã s-a împins în Parlament o lege
neconstituþionalã, care nu va putea
trece de Curtea Cosntituþionalã, în
baza ei generãm o dezbatere care
se va finaliza cu o lege neconstituþi-
onalã. Cum sã avem o imagine bunã
când ºi strãinii ne ºtiu Constituþia?
ªtiu cã finalul acestui joc va fi o
lege respinsã de Curtea Constituþi-
onalã în principalele ei prevederi. ªi
atunci cum sã avem o imagine bunã?
Mã întreb”, a spus Bãsescu. În re-
plicã, premierul Victor Ponta a de-
clarat, tot ieri, la Târgu Jiu, cã ºeful
statului „încearcã sã bage beþe în
roate la un proiect pe care l-a susþi-
nut foarte mulþi ani” ºi cã „s-a trezit
contra” acestui proiect când a vã-
zut cã Guvernul vrea sã îl realizeze.

USL a decis pânã la urmã sã în-
fiinþeze o comisie parlamentarã spe-
cialã pentru proiectul de la Roºia
Montanã, deoarece este soluþia co-

Preºedintele: ªtiu cã finalul „jocului”
privind Roºia Montanã va fi o lege

respinsã de CCR
„denigreazã” instituþiile care
„îºi fac treaba” ºi prin faptul
cã în dezbaterea publicã, dar ºi
în cea parlamentarã, ajung legi
neconstituþionale, el dând ca
exemplu proiectul legislativ
privind Roºia Montanã. „Noi
ne denigrãm propriile instituþii
de dimineaþa pânã seara ºi nu o
fac oameni neinstruiþi, ci
oameni cu responsabilitãþi
uriaºe. Vedem cum suntem
supãraþi cã o instituþie ca DNA
sau completele de judecatã
ancheteazã, judecã, condamnã
ºi atunci spunem persoana X
este cea care a pus sã mi se
facã un dosar, când de fapt pur
ºi simplu instituþii ale statului îºi
fac treaba. Dacã noi propagãm
asta, cum sã ne creadã cei din
afarã cã Justiþia din România
este independentã?”, a întrebat
retoric preºedintele. Bãsescu ºi-
a exprimat convingerea cã în
Uniunea Europeanã existã þãri
mai corupte decât România sau
în care justiþia este mai temã-
toare în a se atinge de oamenii
politici ºi cã este important ca
þara noastrã sã îºi consolideze
credibilitatea.

rectã în acest caz, a afirmat dumini-
cã searã premierul Victor Ponta, la
ieºirea din mina de la Roºia Monta-
nã, unde a mers pentru a sta de vor-
bã cu minerii care s-au blocat în sub-
teran de cinci, respectiv trei zile.
Aceasta urmeazã a fi constituitã as-
tãzi, prin votul plenului Parlamentu-
lui, ºi va avea în jur de 20 de membri
din toate grupurile parlamentare, în
funcþie de algoritmul politic. „Le-am
promis cã se face comisie ºi adu-
cem aici comisia, sã se decidã aici”,
a afirmat premierul la ieºirea din ga-
lerie. PDL nu va participa la aceastã
comisie parlamentarã specialã, de-
oarece proiectul încalcã 13 articole
din Constituþie, a anunþat secretarul
executiv Radu Carp. Preºedintele
Senatului ºi al PNL, Crin Antones-
cu, a declarat, ieri, cã „a devenit evi-
dent” cã Victor Ponta susþine pro-
iectul privind Roºia Montanã, „ºi toc-
mai ceea ce eu cerusem ºi pânã la
urmã cer în continuare este sã fa-
cem lucrurile clare, dar în fine, asta
este problema domniei sale. Mie mi-
e clar”. Totodatã, Antonescu a subli-
niat cã poziþia politicã a PNL în pri-
vinþa proiectului Roºia Montanã rã-
mâne neschimbatã, formaþiunea va
vota împotrivã.

Guvernul a lansat, ieri, portalul posturi.-
gov.ro, unde au fost centralizate ºi pot fi
gãsite în prezent peste 250 de anunþuri pri-
vind posturile vacante din administraþia pu-
blicã localã ºi centralã din þarã. Anunþurile
de aici prezintã în detaliu posturile vacante,
modalitatea în care solicitanþii pot aplica
pentru acestea ºi informaþii despre dosarul
de concurs. Persoanele interesate pot efec-

Guvernul a lansat portalul posturi.gov.ro,
unde sunt anunþate posturile libere din administraþie

tua cãutãri în funcþie de localitatea doritã,
cât ºi în funcþie de cuvinte-cheie, nivel de
pregãtire necesar pentru ocuparea poziþiei,
angajator sau data la care au fost publicate
posturile. Iniþiativa reprezintã continuarea
proiectului PublicJob.ro, lansat în 2012 ºi
coordonat de cãtre Cristian Botan (foto), în
prezent consilier pentru transparenþã în ad-
ministraþia publicã al premierului Ponta.
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Primarul Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu, a declarat cã instalarea
turcilor la Craiova se datoreazã
demersurilor pe care le-a fãcut pe
lângã Consulatul României la Is-
tanbul. “Este a doua fabricã ce se
va deschide la Craiova pe manda-
tul meu ºi mã bucur cã am putut
contribui decisiv, având în vede-
re colaborarea bunã pe care am
avut-o cu consilierul economic al
Consulatului României la Istanbul,
Cristian Diaconeasa, cel care ne-
a ºi informat despre acest inves-
titor care urma sã vinã în Româ-
nia. Deºi locaþia iniþialã era într-
un alt oraº din România, am soli-
citat o întâlnire cu el ºi i-am de-
monstrat cã municipalitatea poa-
te oferi facilitãþi mai mari decât
oriunde în România. M-am bucu-
rat cã, pânã la deschiderea unui
parc industrial al Craiovei, Con-
siliul Judeþean, prin preºedintele
Ion Prioteasa, au achiesat imediat
la acest proiect. Rãmân aceeaºi
persoanã interesatã de crearea de
noi locuri de muncã ºi voi conti-
nua sã dezvolt parteneriate cu re-
prezentanþii diplomatici ai Româ-
niei”, a declarat primarul Craio-
vei, Lia Olguþa Vasilescu.

O investiþie de 30 de milioane
de euro

Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa, a preci-
zat cã firma ETI are o bogatã tra-
diþie în Turcia, fiind unul dintre
cei mai mari producãtori de
biscuiþi din Europa. Compania
vine cu un aport investiþional de

Centrul Craiovei a fost pur ºi
simplu paralizat, ieri-dimineaþã, în
prima zi de an ºcolar. Pe pasajul
subteran s-a circulat barã la barã,
taxiurile claxonând nervoase deoa-
rece cei mai mulþi clienþi se grã-
beau sã ajungã la festivitãþile de

Probã de foc pentru traficul din Craiova
deschidere. Calea Bucu-
reºti a fost extrem de
aglomeratã, îndeosebi
traficul de pe pasajul su-
prateran, unde s-a format
o coloanã de maºini ast-
fel încât toþi cei prinºi în
trafic au aºteptat zeci de
minute în ºir ca sã tra-
verseze zona centralã.
Îmbulzealã mare a
fost ºi la pieþele de
flori de pe Calea
Bucureºti, pãrinþii
grãbindu-se sã
cumpere buchete
pentru doamnele

învãþãtoare ºi profesoare. În
preajma ºcolilor, cum a fost
cazul ªcolii nr. 2 Traian, a
fost solicitatã intervenþia
poliþiºtilor de la Rutierã pen-
tru a dirija traficul, unul de-
a dreptul infernal. Dupã cele

douã ore de vârf ale dimineþii, gã-
lãgia din stradã a ajuns imediat în
curþile ºcolilor ºi ale grãdiniþelor.
Nu a durat însã mult ºi tot vacar-
mul acesta s-a mutat din nou în
stradã, la terasele ºi parcurile din
centrul oraºului, care au fost luate
cu asalt de elevii care s-au grãbit
sã-ºi depene amintirile din vacan-
þã... la un suc.

Statuile nud
care formeazã
grupului statuar
„Dansul”, realizat
de artistul plastic
Peter Jacobi, au
fost ridicate, ieri,
de Primãria
Craiova ºi mutate
în Parcul „Nico-
lae Romanescu”.
În locul lor, pe
separatorul de
sensuri de la
pasajul subteran,
a fost amplasatã o
altã statuie care reprezintã un
nud de femeie. Reprezentanþii
municipalitãþii au recunoscut
cã primele douã statui au iscat
discuþii ºi chiar reclamaþii din

partea craiovenilor care s-au
dovedit indignaþi de expunerea
nuditãþii obiectelor de artã în
locul respectiv, în special
nudul de bãrbat.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Compania turceascã ETI GIDA SANAYI ve TICARET
A.ª îºi deschide o fabricã de produse de patiserie în

incinta Parcului Industrial din Craiova. Investiþia pe care
o vor face turcii în Bãnie se ridicã la suma de aproximativ
30 de milioane de euro. De asemenea, investitorii promit

cã vor crea peste 350 de noi locuri de muncã.

peste 30 de milioane de euro pe
care îi vor folosi pentru a con-
strui fabrica de la zero în Parcul
Industrial Craiova, pe o suprafa-
þã de circa opt hectare, fiind ast-
fel una dintre cele mai importante
investiþii care se fac în Craiova
dupã preluarea fabricii de automo-
bile de compania Ford. „Sediul
social al firmei deschise de com-
pania turcã în România a fost în-
fiinþat în incubatorul de afaceri de
la Parcul Industrial, realizat de CJ
Dolj pe un proiect cu finanþare
europeanã în valoare de aproape
6 milioane de euro. Deschiderea
fabricii în incinta Parcului Indus-
trial este importantã pentru noi,
mai ales cã investitorii turci au
prospectat în ultimele luni mai
multe locuri din þarã, care erau
foarte bune ºi se pretau pentru o
astfel de afacere. În aceste luni am
fost într-o competiþie deschisã cu
alte trei-patru municipii mari din
România. Atragerea companiei ETI
este rezultatul unei colaborãri foar-
te bune între Consiliul Judeþean
Dolj, Primãria municipiului Craio-
va, prin doamna primar Lia Olgu-
þa Vasilescu, ºi conducerea Parcu-
lui Industrial, prin directorul Ma-
rin Nicoli. Au fost câteva luni de
tatonãri, de vizite pe teren, de în-
tâlniri care s-au dovedit determi-
nante pentru decizia companiei din
Turcia de a veni la Craiova”.

Infrastructura i-a atras
spre Craiova

Potrivit autoritãþilor, firma ETI
doreºte sã-ºi extindã investiþia în

Parcul Industrial din Craiova.
„Mai are nevoie de teren, motiv
pentru care Consiliul Judeþean
Dolj, împreunã cu instituþia Pre-
fectului, a iniþiat un proiect de
hotãrâre de guvern pentru pre-
luarea unui teren care se aflã în
vecinãtatea Parcului Industrial
din Craiova. Cooperarea dintre
toate aceste instituþii este un
exemplu de bunã practicã, pen-
tru cã am demonstrat tuturor cã
Primãria Craiova, Consiliul Jude-
þean Dolj ºi Prefectura Dolj îºi
pot da mâna sã rezolve o proble-
mã în beneficiul comunitãþii”, a
mai spus preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.
Acesta a adãugat cã în alegerea
Craiovei ºi a Parcului Industrial
au contat foarte mult ºi conexiu-
nile rapide pe care investitorii
turci le au la dispoziþie, ºi anume
legãtura cu Aeroportul Craiova,
ocolitoarea de Nord a municipiu-

lui Craiova (pe DN 65F) ºi dru-
mul european E 574 Craiova –
Bucureºti. „Mesajul pe care îl
transmitem tuturor companiilor
ce vor sã-ºi dezvolte investiþiile
în zona noastrã este cã la Craio-
va ºi în judeþul Dolj vor gãsi au-
toritãþi locale serioase, transpa-
rente ºi deschise oricãrui parte-
neriat, autoritãþi care formeazã o
echipã ºi care îºi onoreazã anga-
jamentele asumate”, a mai decla-
rat preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa.

350 de locuri de muncã
vor fi create

Compania turceascã a anun-
þat cã va crea, la Craiova, 350
de noi locuri de muncã într-un
judeþ în care ºomajul se aflã la
cote ridicate. ETI GIDA SANA-
YI ve TICARET A.ª ºi-a înce-
put activitatea în anul 1962, fi-
ind o firmã de familie a cãrei

activitate a pornit de la 20 de
angajaþi ºi a ajuns la 5.000 de
locuri de muncã în prezent. Fir-
ma îºi exportã la ora actualã pro-
dusele în 60 de þãri ale lumii. A
deschis o filialã în Romania sub
denumirea ETI EUROPEAN
FOOD INDUSTRIES S.A., al
cãrei sediu social a fost stabilit
în clãdirea Incubator de Afaceri
din Parcul Industrial Craiova.
Pânã sã se aºeze la Craiova, au-
toritãþile locale susþin cã inves-
titorii turci au derulat, pe par-
cursul a  patru luni, un program
de prospectare în vederea extin-
derii activitãþii în zona Uniunii
Europene. Dupã mai multe vizi-
te în diverse locuri din România
ºi dupã mai multe întâlniri cu
reprezentanþii autoritãþilor loca-
le din judeþul Dolj, echipa ma-
nagerialã a firmei turceºti a de-
cis amplasarea fabricii în Parcul
Industrial Craiova.
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Conform reprezentanþilor Serviciului
Teritorial al Poliþiei de Frontierã (STPF)
Dolj, poliþiºtii de frontierã de la Punctul de
Trecere a Frontierei (PTF) Calafat au
oprit, duminicã, în jurul orei 14.00, pe
sensul de intrare în þarã, o caravanã
marca Fiat condusã de un cetãþean aus-
triac. La controlul de frontierã efectuat
asupra mijlocului de transport, oamenii
legii au descoperit, ascunse în toaleta
acestuia, douã persoane de sex masculin

Poliþiºtii de frontierã de la PTF Calafat au descoperit, duminicã,
doi migranþi sirieni ascunºi în toaleta unei rulote. Cei doi au fost

returnaþi pe teritoriul Bulgariei.

Migranþi  s ir ieni  descoperiþ i  la PTF Calafat

Accidentul s-a petrecut ieri,
în jurul orei 12.00. Din cerce-
tãrile poliþiºtilor Biroului Ru-
tier Craiova s-a stabilit cã,
Costinel Burada, în vârstã de
39 de ani, din comuna Mâr-
ºani, în timp ce conducea o
autoutilitarã marca Mercedes
pe bulevardul „1 Mai”, din-
spre Ciupercã spre Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, când a încetinit, la
intersecþia cu strada „Dealul

Spirii”, a fost lovit violent din
spate de un autoturism Citro-
en, înmatriculat în Spania. În
urma impactului, autoutilitara
a fost proiectatã pe scuarul ce
desparte cele douã sensuri de
mers. Cel care conducea au-
toturismul Citroen a abando-
nat maºina acolo ºi a fugit, ast-
fel cã poliþiºtii au ridicat-o ºi
au dus-o pe „Câmpia Islaz”,
la sediul Biroului Rutier Cra-
iova. Chiar dacã ºoferul fu-

gar avea la dispoziþie 24 de
ore sã se prezinte singur la
Poliþie, oamenii legii au dema-
rat verificãrile ºi au reuºit sã-
l identifice, stabilind cã este
vorba despre Antonio Bande-
ras C., de 17 ani, din Craio-
va. În jurul orei 16.00, tânã-
rul s-a prezentat la sediul Bi-
roului Rutier, a fost audiat cu
privire la accident, pe numele
sãu fiind întocmit dosar penal.

„Autorul accidentului este
un minor în vârstã de 17 ani,
astfel cã pe numele sãu a fost
întocmit dosar de cercetare
penalã sub aspectul comiterii
infracþiunilor de conducere a
unui autovehicul pe drumurile
de o persoanã care nu pose-
dã  permis  de  conducere ,
pãrãsirea locului accidentului

fãrã încuviinþarea organelor
judiciare ºi vãtãmare corpora-
lã din culpã”, ne-a declarat
inspector principal Alin Apos-
to l ,  pur tã toru l  de  cuvânt
al IPJ Dolj.

Un alt accident provocat
de un ºofer fugar s-a petre-
cut ºi duminicã searã, în co-
muna doljeanã Cetate. Potri-
vit reprezentanþilor IPJ Dolj,
duminicã searã, în jurul orei
21.00, Rodica Popa, de 38 de
ani, din comuna Cetate, în
timp ce conducea o cãruþã, a
fost acroºatã de un autoturism
Fiat, al cãrui conducãtor auto
a pãrãsit locul accidentului.
Poliþiºtii din cadrul Formaþiu-
nii Rutiere Calafat ajunºi la
faþa locului au demarat cer-
cetãrile, reuºind, dupã aproxi-

mativ douã ore, sã-l identifi-
ce pe autor, Ion Sãrdaru, de
40 de ani, din localitate. Fe-
meia a fost transportatã la
spitalul din Calafat, unde a
primit îngrijiri medicale, sta-
bilindu-se cu nu a suferit le-
ziuni care sã-i punã viaþa în
primejdie. În urma verificãri-
lor, poliþiºtii au stabilit cã
autorul accidentului nu pose-
dã permis de conducere pen-
tru nici o categorie de auto-
vehicule, astfel cã, în cauzã a
fost întocmit dosar de cerce-
tare penalã pentru comiterea
infracþiunilor de vãtãmare
corporalã din culpã, conduce-
re fãrã permis ºi pãrãsirea
locului accidentului, dupã cum
au precizat  reprezentanþ i i
IPJ Dolj.

Un tânãr de 17 ani, din Craiova, este
cercetat penal de poliþiºti, dupã ce,
ieri, la prânz, la volanul unui autotu-
rism înmatriculat în Spania, a provo-
cat un accident de circulaþie pe bule-

vardul „1 Mai” din municipiu, ºi-a
abandonat maºina la locul faptei ºi a
fugit. Dupã câteva ore oamenii legii
l-au identificat ºi îl cerceteazã acum
în stare de libertate.

Accidente provocate de ºoferi fugari

Procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj au fost sesizaþi, dumini-
cã, în jurul prânzului, despre o crimã pe-
trecutã în comuna doljeanã Mârºani. O
echipã de cercetare formatã din poli-
þiºti de investigaþii criminale ºi condusã
de un procuror criminalist a ajuns la lo-
cul faptei, în urma cercetãrilor stabilin-
du-se cã Alexandra Flori Blãnete, în
vârstã de 16 ani, ºi-a ucis concubinul,
care avea 23 de ani.

Potrivit anchetatorilor, fata, care este
din Rojiºte, lãcuia la concubinul ei, Ma-
rian Broboanã, de 23 de ani, din Mâr-
ºani, de mai bine de un an, cei doi având
împreunã ºi un copil de numai douã luni.
Din câte le-a povestit fata anchetatori-
lor, concubinul ei obiºnuia sã o agrese-
ze, iar în luna iunie a tuns-o la zero dupã

ce a bãtut-o. Nu a depus niciodatã plân-
gere la Poliþie, însã duminicã, pe la
prânz, dupã ce a culcat bebeluºul, vã-
zând cã ºi concubinul ei este întins în
pat ºi doarme, fata a pus mâna pe un
cuþit ºi i l-a înfipt în zona toracicã. A
atins inima, pentru cã în câteva minute
concubinul ei a decedat. Medicii legiºti
au stabilit cã decesul victimei a survenit
în urma unei insuficienþe cardio-respira-
torii provocatã de o plagã înjunghiatã în
zona toracicã, cu secþionarea peretelui
ventricular stâng cardiac. Dupã finaliza-
rea cercetãrii la faþa locului, tânãra a fost
adusã la sediul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, unde a recunoscut co-
miterea faptei. „A fost pusã în miºcare
acþiunea penalã faþã de tânãrã, aceasta
fiind reþinutã pentru 24 de ore pentru

comiterea infracþiunii de omor. Urmea-
zã sã sesizãm Tribunalul Dolj cu propu-
nere de arestare preventivã a inculpa-
tei”, ne-a declarat procuror Magda Bã-
descu, purtãtor de cuvânt al Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj.

Ieri dupã-amiazã, judecãtorii Tribuna-
lului Dolj au admis propunerea procu-
rorilor ºi au dispus arestarea preventi-
vã a Alexandrei Blãnete pe o perioadã
de 19 zile, minora ajungând din nou în
arestul IPJ Dolj.

O fatã de numai 16 ani, din comuna doljeanã Rojiºte, a fost ares-
tatã preventiv pentru 19 zile, ieri dupã-amiazã, pentru comite-
rea infracþiunii de omor. Tânãra a ajuns în spatele gratiilor dupã
ce, duminicã, ºi-a ucis concubinul, în vârstã de 23 de ani, cu o
loviturã de cuþit. Crima s-a petrecut în comuna Mârºani, unde
locuiau cei doi, iar copilul lor, de numai 2 luni, a fost încredin-
þat reprezentanþilor Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþie a Copilului Dolj.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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care au declarat verbal cã sunt cetãþeni
sirieni ºi nu au asupra lor nici un docu-
ment de identitate.

„Poliþiºtii de frontierã au procedat la
întreruperea cãlãtoriei persoanelor ºi,
conform protocolului româno-bulgar, au
fost predate autoritãþilor de frontierã
bulgare în vederea continuãrii cercetãrilor
ºi dispunerii mãsurilor legale ce se impun”,
a declarat comisar ºef Romicã Ivãnoiu,
purtãtorul de cuvânt al STPF Dolj.
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Zilele trecute, în judeţul Galaţi,
în urma unor ploi diluviene – ore
în şir – au murit oameni înecaţi.
Aşa ceva nu se mai pomenise. Zeci
şi zeci de gospodării inundate, cul-
turi agricole acoperite de ape, ago-
niseala de-o viaţă a oamenilor nă-
ruită. Prăpăd autentic, trăit şi prin
părţile locului cu ani în urmă. În
satele judeţului Galaţi nu mai plo-
uase atât de distrugător, peste 140
de litri pe metru pătrat, de multă
vreme, poate de decenii, încât uli-
ţele localităţilor să devină cursuri
de apă. Ceea ce încercăm să de-
scriem s-a văzut din imaginile te-
rifiante oferite de televiziunile de
ştiri. S-a spus că a plouat noaptea
de parcă s-ar fi rupt băierile ceru-
lui. De aici începe adevărata dis-
cuţie. Suntem în anul 2013. Ase-
menea nenorociri sunt previzibile
prin scanările radarului „de zonă”,

MIRCEA CANŢĂR

Judeţul Galaţi
nu e atât de departe

care se fac din 10 în 10 minute,
harta integrată a ţării realizându-
se la Bucureşti (Administraţia Na-
ţională de Meteorologie). Există
posibilitatea uneori ca fenomenul
să se dezvolte rapid, ne spune
meteorologul craiovean de excep-
ţie Ion Marinică, de cele mai mul-
te ori „în trepte”, dispunându-se
avertizare de cod portocaliu sau
roşu. În Moldova, centrul meteo-
rologic regional se află la Bacău,
iar staţia radar la Iaşi. Singura jus-
tificare, cât de cât plauzibilă, ar fi
aceea că norul negru, devastator,
s-a dezvoltat... rapid. Să presupu-
nem că Prefectura Galaţi a fost
alertată in extremis, iar ISU Galaţi
a trimis, la primăriile din judeţ, in-
fogramele de alertare. Recepţiona-
te de nişte... somnambuli, incapa-
bili să îi trezească pe localnici. Fi-
reşte, nu avem în intenţie să adu-

cem reproşuri ISU Galaţi pentru
cât de prompt a reacţionat sau nu.
E treaba conducerii administrati-
ve a judeţului Galaţi. Dar ceea ce
nu ne poate rămâne indiferent, din-
colo de pierderea de vieţi ome-
neşti, este altceva: cum s-ar fi ac-
ţionat, de pildă, în Dolj? Mai clar:
evenimentele tragice din judeţul
Galaţi se constituie în ceea ce nu-
mim un avertisment? La întâlnirile
periodice ale reprezentantului Gu-
vernului în teritoriu, în calitate de
preşedinte al Comitetului pentru
situaţii de urgenţă,  c u primarii
Doljului, s-a discutat vreodată de-
spre capacitatea fiecăruia dintre ei
de a-şi înştiinţa comunitatea, în
miez de noapte, de iminenţa unor
stihii ale naturii? Simulările, dacă
s-au făc ut, ce au sugerat? Cam
multe interogaţii. În satul Fratoş-
tiţa, în iunie 2003, am avut o teri-

bilă rupere de nori, cu imense pa-
gube materiale. Sistemul actual de
avertizare era atunci abia la înce-
put. Fireşte, orice nenorocire are
neprevăzutul ei, dar, per ansamblu,
la nivelul Doljului, în tot cursul anu-
lui, nu am auzit de cea mai banală
lucrare de decolmatare a vreunei
albii de apă curgătoare, de supraî-
nălţarea sau consolidarea vreunui
dig de protecţie sau alte minuscule
lucrări de îmbunătăţiri funciare. Şi
nu orice nenorocire poate fi trecu-
tă în contul fatalităţii. Judeţul Ga-
laţi nu este atât de departe încât să
ridicăm din umeri. Încât reiterăm
un truism: sunt destule lucruri cu
care nu se glumeşte pe lumea asta.
Aşa cum este ea. Şi ne gândim la
responsabilitate. Care, aleşilor locali
ar trebui să le tulbure somnul în fie-
care noapte. Pentru a se considera
în slujba comunităţii.

Doljenii pot face donaii
pentru populaţia grav
afectată de inundaţii

Instituţia Prefectului Judeţului
Dolj, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă şi Filiala de Cruce Roşie Dolj
au lansat, ieri, „Campania de spriji-
nire a populaţiei grav afectate de
inundaţiile din judeţul Galaţi”, care
se va desfăşura până pe data de 22
septembrie.

În acest sens, este solicitat spriji-
nul tuturor celor care pot dona di-
verse sume de bani, precum şi ali-
mente neperisabile (apă, sucuri, za-
hăr, orez, ulei, paste făinoase, mălai,
făină, conserve etc.). Donaţiile în
bani se pot face în contul umanitar
RO27TREZ291500701X004878,
deschis de Instituţia Prefectului Ju-
deţului Dolj (cod fiscal 4332118) la
Trezoreria municipiului Craiova, iar
alimentele pot fi donate la coşurile
special amenajate la hypermarket-
urile Real şi Metro în cadrul „Băncii
de Alimente a Crucii Roşii”.

Pentru stabilirea modalităţii de pre-
luare a produselor de la firmele care
donează cantităţi mari se poate lua
legătura cu reprezentantul Instituţiei
Prefectului Judeţului Dolj – Camelia
Cazacu (tel. 0745.385.691) sau cu
reprezentantul Crucii Roşii Dolj –
Maria Vintilă (tel. 0744.768.225).

ALINA DRĂGHICI

La festivitatea organizată pen-
tru deţinuţii de la Penitenciarul Cra-
iova au participat cadrele didacti-
ce ce vor preda materiile de curs
pe întreaga durată a anului şcolar
pentru persoanele private de liber-
tate înscrise la cursurile şcolare,
precum şi lucrători ai serviciilor de
educaţie şi intervenţie psihosocia-
lă din cadrul penitenciarului. Eve-
nimentul a fost precedat de slujba
de Te Deum, oficiată de preotul
unităţii.
128 de deţinuţi
de la Penitenciarul Craiova
au început cursurile

În anul şcolar 2013 – 2014 au
fost înscrise 128 de persoane pri-
vate de libertate, obţinându-se o
structură care cuprinde 45 de elevi
în clasele  I-IV, din care 14 fe-
mei, 39 de elevi în clasele V--
VIII , în timp ce în clasa a IX-a
(frecvenţă redusă) sunt înscrişi 28
de elevi.

Un element de noutate faţă de
anii trecuţi îl constituie faptul că
în anul de învăţământ 2013-2014
se înfiinţează clasa a X-a, învăţă-
mânt frecvenţă redusă în care s-
au înscris 16 elevi. Programa şco-
lară cuprinde aceleaşi materii şi
bareme de evaluare ca în toate
şcolile similare din sis temul edu-
caţional românesc.

Şcoala a început şi în
penitenciarele craiovene
Ieri, în două din închisorile craiovene au fost organizate festivităţii cu ocazia

începerii noului an şcolar. La Penitenciarul de Minori şi Tineri, dar şi la Penitenciarul
Craiova, puşcăriaşii, mai puţin obişnuiţi cu sălile de clasă, au ocazia să deprindă,
abia acum, tainele scrisului şi ale cititului chiar dacă au depăşit demult vârsta copilă-
riei. Alţii îşi continuă studiile întrerupte de condamnarea la închisoare.

Ca în fiecare an, administraţia
penitenciarului a pregătit cores-
punzător spaţiile pentru desfăşu-
rarea activităţilor educ ative,  pu-
nând la dispoziţia elevilor şi pro-
fesorilor trei săli de clasă, o can-
celarie şi o bibliotecă,  precum şi
un spaţiu special des tinat desfă-
şurării orelor de curs pentru fe-
mei în cadrul secţiei „Işalniţa”, dar

şi rechizitele necesare fiecăruia
dintre elevi.

În opinia reprezentanţilor peni-
tenciarului, educaţia persoanelor
private de libertate reprezintă o
prioritate, prin aceasta realizându-

se pregătirea deţinuţilor pentru
revenirea în societate şi spori-
rea şanselor de reintegrare în
societate.
20 de tineri de la PMT Craiova,
în clasa întâi

Festivităţile de desc hidere a
noului an şcolar s-au dorit a fi o
copie fidelă a c eea ce se întâm-

plă în afara zidurilor închisorii.
Astfel,  la Penitenc iarul de Minori
şi Tineri din Craiova, la prima
strigare a c atalogului s-au aliniat
192 de minori şi tineri aflaţi în
custodia închisorii.

În cadrul Şcolii Profes ionale
Speciale Craiova, unitate de în-
văţământ ce îşi desfăşoară acti-
vitatea în incinta penitenciarului,
vor fi organizate ş i în ac est an
cursuri de pregătire şcolară pen-
tru minorii şi tinerii din peniten-
ciar la nivel primar,  gimnazial şi
lic eal. Unitatea de învăţământ be-
neficiază de săli de clasă, atelie-
re de instruire practică, teren şi
sală de sport, amenajate şi admi-
nistrate de penitenciar.

Astfel, pentru anul şcolar  2013
– 2014 au fost înscrise în pro-
gramul de şcolarizare 192 de per-
soane private de libertate, minori
şi tineri, la toate cele trei nive-
luri. Interesant este că 20 dintre
viitorii elevi ai Şc olii Profesiona-
le Speciale Craiova vor păş i pen-
tru prima dată pragul clasei, f i-
ind înscrişi în clasa întâi.

Minorii şi tinerii care vor urma
cursurile liceale ale şcolii profe-
sionale speciale vor fi ins truiţi în
meseriile de luc rător în lemn şi
mecanic. Ca ş i în c azul Peniten-
ciarului Craiova şi la PMT, pro-
cesul instructiv-educativ este vă-
zut ca o condiţie de bază a rec u-
perării persoanelor private de li-
bertate, prin transmiterea unor

valori fundamentale şi formare
unor deprinderi ş i atitudini care
să determine un comportament
pro-soc ial.  Finalizarea cursurilor
şc olare sau profesionale de c ă-
tre persoanele private de liberta-
te le aduc e ac estora diplome de
absolvire şi certif icate de c alif i-
c are, doc umente recunosc ute
oficial, pe c are nu se menţionea-
ză faptul că au fos t obţinute în
detenţie.
Bonus: 30 de zile mai puţin din
pedeapsă pentru integralişti

În înc hisoare nu doar dorinţa
de a învăţa îi animă însă pe de-
ţinuţi. Aceştia ştiu că dacă vor
merge la cursuri în ambele se-
mestre ale anului şcolar vor be-
neficia de o reducere a pedep-
sei. As tfel, conform Legii 83/
2010 pentru modific area Legii
275/2006 privind exec utarea
pedepselor privative de liberta-
te, fiecare persoană privată de
libertate c are promovează un an
şc olar  benefic iază de 30 de zile
considerate c a exec utate din pe-
deapsă, zile care se acordă nu-
mai în c azul absolvir ii anului
şc olar.

RADU ILICEANU
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Prof. Sean Aday – Directorul
Institutului pentru Diplomaþie
Publicã ºi Comunicare Globalã
din cadrul Universitãþii „George
Washington”, prof. Philip Seib –
Directorul Institutului pentru Di-
plomaþie Publicã al University of
South California (USC) ºi PJ
Crowley, profesor de comunica-
re ºi diplomaþie publicã, fost pur-
tãtor de cuvânt al Departamen-
tului de Stat în prima legislaturã
Obama, au fost doar câteva din
numele sonore prezente, ieri, la
acest eveniment. Forumul Euro-
pean pentru Diplomaþie Publicã
a primit mesajul de salut al doam-
nei Tara Sonenshine – ultimul
subsecretar de stat al SUA pen-

tru Diplomaþie Publicã ºi Afaceri
Externe.

„Noua Practicã Diplomaticã –
Diplomaþia Publicã”

De asemenea, la eveniment
au mai luat parte reprezentanþi
ai corpului diplomatic strãin
acreditaþi la Bucureºti, reprezen-
tanþi ai oficiilor pentru diploma-
þie publicã din statele UE ºi sta-
tele emergente, oficiali ai statu-
lui român, reprezentanþi ai me-
diului academic, reprezentanþi ai
societãþii civile, oameni de afa-
ceri români ºi strãini. În cadrul
acestui eveniment s-a lansat ºi
lucrarea “Noua Practicã Diplo-
maticã – Diplomaþia Publicã”

ºi s-au fãcut prezentãri ale noi-
lor catedre de diplomaþie publi-
cã din centrele universitare care
au acceptat înfiinþarea încã din
acest an a unor departamente de
diplomaþie publicã ºi identitate
competitivã de þarã. Lucrãrile
conferinþei au fost transmise
LIVE pe caleaeuropeana.ro.

Prim-adjunctul directorului SRI,
generalul-maior Florian Coldea,

prezent la eveniment

Prof. univ. dr. Cristian Diaco-
nescu, unul dintre iniþiatorii aces-
tui demers, a precizat cã diplo-
maþia publicã reprezintã ºtiinþa
managementului percepþiei ex-
terne, o practicã diplomaticã
nouã, un concept indispensabil
unei evoluþii corecte a României
pe piaþa liberã europeanã ºi
mondialã ºi, totodatã, un sistem
de mãsuri care îºi propune sã

ofere mediului internaþional ar-
gumentele necesare construcþiei
trainice a credibilitãþii ºi bunei re-
putaþii peste hotare. „România,
stat membru al Uniunii Eu-
ropene, are potenþialul de a
oferi argumentele factuale,
credibile ºi viabile pentru o
percepþie favorabilã în afa-
ra graniþelor ºi, totodatã,
poate contribui cu propria
diversitate la diversitatea
fascinantã a construcþiei
europene din care þara
noastrã face parte integran-
tã”, a mai spus Cristian Dia-
conescu, ªeful Cancelariei
Prezidenþiale. Au mai luat
cuvântul prim-adjunctul di-
rectorului SRI, generalul-
maior Florian Coldea, Teo-
dor Meleºcanu, directorul
Serviciului de Informaþii Ex-
terne; ES Dna Huo Yuzhen
– Ambasadorul Chinei în Ro-

România a gãzduit, ieri, Forumul European
pentru Diplomaþie Publicã, un eveniment care
se integreazã în eforturile de promovare a
Diplomaþiei Publice la nivel mondial ºi euro-
pean. Evenimentul a avut loc la Biblioteca

Centralã Universitarã, unde cei mai reprezen-
tativi specialiºti la nivel mondial în domeniul
diplomaþiei publice si managementului per-
cepþiei de þarã au prezentat prelegeri extrem
de interesant.

România a gãzduit, ieri, Forumul
European pentru Diplomaþie Publicã

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Florian

Coldea

C r i s t i a n

Diaconescu

Vicepreºedinte al Grupului Partidului
Popular European, Marian-Jean Mari-
nescu, a iniþiat, în 2011 o declaraþie prin
care cerea Comisiei sã ia mãsuri care
sã asigure accesul deplin al tuturor utili-
zatorilor la serviciile 112. Declaraþia a
fost semnatã de 483 de europarlamen-
tari ºi a fost adoptatã de Parlamentul
European. Parlamentul a cerut insistent
Comisiei Europene, în mai multe rânduri,
luarea unor mãsuri legislative ºi de stan-
dardizare care sã permitã accesul per-
soanelor cu dizabilitãþi la numãrul 112.
Datele publicate în acest an în raportul
Comisiei nu aratã îmbunãtãþiri în ce pri-
veºte accesibilitatea serviciului: numai în
12 state membre existã ºi alte mijloace
de apelare a numãrului 112, cum ar fi
SMS-urile, textul sau apelurile video. „Au
trecut deja doi ani de la prima sesizare a
Parlamentului pe acest subiect. Am ce-

rut recent Comisiei un rãspuns cu privi-
re la cursul solicitãrilor Parlamentului ºi
la propunerile pe care le are pentru a so-
luþiona aceastã chestiune. Din rãspunsul
primit rezultã cã nu existã încã un plan
de acþiune în acest sens, deºi situaþia con-
travine directivei europene ºi afecteazã
milioane de cetãþeni din întreaga Euro-
pã”, a declarat europarlamentarul
PDL Marian-Jean Marinescu.

Punerea în aplicare a unor tehnologii
de nouã generaþie

Din rãspunsurile primite de la statele
membre se constatã faptul cã cerinþele
noului cadru legislativ nu sunt încã puse
în aplicare integral, iar statele membre
trebuie sã intensifice ºi sã accelereze
eforturile lor. Aceasta este de fapt pre-
cizarea fãcutã de vicepreºedinte Neelie
Kroes. La rândul ei, ºi Comisia Europea-

nã face câteva precizãri. „Pe baza da-
telor primite de la statele membre, Co-
misia va decide asupra acþiunilor ulterioa-
re, astfel încât sã asigure aplicarea efi-
cientã a cadrului de reglementare al
UE...”. Europarlamentarul Marian Jean
Marinescu a spus cã pe lângã problema
accesibilitãþii scãzute a sistemului, sunt
ºi alte aspecte la care trebuie lucrat. „De
exemplu, punerea în aplicare a unor teh-
nologii de nouã generaþie, precum ºi a

criteriilor obligatorii de acurateþe ºi fia-
bilitate pentru localizarea apelantului.
Sunt mãsuri solicitate de Parlament în
repetate rânduri, dar care întârzie sã fie
aplicate. De asemenea, trebuie crescut
gradul de informare al publicului cu pri-
vire la numãrul 112. În acest moment,
mai puþin de o treime din cetãþenii euro-
peni sunt familiari cu acest numãr care
le poate salva viaþa”, a spus Marian-

Jean Marinescu.

În majoritatea statelor membre, numãrul european de urgenþã
112 continuã sã fie accesibil numai prin mijloace vocale, exclu-
zând milioane de persoane, cum ar fi utilizatorii surzi, cu defi-
cienþe de auz ºi de vorbire, de la utilizarea serviciilor de urgen-
þã. Deºi statele membre sunt obligate sã asigure accesul echiva-
lent al persoanelor cu dizabilitãþi la serviciul 112, Comisia Eu-
ropeanã nu are încã un plan de acþiune care sã garanteze aplica-
rea integralã a legislaþiei UE, dupã cum reiese din scrisoarea
transmisã de vicepreºedintele Comisiei Europene, Neelie Kro-
es, deputatului european Marian-Jean Marinescu.

Milioane de persoane cu dizabil itãþiMilioane de persoane cu dizabil itãþiMilioane de persoane cu dizabil itãþiMilioane de persoane cu dizabil itãþiMilioane de persoane cu dizabil itãþi
nu pot apela serviciul de urgenþã 1nu pot apela serviciul de urgenþã 1nu pot apela serviciul de urgenþã 1nu pot apela serviciul de urgenþã 1nu pot apela serviciul de urgenþã 11212121212

Vicepreºedintele EPP:
„Comisia trebuie sã facã
toate demersurile care
se impun pentru ca
statele membre sã îºi
îndeplineascã obligaþiile,
presându-le sã ia
mãsurile necesare.
Numai astfel sistemul
112 poate deveni într-
adevãr funcþional. Ca
gardian al tratatelor
comunitare, Comisia are
aceastã îndatorire”.

mânia; Katarzina Skorzinska – di-
rectorul Institutului Diplomatic din
Polonia, precum ºi reprezentanþi
ai mediului academic.
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După trei luni de binemeritată vacanţă,
clinchetul clopoţelului i-a chemat, ieri, din
nou în bănci pe elevii doljeni. Plini de emo-
ţii, dar bucuroşi, au pornit, cu mic, cu mare,
însoţiţi de părinţi sau bunici, spre şcoală.
Bucheţele şi coşuleţele de flori parfumate
n-au lipsit nici de această dată din peisajul
colorat de glasurile vesele ale micuţilor ne-
răbdători – unii să-şi reîntâlnească profe-
sorii şi colegii, alţii să-şi cunoască dascălii.
Aşa cum se întâmplă în fiecare an, curţile
unităţilor de învăţământ din Craiova au

Emoţii mari
pentru elevi în
prima zi de şcoală

Clopoţelul a sunat din nou!

“Îi găsesc pe copiii mei atât
de frumoşi, expresivi şi voioşi”

Peste zece mii de elevi au înce-
put, ieri, un nou an şcolar, care a
venit cu emoţii, dar şi cu schim-
bări. Şcoala Gimnazială “Gheorghe
Ţiţeica” i-a întâmpinat pe elevi într-
o atmosferă de sărbătoare, aşa
cum se întâmplă în fiecare an. Şi
de această dată, doamna învăţătoa-
re Lucia Delevedova a fost asalta-
tă de zeci de buchete de flori par-
fumate – semn că elevii o iubesc.
Aflaţi acum în clasa a II-a B, fa-
miliarizaţi deja cu clasa, prichin-
deii s-au aşezat deja în băncuţele
pe care le-au lăsat să odihnească
pe timpul vacanţei de vară. Acum
au început un nou an şcolar, care
promite să fie la fel de bogat atunci
când vine vorba de concursuri şi
premii. «În clasa a II-a îi găsesc
pe copiii mei atât de frumoşi, ex-

presivi şi voioşi, încât nu-mi vine
să cred că în trei luni s-a întâm-
plat acest fenomen de expansiune
pe toate planurile. Sunt superbi!
Avem planuri mari pentru anul şco-
lar care tocmai a început, cu atât
mai mult cu cât recent am primit
o veste grozavă: am luat locul I la
un concurs naţional de reviste şco-
lare cu revista Copacul din Dru-
mul Cunoaşterii. De asemenea, am
luat şi locul al II-lea pe ţară cu fil-
mul „Colţ de Rai”, pe care l-am
realizat cu copiii mei în luna mai a
anului şcolar trecut, şi a fost un

devenit neîncăpătoare, adunând mii de şco-
lari încă de la primele ore ale dimineţii.
Fie că au păşit pentru întâia oară la grădi-
niţă, au început clasa pregătitoare sau cla-
sa I, emoţiile au fost la fel de copleşitoare
pentru fiecare copil în parte. Cu măies-
trie, dascălii au fost cei care şi-au dat silin-
ţa să-i primească aşa cum au ştiut mai bine.
Nici sălile de clasă n-au fost lăsate la voia
întâmplării, ci amenajate în aşa fel încât
cea dintâi zi de şcoală să fie şi cea mai fru-
moasă pentru fiecare elev.

început excepţional. Acolo am gă-
sit acea nobleţe sufletească, am re-
descoperit acele calităţi native ale
acestor copii minunaţi», a spus
Lucia Delevedova, învăţător la cla-

sa a II-a B la Şcoala Gimnazială
“Gheorghe Ţiţeica” din Craiova.
Primarul Craiovei
şi-a dus copilul la grădiniţă

Emoţiile nu le-au ocolit nici pe
oficialităţile municipiului Craiova,
care, în calitatea de părinţi, şi-au
condus copiii la şcoală. Primarul
Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, şi-
a dus, ieri, micuţul – Robert – la
Grădiniţa cu program prelungit
“Voiniceii” din cartierul Brazda lui
Novac. “Astăzi nu mă aflu aici în
calitate oficială,  sunt la fel ca şi

dumneavoastră, alături de micuţul
meu, în calitate de părinte – este
prima lui zi de grădiniţă. În acest
an am încercat să facem tot ce s-
a putut pentru a arăta altfel grădi-
niţele. Investiţiile nu sunt încă fi-
nalizate şi vor continua pe toată
durata anului, în weekend pentru
a nu fi afectat procesul de învăţa-
re. Emoţiile sunt mai mari pentru
cel mic, nu pentru mine. Fiind pri-
ma zi de grădiniţă, nu ştiu cum se
va descurca, dar este un copil so-
ciabil şi sper că nu vor fi proble-
me. Le-am spus doamnelor edu-
catoare să nu facă diferenţe între
el şi ceilalţi copii. Am înţeles că în
grupa lui este şi un copil cu sin-
drom Down însoţit în permanenţă
de bunică. Am ales această grădi-
niţă pentru că aici a fost şi nepoa-
ta mea şi ştiu c ă este personal
foarte bine pregătit. Chiar dacă mi
s-a spus că ar fi bine că îl duc în
învăţământul privat, eu ştiu că până
la urmă sistemul de stat, cel de
care avem noi grijă, este cel mai
bun”, a afirmat primarul Craiovei,
Lia Olguţa Vasilescu.
«A fi elev
la Şcoala “Traian” înseamnă
cinste şi responsabilitate»

Emoţii mari au fost şi pentru
elevii Şcolii Gimnaziale “Traian”.
Aici, deschiderea noului an şcolar
a debutat cu Imnul şcolii, intonat
de corul de elevi. “Cred că aţi re-
marcat cu toţii cât de bine arată

şcoala noastră astăzi. Într-un timp
foarte scurt s-a realizat aici ce nu
s-a făcut de 100 de ani. Sala de
sport este realizată la s tandarde
europene, extrem de frumoasă –
tocmai din acest motiv aştept din
partea voastră, a elevilor, respect
pentru efortul depus de Primăria
Craiova. Toate cele trei locaţii ale
şcolii sunt reparate şi igienizate, atât
cât s-a putut în cele două săptă-
mâni. Dar lucrările vor continua
astfel încât să nu întrerupă proce-
sul de învăţare. Şcoala în care în-
văţaţi este una de prestigiu în în-
văţământul doljean, pentru că de-
a lungul timpului şi-a câştigat acest
loc prin multă muncă. A fi astăzi
elev la Şcoala “Traian” înseamnă
cinste şi responsabilitate”, a afir-
mat prof. Maria Daşu, directorul
Şcolii Gimnaziale “Traian”.
“Oraşul nostru a fost selectat
într-un program al BERD”

Primarul Craiovei,  Lia Olguţa
Vasilescu, a luat parte alături de
prefectul judeţului Dolj şi reprezen-
tanţii Inspectoratului Şcolar Jude-
ţean Dolj, atât la festivităţile orga-
nizate la Şcoala Gimnazială “Tra-
ian”, precum şi la Colegiul Naţio-
nal “Elena Cuza”, unităţi de învă-
ţământ pe care le-a absolvit. Edilul
le-a spus elevilor că este necesar
să înveţe bine, pentru a putea ajun-
ge acolo unde îşi doresc: «Anul
acesta, toate cele 62 de şc oli şi
grădiniţe cu personalitate juridică
au obţinut autorizaţie de funcţio-

nare, mai puţin trei structuri: gră-
diniţele “Curcubeul copilăriei”,
“Aşchiuţă” şi cea din Cernele, care
sunt în curs de obţinere a autori-
zaţiei, după ce s-a făcut racorda-
rea la reţeaua de apă a oraşului şi
s-au început reparaţiile. Din păca-
te, durata de timp a organizării li-
citaţiei pentru reabilitarea unităţi-
lor de învăţământ s -a prelungit
până la începutul lunii septembrie
şi, din cauze obiective, lucrările vor
continua până la sfârşitul anului
2013, dar se vor executa în week-
end, pentru a nu perturba proce-
sul educaţional. Vestea bună este
că există finanţare pentru repara-
ţii, iar pentru reabilitare termică,
oraşul nostru a fost selectat într-
un program al Băncii Europene de
Rec ons truc ţie ş i Dezvoltare
(BERD), care prevede că unităţile
de învăţământ vor beneficia de re-
surse ce urmează să fie rec upe-
rate din sc ăderea facturilor la uti-
lităţi. Folosesc acest prilej pentru
a transmite elevilor că este nece-
sar să înveţe bine, pentru a ajun-
ge în viaţă acolo unde îşi doresc
ei ş i părinţii lor şi să asigur cadre-
le didactice de imensul respec t pe
care li-l port şi de toată disponibi-
litatea mea pentru colaborare. În
acelaşi timp, vreau să transmit şi
părinţilor  toate gândurile mele
bune şi să fie mândri de copiii lor,
aşa c um, la rândul meu şi eu sunt
mândră de c opilul meu care. Vă
doresc un an şcolar plin de suc-
cese şi împlinir i!».

Pagină realizată de ALINA DRĂGHICI
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Bidzina Ivaniºvili (57 de ani),
prim-ministru al Georgiei din oc-
tombrie 2012 ºi unul din bogaþii
lumii, este un personaj confuz. Are
paºaport francez, se exprimã co-
rect în limba lui Moliere, dar stã-
pâneºte ºi limba georgianã. Înttr-
un interviu pe care l-a acordat tri-
misului „Le Point”, în localitatea
Ureki, pe malul Mãrii Negre, în-

tre porturile Potumi ºi Poti, în
vasta sa proprietate, cu piscinã
elegantã ºi topogane de apã, n-a
evocat, timp de 50 de minute,
Uniunea Europeanã ºi nici n-a
adus discuþia despre o posibilã
aderare a Georgiei la NATO. În
schimb, a fãcut referiri la o apro-
piere de marele vecin rus. Atitu-
dine legatã de ceea ce declarase

la 4 septembrie, într-o conferinþã
de presã. Premierul a fãcut avere
în Georgia, din comerþul cu cal-
culatoare ºi telefoane, deschizând
apoi banca Rossiyskiy Kredit. El
considerã cã aderarea Georgiei la
Uniunea Vamalã, Uniunea Eurasia-
nã, o zonã de liber schimb regru-
pând Rusia, Kazahstan ºi Belarus,
este mult mai avantajoasã. Mai
mult decât atât, într-un interviu
pentru „Politique International”,
miliardarul declara: „Ruºii ºtiu
cine sunt ºi ºtiu cã pot avea în-
credere în mine”. În opinia sa,
Georgia este o þarã micã ºi sãra-
cã. Axele sale prioritare, în afarã
de educaþie ºi sãnãtate, sunt agri-
cultura ºi turismul. Dupã 2006,
Rusia a blocat importurile de vin
ºi apã mineralã. Reluate abia anul
acesta. Inclusiv celebra apã Bor-
jomi, alãturi de alte 90 de sorti-
mente de vin ºi alcool georgian.
În plus, numãrul de turiºti ruºi s-
a dublat într-un an. În primul tri-
mestru al anului acesta a fost de
260.000 pe litoralul Mãrii Negre.
Cu toate acestea, Moscova susþi-
ne în continuare cele douã repu-
blici separatiste – Abhazia ºi Ose-

tia de Sud. Mai mult, grãnicerii ruºi
au mai ciugulit din teritoriul Geor-
giei. Bidzina Ivaniºvili crede cã
Georgia este o þarã micã, ce nu
poate avea pretenþii regionale, cum
pretinde preºedintele Mikhail Saa-
kaºvili. În ceea ce priveºte Abha-
zia ºi Osetia de Sud, acestea vor fi
încurajate sã se întoarcã atunci
când Georgia va fi mult mai
prosperã. În privinþa reluãrii rela-
þiilor diplomatice cu Rusia, suspen-
date dupã rãzboiul din 2008, pen-
tru moment Elveþia mediazã între
cele douã þãri. Dar trebuie timp,
între 5 ºi 7 ani. Ce declarã Bidzina
Ivaniºvili: „Am lucrat în Rusia. ªi
îi cunosc bine pe ruºi. Pentru a-i
înþelege îþi trebuie nu numai creier,
ci mai mult”. Relaþia sa cu preºe-
dintele pro-occidental rãmâne una
tensionatã. Premierul opineazã cã
Saakaºvili ºi-a dat silinþa pentru a-
ºi construi o imagine de democrat
ºi reformator în Occident. Dar în
Georgia închisorile erau pline. În
plus, el pretinde cã nu este vinovat
de rãzboiul din 2008, cu Rusia.
Ceea ce este subînþeles este cã pre-
mierul georgian se felicitã pentru
ameliorarea relaþiilor cu Moscova.

Georgia: Tbilisi curteazã MoscovaGeorgia: Tbilisi curteazã MoscovaGeorgia: Tbilisi curteazã MoscovaGeorgia: Tbilisi curteazã MoscovaGeorgia: Tbilisi curteazã Moscova

Ploile torenþiale au continuat
duminicã în statul american
Colorado, blocând elicopterele
la sol ºi afectând activitatea
echipelor aflate în cãutarea
sutelor de persoane date
dispãrute în urma unora dintre
cele mai grave inundaþii produ-
se în statul american Colorado
(vest). Peste 1.500 de case au
fost distruse, iar cel puþin
17.000 avariate, potrivit
serviciilor de urgenþã. Multe
drumuri ºi poduri au fost
avariate. Potrivit unui bilanþ
provizoriu, 6 persoane au
murit, iar alte 11.000 au fost
evacuate în acest stat american,
unde cantitatea precipitaþiilor
din ultimele zile a depãºit norma
pentru mai multe luni. Ploile

Inundaþii în Colorado: Sute de persoane
date dispãrute ºi 11.000 evacuate

Cel puþin 20 de persoane au
fost ucise ºi peste 8.000 au fost
evacuate în Mexic din cauza in-
temperiilor provocate de uraga-
nul Ingrid, venit din Golful Me-
xic, ºi furtuna tropicalã Manuel,
sositã dinspre Oceanul Pacific,
au anunþat autoritãþile, relateazã
AFP. Ploi torenþiale s-au abãtut
duminicã asupra celei mai mari
pãrþi a þãrii din cauza efectelor
combinate ale celor douã feno-
mene, a indicat Serviciul Meteo-
rologic Naþional (SMN). Ploile
torenþiale, inundaþiile ºi alunecã-
rile de teren au fãcut 14 morþi în
statul Guerrero (sud) ºi 6 în sta-
tele Puebla ºi Hidalgo (centru),
potrivit bilanþurilor anunþate de

Cel puþin 20 de morþi ºi 8.000 de evacuaþi
în Mexic, prins între un uragan

ºi o furtunã tropicalãabundente urmeazã sã continue
în aceastã regiune „timp de mai
multe zile”, potrivit meteorolo-
gilor. Numãrul persoanelor de la
care nu existã veºti a fost
estimat de cãtre serviciile de
urgenþã la 1.253, în timp ce
guvernatorul statului Colorado,
John Hickenlooper, a anunþat
anterior pentru CNN numãrul
de 500 de persoane. Potrivit
guvernatorului, „numeroase
case au fost distruse. Mai multe
s-au prãbuºit, iar noi nu am
putut pãtrunde în interior”.
Preºedintele Barack Obama a
decretat stare de urgenþã ºi a
ordonat sã fie trimise echipe de
salvatori ºi mijloace suplimenta-
re în statul Colorado, pentru a
ajuta autoritãþile locale.

autoritãþi. În statul Guerrero, s-
au înregistrat ºi peste 2.000 de
sinistraþi, iar precipitaþiile au pro-
vocat inundaþii extinse, circa
21.000 de locuinþe fiind private
de energie electricã, a declarat
serviciul local al Protecþiei Civi-
le. Circa 500 de persoane au fost
evacuate din domiciliile lor la
Acapulco, unde apa a atins, în
unele locuri, un metru, luând
maºinile. Aeroportul internaþional
a fost izolat, drumul care duce
spre el fiind tãiat de un torent de
apã. În statul Veracruz (est), ploi-
le cauzate de Ingrid au dus la
evacuarea a peste 6.000 de per-
soane, a anunþat guvernatorul
acestui stat.

Franþa, SUA ºi Marea Britanie s-au pronun-
þat ieri, la Paris, pentru o rezoluþie „puternicã ºi
constrângãtoare” la ONU, pentru a pune în apli-
care acordul ruso-american asupra dezarmãrii
chimice în Siria, declaraþia celor trei aliaþi inter-
venind în momentul în care ere aºteptat un ra-
port crucial al inspectorilor Naþiunilor Unite
asupra presupusului „masacru” din 21 august,
din apropierea Damascului. La încheierea unei
întâlniri desfãºurate la Paris, ieri dimineaþã, pre-
ºedintele francez, François Hollande, ministrul
sãu de Externe, Laurent Fabius, ºi ºefii diplo-
maþiilor de la Washington ºi Londra, John Ker-
ry ºi William Hague, au „apreciat drept esenþi-
al” a se ajunge la un text „puternic ºi constrân-
gãtor”, a anunþat preºedinþia francezã, citatã de
AFP. Este vorba de a obliga Damascul, potrivit
„unui calendar precis”, la un inventar al arse-
nalului sãu chimic ºi de a-l verifica pânã la dis-
trugerea acestuia, la mijlocul anului 2014, a pre-
cizat preºedinþia. Hollande a subliniat cã cei trei
aliaþi trebuie „sã menþinã linia de fermitate care
a permis angajarea acestui proces diplomatic ºi
al solidaritãþii”, a completat o sursã a preºedin-

þiei franceze. Discuþiile vor continua ºi cu Ru-
sia, þarã cãreia îi aparþine propunerea de punere
sub control a armelor chimice siriene. Minis-
trul francez de Externe, Laurent Fabius, care a
avertizat dupã întâlnirea de ieri de la Paris cã
Siria va trebui sã facã faþã „unor consecinþe
grave” dacã regimul de la Damasc nu-ºi va res-
pecta promisiunile, se va deplasa astãzi la Mos-
cova pentru a discuta cu omologul sãu rus,
Serghei Lavrov, asupra pro-
iectului de rezoluþie. Proiec-
tul, elaborat de Paris sãptã-
mâna trecutã, a fost consi-
derat de Moscova pânã
acum drept „inacceptabil”.
Textul va servi însã drept
„punct de plecare” pentru
noile discuþii din capitala
rusã, dupã cum a indicat o
sursã diplomaticã francezã.

A venit timpul nu sã
convingem, ci sã obligãm
opoziþia sirianã sã ia loc la
masa negocierilor, a decla-

rat la rândul sãu, ieri, ministrul Afacerilor Ex-
terne rus, Serghei Lavrov, la finalul întrevede-
rii avute la Moscova cu omologul sãu egip-
tean, Nabil Fahmy, informeazã Itar-Tass. „Fo-
losim mereu cuvântul «a convinge» opoziþia
(sirianã) sã ia parte la conferinþa Geneva-2.
Poate a venit timpul sã începem sã folosim alt
verb - «a obliga» opoziþia sã ia parte la confe-
rinþã”, a spus ºeful diplomaþiei ruse.

Siria: Franþa, SUA ºi Marea Britanie susþin o rezoluþie „puternicã ºi constrângãtoare”

Indonezia: Aproape 6.000
de persoane evacuate
dupã erupþia unui vulcan

Aproape 6.000 de persoane
au fost evacuate din locuinþele
lor dupã erupþia vulcanului
Sinabung, din vestul Indoneziei,
a afirmat ieri un oficial,
relateazã Associated Press.
Vulcanul de 2.600 m înãlþime,
din provincia Sumatra de Nord,
a erupt duminicã dimineaþã,
dupã ce a rãmas inactiv timp de
trei ani, eliminând în aer nori
de cenuºã ºi pietre care au cãzut
peste satele din apropiere, a
indicat purtãtorul de cuvânt al
Agenþiei pentru dezastre natura-
le, Sutopo Purwo Nugroho.
Purtãtorul de cuvânt a precizat
cã au fost evacuate aproape
6.000 de persoane ºi cã nu
existã rapoarte privind rãniþi
sau pagube materiale pânã la
acest moment. Ieri, un nor de
fum gri încã rãmânea deasupra
vârfului celui mai înalt vulcan
din Sumatra de Nord. Autoritãþi-
le au cerut localnicilor sã
rãmânã în alertã în legãturã cu
alte erupþii potenþiale.
Grecia: Începe o sãptãmânã
de greve ºi proteste împotriva
concedierilor

Grecia va fi marcatã sãptã-
mâna aceasta de o avalanºã de
greve ºi proteste împotriva
concedierilor ºi transferurilor
forþate în sectorul public, dar ºi
a mãsurilor de austeritate
impuse de creditorii internaþio-
nali în schimbul ajutorului
financiar, primele incidente
înregistrându-se deja ieri
dimineaþã la Atena, unde poliþia
a folosit gaze lacrimogene
pentru a dispersa paznicii de
ºcoli care au încercat sã pãtrun-
dã cu forþa în clãdirea Ministe-
rului Reformei Administrative,
transmit agenþiile Reuters ºi
EFE. Acest „tsunami” de greve
este determinat în principal de
angajamentul pe care guvernul
de la Atena ºi l-a asumat în faþa
troicii creditorilor internaþionali
(UE-BCE-FMI) de a transfera
12.500 de angajaþi din sectorul
de stat pânã la sfârºitul lunii în
curs ºi încã atâþia pânã la
sfârºitul anului, în cadrul aºa-
zisei scheme de mobilitate a
forþei de muncã. Aceastã
schemã presupune transferul
forþat al angajaþilor sau conce-
dierea lor într-un termen de opt
luni din momentul primirii
preavizului. În aceastã perioa-
dã, ei primesc numai 75% din
salariu ºi pot fi mutaþi oricând
pe un alt post vacant sau sunt
concediaþi dacã la sfârºitul
celor opt luni nu li se gãseºte
vreun post. Profesorii sunt cei
care au început ieri greva. Ei
vor fi urmaþi de personalul
administrativ din învãþãmânt,
de funcþionarii publici din
organismele de ocupare a forþei
de muncã ºi de securitate
socialã, de personalul medical
din spitalele de stat ºi de
avocaþi. Începând de mâine a
fost convocatã o grevã de 48 de
ore în tot sectorul public.
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07:00 Telejurnal
09:00 Arta spaþiului (R)
09:30 Oameni care au schimbat

Lumea
09:45 Legendele palatului: Kim

Suro, regele de fier
11:10 Legendele palatului -

Gyebaek (R)
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Împreuna în Europa!
14:00 Telejurnal
15:30 Maghiara de pe unu
17:00 Interes general
17:30 Lumea modei
17:40 Legendele palatului -

Gyebaek
19:00 Arta spaþiului
19:30 Oameni care au schimbat

Lumea (R)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Studio UEFA Champions

League
21:40 Fotbal. UEFA Champions

League
23:50 Rezumatele UEFA

Champions League
01:20 Sãrbatoarea naþionalã de

la Tebea (R)

07:00 Agenda Festivalului
George Enescu (R)

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Carabinieri (R)
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Engleza la colþ de stradã
10:30 Leacuri, hapuri ºi bucate
11:00 Columbia, parcul de

distracþii fermecat (R)
12:00 Despre documentar…

încã ceva în plus (R)
13:00 Deportaþii
13:30 Coreea: spirit ºi culoare (R)
14:00 Teleshopping
14:20 Agenda Festivalului

George Enescu (R)
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Carabinieri
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Leacuri, hapuri ºi bucate
18:00 Telejurnal TVR2
19:00 Deportaþii
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Omul invizibil
20:50 Muzica DP 2
21:00 Kenya, satul femeilor
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Agenda Festivalului

George Enescu
23:20 Trei regate

07:30 Ralph Stricã-Tot
09:10 Redacþia
10:15 Cinci
11:40 Aventurile lui Tintin:

Secretul Licornului
13:25 Calul de luptã
15:50 Ghidul Autostopistului

Galactic
17:40 Trecutul Georgiei
19:10 În derivã
20:00 În timp
21:45 Cãlãul cu ochi albaºtri
23:15 Familia Borgia
00:55 Prometheus

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Moonwalker (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Paradisul furat
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Pathfinder - Între douã lumi
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Spartacus: Nisip însângerat
00:15 Pathfinder - Între douã

lumi (R)
02:00 ªtirile Pro Tv (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 Îngeri pierduþi (R)
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Îngeri pierduþi
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Dincolo de povestiri
00:00 Îngeri pierduþi (R)
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
03:00 Poveºtiri de noapte (R)
03:30 Cancan.ro (R)
04:00 Dincolo de povestiri (R)
04:30 Reþeta de Acasã (R)
05:00 Doamne de poveste (R)
06:00 Iubiri vinovate (R)

09:15 Promotor
09:45 Români de succes
10:15 Aripi de zãpadã (R)
12:15 Zoom în 10
12:30 La Mãruþã
14:30 Zoom în 10
14:45 Acasã în bucãtãrie
15:45 Daune ºi interese (R)
16:45 La bloc (R)
17:45 M.A.S.H. (R)
18:50 Daune ºi interese
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Oaia neagrã
00:00 Breaking Bad
01:00 La Bamba
02:45 Operatiunea de salvare
03:30 Ora criticã
05:00 Operaþiunea de salvare
05:45 Cine A.M.

06:00 Observator

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:50 În gura presei

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Asasin în slujba legii

22:30 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Asasin in slujba legii (R)

03:45 Acces direct (R)

07:00 La un pas de fericire
09:00 Ce gãtim azi?
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
15:30 Cu capul în nori
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Suleyman Magnificul
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Suleyman Magnificul (R)
03:15 Te vreau lângã mine (R)
04:30 Cu capul în nori (R)
06:45 Pastila de râs (R)

07:00 Don Quijote

09:30 Trãsniþi din NATO (R)

10:30 Soþia perfectã (R)

12:00 La volan

13:00 Dragostea trece prin

stomac

14:00 Dragul de Raymond

15:00 Focus

15:30 Focus Monden (R)

16:00 Cireaºa de pe tort (R)

17:00 Fii pe fazã! (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Iubiri secrete

20:30 Copiii spun lucruri trãsnite

21:45 Mondenii

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Fii pe fazã! (R)

00:30 Soþia perfectã

01:30 Focus (R)

03:00 Dragul de Raymond (R)

03:30 Dragul de Raymond (R)

04:00 Don Quijote (R)

05:30 Cireaºa de pe tort (R)

06:30 La volan (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Informaþia
20:00 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Dezastre aeriene
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling RAW
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 Faceþi jocurile - European

Poker Tour
02:30 Ora exactã în sport
03:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din

Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor
09:00 Aºii amanetului
10:00 Aºii amanetului din Louisiana
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial

în Est
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Rãzboiul depozitelor
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
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07:00 Telejurnal
09:00 Arta spaþiului (R)
09:30 Oameni care au schimbat

Lumea
09:45 Legendele palatului: Kim

Suro, regele de fier
11:10 Legendele palatului -

Gyebaek (R)
12:30 SCENART
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
15:30 Convieþuiri
17:00 SCENART (R)
17:30 Lumea modei
17:40 Legendele palatului -

Gyebaek
19:00 Arta spaþiului
19:30 Oameni care au schimbat

Lumea (R)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Cod pentru crimã
21:55 Ora regelui
22:30 Biziday
23:25 Fata bãtrânã
01:00 Ana a României. Portretul

Reginei la 90 de ani (R)

07:00 Agenda Festivalului
George Enescu (R)

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Carabinieri (R)
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Engleza la colþ de stradã (R)
10:30 Leacuri, hapuri ºi bucate
11:00 Kenya, satul femeilor (R)
12:00 D'ale lu' Miticã (R)
13:00 Deportaþii (R)
13:30 Coreea: spirit ºi culoare (R)
14:20 Agenda Festivalului

George Enescu (R)
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Carabinieri
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Leacuri, hapuri ºi bucate
18:00 Telejurnal
19:00 Deportaþii
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Omul invizibil
20:50 Muzica DP 2
21:00 Salvamarii de pe coastele

Irlandei
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Agenda Festivalului

George Enescu
23:20 Trei regate
00:15 Sibiu Jazz Festival 2013

08:25 Ghidul Autostopistului Galactic
10:10 Trecutul Georgiei
11:35 În timp
13:25 Pe platourile de filmare
13:55 Rugul aprins
15:10 Moneyball: Arta de a

învinge
17:20 Gardienii destinului
19:05 În derivã
20:00 Phil Spector
21:30 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
22:30 În pielea lui John

Malkovich
00:20 Brake

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Paradisul furat (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Vulcanul din mlaºtinã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Maruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Patru nunþi ºi o provocare
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Spartacus: Nisip însângerat
00:15 Întâiul nãscut
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 România, te iubesc! (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 Îngeri pierduþi (R)
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Îngeri pierduþi
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Chelsea Settles
00:00 Îngeri pierduþi (R)
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
03:00 Poveºtiri de noapte (R)
03:30 Cancan.ro (R)
04:00 Chelsea Settles (R)
04:30 Reþeta de Acasã (R)
05:00 Doamne de poveste (R)
06:00 Iubiri vinovate (R)

08:45 Descoperã România (R)
09:15 Sheena
10:30 Transformarea: Roboþii

salvatori
11:00 Sheena
12:15 Zoom în 10
12:30 La Mãruþã
14:30 La bloc (R)
15:15 M.A.S.H. (R)
16:30 Faleze de nisip
18:50 Daune ºi interese
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Beowulf si Grendel
00:15 Breaking Bad
01:15 Ultima dorinþã
03:00 Operaþiunea de salvare
03:45 Ora criticã
05:00 Lumea Pro Cinema
05:30 Cine A.M.

06:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Capcanã pentru pãrinþi
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:30 Mireasã pentru fiul meu (R)
03:45 Acces direct (R)

07:00 La un pas de fericire

09:00 Ce gãtim azi?

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Cu capul în nori

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Autobuzul lui Vârciu

21:45 D-Paparazzi (R)

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 La un pas de fericire (R)

02:45 Pastila de râs (R)

03:15 Te vreau lângã mine (R)

04:30 Cu capul în nori (R)

06:45 Pastila de râs (R)

07:00 Don Quijote

09:30 Trãsniþi din NATO (R)

10:30 Soþia perfectã (R)

12:00 În formã

13:00 Dragostea trece prin

stomac

14:00 Dragul de Raymond

15:00 Focus

15:30 Focus Monden (R)

16:00 Cireaºa de pe tort (R)

17:00 Fii pe fazã!

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Iubiri secrete

20:30 Cronica cârcotaºilor

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Fii pe fazã! (R)

00:30 Soþia perfectã

01:30 Focus (R)

03:00 Dragul de Raymond (R)

03:30 Dragul de Raymond (R)

04:00 Don Quijote (R)

06:30 În formã (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Informaþia
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Boxbuster "Mari meciuri":

Floyd Mayweather
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor
10:00 Muntenii
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial

în Est
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Pe urmele antichitãþilor
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
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Anunþul tãu!
S.C. YUKO GROUP SRL so-
licita aviz de amplasament
pentru investitia: “Instala-
tie descarcare, incarcare,
distributie  produse petro-
liere, lucrari hidrotehnice
aferente cheului si platfor-
mei, cu imprejmuire in Port
Bechet, jud. Dolj”. Persoa-
nele interesate se pot adre-
sa la sediul Primaria Be-
chet, sau la telefon con-
tact: 0732707099.
Directia Generala de Asis-
tenta Sociala si Protectia
Copilului Dolj organizeaza
concurs (examen) la se-
diul institutiei din Craiova,
str. Nicolae Titulescu nr.
22, jud. Dolj, in data de
28.10.2013, ora 1000  pro-
ba scrisa, si in data de
30.10.2013, ora 1400, inter-
viul, pentru ocuparea ur-
matoarelor posturi vacan-
te: 1 post psiholog specia-
list si 1 post inspector spe-
cialitate gr. I (contract indi-
vidual de munca incheiat
pe perioada nedetermina-
ta). Dosarele de concurs se
primesc pana la data de
30.09.2013, ora 16.00 la se-
diul D.G.A.S.P.C. Dolj, Ser-
viciul Resurse Umane, Or-
ganizare, Salarizare - ca-
mera 3. Informatii supli-
mentare se pot obtine la se-
diul institutiei - camera 3
sau la telefon 0251/407009.

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM MAªI-
NISTE MAROCHI-
NÃRIE. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
Angajãm tehnician/
inginer cu cunoºtin-
þe în sisteme de alar-
mã, supraveghere
video, reþele calcu-
latoare. CV-ul se de-
pune la adresa de e-
mail: angajari_craio-
va@yahoo.com.

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

PRESTÃRI SERVICII
S.C. ATLANTYS, Clu-
bul Oamenilor de  Afa-
ceri, organizeazã
mese festive, nunþi,
botezuri, agape. Sun-
tem serioºi ºi exigenþi.
Vã aºteptãm în str. Ro-
mul bl. T3A parter. Te-
lefon: 0251/411.712:
0723/ 868.723.

Finisaje interioare
ºi exterioare. Tele-
fon: 0736/003.526.
Meditez matematicã
pentru Evaluare Na-
þionalã, bacalaureat,
alte concursuri ºco-
lare ºi examene. Te-
lefon: 0724/088.745;
0351/416.101.
Filmez ºi fotografiez
la preþuri avantajoa-
se + albumuri foto. Te-
lefon: 0766/359.513.
Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri di-
verse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon:
0761/906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domici-
liul clientului. Tele-
fon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând camerã cã-
min Craioviþa Nouã
parter, 47000 Ron
negociabil. Tele-
fon. 0761/ 732.300

Anunþul tãu!
Expert Com S.P.R.L, lichidator ju-
diciar al ROMAV INTERNATIONAL
Carcea, judetul Dolj dosar 15882/
63/2011/a1 organizeaza licitatie pu-
blica la data de 20.09.2013, ora 11
cu reluare la datele de 27.09.2013,
4.10.2013, 11.10.2013, 18.10.2013,
25.10.2013, 1.11.2013, 8.11.2013,
15.11.2013, 22.11.2013, 29.11.2013,
6.12.2013, 13.12.2013, 20.12.2013,
pentru vanzarea bunurilor mobi-
le asa cum sunt prezentate in pu-
blicatia de vanzare afisata pe site-
ul expertcomcraiova.ro si la sediul
lichidatorului judiciar. Licitatia se
va desfasura la sediul lichidatoru-
lui judiciar din Craiova, str. Roma-
nia Muncitoare, nr. 55 et. 1, judetul
Dolj. Tel.: 0251/531.202.
Primria Pieleºti titular proiect,
anunþã publicul interesat asu-
pra luãrii deciziei Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, de
încadrare -FR ACORD DE ME-
DIU- pentru proiectul ,,Înfiinþa-
re parc fotovoltaic cu putere
instalat de 320 kw,, propus a  fi
amplasat în comuna Pieleºti,
sat Pieleºti, judeþul Dolj. Proiec-
tul deciziei de încadrare ºi mo-
tivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1
în zilele de L-V, între orele 9-14,
precum ºi la urmtoarea adresã
de internet: www.arpmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observacii la
proiectul deciziei de încadrare
pân la data de 23.09.2013.

Direcþia Silvica Dolj organizeazã concurs în
data de 2.10.2013, ora 11:00, la sediul din str.
Iancu Jianu, nr. 19, mun. Craiova, pentru ocu-
parea urmãtoarelor posturi vacante,:

pe perioada nedeterminatã:
un post de pãdurar la Ocolul

Silvic Amaradia
pe perioada determinatã:

un post de pãdurar la Ocolul Silvic
Sadova

Relaþii privind:
modalitatea de verificare a competenþe-

lor profesionale,
condiþiile de participare,
conþinutul dosarelor, ce se depun la se-

diul D.S. Dolj, pânã  în data de 27.09.2013,
ora 14:00,

bibliografie, tematica si alte relaþii se vor ob-
þine la sediul D.S. Dolj si sediile ocoalelor din
structura D.S. Dolj, precum si la nr. de telefon
0251/421.363.
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Vând camerã cã-
min (lângã Liceul
Pedagogic) baie,
bucãtãrie. Telefon:
0740/892.690.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere transfor-
mat în 3, ultramo-
dern cu centralã,
mobilier ºi garaj, (în
spate la Billa). Preþ
65.000 Euro nego-
ciabil. Telefon:
0755/943.426.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, Calea Bucu-
reºti, zona Institut. Te-
lefon: 0770/334.956.
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.
3 - 4 CAMERE

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

CASE
Vând casã în Bãileºti
ºi curte 2000 mp
zona I, sau schimb
cu garsonierã Craio-
va, + diferenþa. Tele-
fon: 0742/097.486.

Vând casã la 15 km
de Craiova, mobi-
lã, aragaz. Telefon:
0752/ 410.378.
Vând casã comuna
Urzicuþa 4 camere
+ 3500 mp. Telefon:
0722/651.544.
Vând casã locuit cu
3 spaþii comerciale.
Telefon: 0744/
391.195.
Casã, 3 camere,
anexe, pomi fructiferi,
vie, fântânã, localita-
tea Ciutura, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0763/305.850.
Vând gospodãrie
formatã din 2 case,
anexe ºi 38 ari cur-
te în sat Þugureºti,
comuna Valea
Stanciului. Telefon:
0251/352.239.
0721/502.003.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire
la ºoseaua Craiova
– Bechet. Telefon:
0734/159.594.
Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucã-
tãrie, încãlzire cen-
tralã, anvelopatã
termic, eventual
schimb 2 aparta-
mente, 2 camere
sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren in-
travilan în satul
Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.

Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0722/618.998.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan 3,5 euro, Brã-
deºti. Telefon: 0749/
230.636.
Vând parcele Câr-
cea, la asfalt, alã-
turat cu Hanul cu
ponei, 450 mp ºi
650 mp. Telefon:
0767/263.391.
Vând intravilan vis-a-
vis de târgul Leu, 1174
mp, 2 deschideri 17
m ºi reþele apã, elec-
tricitate, cadastru, car-
te funciarã. Telefon:
0724/572.434; 0351/
179.436.
Vând teren 400 mp
intravilan situat în Se-
garcea str. Unirii, nr.
29F (în spatele Liceu-
lui), cadastru. Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.
Vând 800 mp, co-
muna Predeºti ide-
al pentru casã, zonã
pitoreascã. Telefon:
0762/ 109.595.
Vând 345 mp zona
Daewoo 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
lacul Tanchiºtilor. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/170.504.

Vând urgent teren
intravilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posi-
bilitate de construi-
re lângã reþea gaze,
cu dublã ieºire, de-
chidere 34 m, para-
lel cu drumul euro-
pean. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp te-
ren intravilan, satul
Predeºti la 16 km
de Craiova. Tele-
fon: 0251/454.016.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
VÂND TEREN
ZONA PASARELA
PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELE-
FON: 0743/088.899.
Vând teren central
330 mp deschide-
re 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp
ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Tere-
nurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Tele-
fon. 0746/467.922;
0744/220.492.

Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos, str.
Grãdinari, nr. 34.
Preþ negociabil,
600 mp. Telefon:
0727/792.578.
SCHIMBURI

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Matiz galben
rulat taxi unic pro-
prietar, fabricaþie
2002, echipat GPL.
Preþ 500 euro ne-
gociabil. Telefon:
0732/162.302;
0786/099.228.
Vând Matiz Econo-
mic 10.000 Km,
preþ 10.000 Ron,
an fabricaþie 2007,
culoare roºu. Tele-
fon. 0770/906.030.
Vând maºinã auto
Peugeot 806, ben-
zinã, an 1995 ne-
înmatriculatã. Ba-
riera Vâlcii nr. 63.
Craiova. Telefon:
0766/ 466.171.
Vând Audi A6, fabri-
caþie 2006, full-op-
tions, bleu-marin,
piele, xenon, motor
de 2000 cm3. Tele-
fon. 0762/109.595.
Vând Cielo – 2007
– 1850 euro. Tele-
fon: 0767/153.551.

Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 în-
matriculat 2008. Te-
lefon: 0728/031.821.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca
nouã + cauciucuri
iarnã. Telefon: 0746/
152.196.
De vânzare Turbo
Diesel, 90 C.P., fa-
bricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ:
650 euro. Telefon:
0768/440.441.
Vând Ford Fiesta
impecabil, înmatri-
culat. Telefon:
0745/043.152.
Vând camion Ive-
co, turbo diesel,
an fabricaþie 2008,
39.000 km, neru-
lat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate
6,5 tone, preþ ne-
gociabil sau alte
variante. Telefon:
0748/995.594.
Vând KIA SPOR-
TAGE, an fabrica-
þie 2005, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0723/221.837.
Vând Opel Tigra
1400 cc, fabricaþie
1993, înmatriculat
1800 E, negocia-
bil. Telefon: 0740/
316.002.
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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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRL

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucru al Comu al Comu al Comu al Comu al Complepleplepleplexuluixuluixuluixuluixului

Comercial OlteniaComercial OlteniaComercial OlteniaComercial OlteniaComercial Oltenia
Sucpi:Sucpi:Sucpi:Sucpi:Sucpi:

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

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând struguri ana-
nas, blanc ºi zai-
bãr. Telefon: 0785/
447.615.
Vând presã pentru
struguri capacitate
mare. Telefon: 0251/
531.294.
Vând struguri Resling
de calitate. Telefon.
0770/ 897.476.
Vând 2 gropi, Cimi-
tirul Romaneºti, cu
lucrare fãcutã. Tele-
fon: 0771/758.019.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei,
stare bunã nego-
ciabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând puieþi de nuc,
frasin, salcâm ºi di-
verºi puieþi pomi
fructiferi ºi sãlbatici
pentru a înfiinþa o
plantaþie. Telefon.
0762/278.639:
0351/430.880:
0253/ 285.145.

Vând aparat de ozo-
nat apa, eliminã pes-
ticidele din legume ºi
fructe, precum ºi hor-
monii ºi antibioticele
din carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând þeavã neagrã
40 ml, robineþi, ven-
tile fontã noi diver-
se mãrimi. Telefon.
0731/989.215.
Vând dozator de
bere, tub CO2, apa-
rat fax, aspirator,
balanþã Berkel, cuier
panou, maºinã de
cusut Singer. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, mo-
tor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând cântar elec-
tronic 30 kg, 250 lei,
casã de marcat Ac-
tiva Magic, 250 lei
negociabil. Tele-
fon:  0766/355.375.

Vând struguri ieftin
maxim  1000 kg. Te-
lefon: 0729/175.918.
Vând uºi cu toc, de
interior, cu geam, date
cu lac, tuburi CO2, do-
zator bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300. Preþ 200
lei. Relaþi la telefon:
0748/057.590.
Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/ kg,
2 damigene 10-15
litri, 15 lei / buc. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând presã de ba-
lotat, sticle plastic,
cutii de bere, puti-
nã 50 vedre nouã
salcâm, 2 uºi cu toc
pentru casã sau
magazii. Telefon:
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 gã-
tit etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã
deosebit! Telefon:
0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil
sau schimb cu ca-
lorifer fontã folosit,
un calorifer tablã
120/0,60 foarte pu-
þin folosit. Telefon:
0251/534.303.
Vând cauciucuri
155/13 cu janþã noi,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor (flex) D125/
850W nou, canis-
trã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon:
0251/427.583.
Vând chiuvetã bu-
cãtãrie din fontã 20
lei, jaluzele diferite
mãrimi, lustre 2 ºi 3
braþe - 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.

Vând frigider 320
litri, combinã muzi-
calã stereo, piei de
bovinã tratate, pie-
se Dacia noi, calcu-
lator instruire copii,
flex mare, aparat
sudurã. Telefon:
0735/445.339.
Vând butelie ara-
gaz, masã televi-
zor, covor, aragaz
voiaj cu butelie,
maºinã de cusut,
plãci muzicã popu-
larã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – in-
dex, aragaz + bute-
lie, aer condiþionat,
mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante,
covoare. Telefon:
0752/142.493.
Vând mobilã dor-
mitor, sufragerie,
bucãtãrie, bibliote-
cã Dana, maºinã
de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând cazan þuicã
din aramã, capaci-
tate mare ºi centri-
fugã miere. Tele-
fon: 0728/381.894.

Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii se-
parate 500 mp cu te-
ren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu
gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groa-
sã pentru pui, curcani
ºi animale mici. Te-
lefon: 0721/152.832.
2 morminte Cimiti-
rul Ungureni. Tele-
fon: 0351/437.906.
Vând 4 locuri de
veci, douã pe o par-
te suprapuse ºi douã
pe o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii
2-4 ani (50 Ron), te-
levizor bucãtãrie, 2
radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând aparat sudu-
rã autogen ºi ma-
triþã. Telefon: 0761/
366.090.
Vând mobilã, calcu-
lator, combinã frigo-
rificã, loc de veci
(Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, di-
verse. Telefon:
0762/559.132.
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VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.
VÂND MOTOR
PENTRU ARO
DIESEL, ABRIC, BI-
TUM ASFALT, MO-
ZAIC DE MARMU-
RÃ. TELEFON:
0731/989.215;
0251/425.651.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã ve-
che de bunã calita-
te, preþ bun. Tele-
fon: 0755/498.834.
Vând maºinã de
cusut casnicã, sim-
plã, acþionatã ma-
nual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând convector pen-
tru cãldurã instant
apã caldã, ºemineu
pe lemne – cãrbuni,
stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.

Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Ita-
lia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100
scrisã - 100 lei; foar-
fecã 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 proprie-
tar. Telefon: 0351/
460.075 sau 0728/
058.802.

DIVERSE
Cumpãr puieþi de
nuc, soi bun. Tele-
fon: 0720/231.610.
Cumpãr maºinã de
tricotat fineþea 6-7 ºi
ace fineþea 8. Tele-
fon: 0745/589.825.
Cumpãr 100 litri must
Feteascã alb. Tele-
fon: 0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Caut colegã de
apartament. Tele-
fon: 0761/438.807.
Inchiriez garsonie-
rã mobilatã Craio-
viþa Nouã. Telefon:
0765/ 291.628.

Proprietar închiriez
pe termen lung
apartament 3 ca-
mere mobilat parter
Dezrobirii,  300
euro. Telefon: 0744/
396.354.
Gazdã - bãiat. Tele-
fon: 0746/274.204.
Primesc fatã în gaz-
dã, central. Telefon:
0769/680.597.
Închiriez teren pen-
tru parcare maºini
sau centru vânzãri
sau G.P.L. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
Închiriez teren pen-
tru amplasare chioº-
curi sau magazine
pe perioadã nede-
terminatã, zonã cu
vad. Telefon: 0761/
665.763.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobi-
rii, nr. 59. Telefon:
0351/437.906.
Închiriez aparta-
ment cu 2 camere
decomandat, zona
George Enescu,
strada Fãgãraº.
Telefon: 0766/
463.563.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdi-
niþã copii. Telefon:
0251/429.943;
0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 ca-
mere modificat în 4
camere, blocurile K,
strada Pãltiniº, par-
ter, acces bilateral,
pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.

Închiriez aparta-
ment 2 camere, uti-
litãþi. Telefon: 0748/
105.609.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
mobilat ºi utilat.
Recent renovat,
Rovine, pizzeria
Ibizza. Telefon:
0769/846.192.

CERERI
Doresc aparta-
ment mobilat 2 sau
3 camere. Telefon:
0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 ca-
mere, zona 1 Mai.
Telefon: 0765/
058.600.

DIVERSE
Confecþionez ºi
montez curea ca-
nelatã pentru
maºinãde cusut.
Telefon. 0251/
531.294

CREDITE ÎN LEI
CU DOBÂNDÃ
FIXÃ. TELEFON.
0725/ 401.174.
Caut donator rinichi
grupa AII. Telefon.
0766/ 518.173.
Caut sã fac menaj
sau îngrijire copil
sau bãtrân. Tele-
fon: 0764/568.897.
0751/ 911.417.
Pensionar singur
caut familie pentru
întreþinere la þarã.
Telefon: 0762/
603.748.
Singura argintã-
rie din Craiova,
situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis
de Electrica)
unde gãsiþi biju-
terii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi man-
opera / obiect.
Telefon: 0351/
423.493.

COMEMORÃRI
Se împlineºte un
an de la trecerea în
nefiinþã a celui care
a fost CÃNURECI
DUMITRU (DAN).
Dumnezeu sã-l
odihneascã în
pace! In veci nu
te vom uita. Fam.
Cãnureci Sandu.
Lacrimi, flori, o ru-
gãciune ºi un
gând pios pentru
cel care a fost soþ,
tatã ºi bunic de
excepþie col. (r)

ec.  TUDOSIE
NICOLAE la 5 ani
de la dispariþia
prematurã. Dum-
nezeu sã-l odih-
neascã! Familia.



14 / cuvântul libertãþii sp   rt marþi, 17 septembrie 2013

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Astãzi debuteazã o nouã ediþie a fa-
zei grupelor „UEFA Champions Lea-
gue”. Dupã ce an de an am fost privi-
legiaþi, fiind martorii celui mai frumos
fotbal din lume, momentul zero a reve-
nit. Toate cele 32 de protagoniste, fie
sunt gata sã ia startul (cum e cazul for-
maþiilor calificate direct), fie sã conti-
nue (dacã facem revenire la cele venite
din tururile preliminare) în cea mai ga-

Astãzi, ora 21:45
Grupa A

Man. United – Leverkusen
Sociedad – ªahtior Doneþk

Grupa B
Galatasaray – Real Madrid
FC Copenhaga – Juventus

Grupa C
Benfica – Anderlecht
Olympiakos – Paris SG

Grupa D
Bayern Munchen – ÞSKA Moscova
Viktoria Plzen – Man. City

Începe fotbalul stelarÎncepe fotbalul stelarÎncepe fotbalul stelarÎncepe fotbalul stelarÎncepe fotbalul stelar
Steaua intrã în luptã mâine, urmând a înfrunta, în deplasare, pe Schalke

lonatã competiþie intercluburi de pe în-
treg mapamondul. Mari grupãri ale Bã-
trânului Continent se vor duela timp de
mai bine de opt luni, pentru ca final-
mente, în 24 mai 2014, pe Estadio da
Luz din capitala Portugaliei, Lisabona,
sã primeascã recompensa supremã, ti-
tlul de „Reginã a Europei”, aflat acum
în posesia lui Bayern Munchen. Aspec-
tul financiar, ambiþia ieºitã din comun

sau dorinþa enormã de a triumfa sunt
doar câteva dintre ingredientele care
dau un ºarm aparte, un iz de sãrbãtoa-
re Ligii Campionilor.Competiþie în care
România este reprezentatã de Steaua,
care va întâlni, mâine, în deplasare, for-
maþia germanã Schalke 04.

Mâine, ora 21:45
Grupa E

Schalke – Steaua
Chelsea – FC Basel

Grupa F
Marseille – Arsenal
Napoli – Dortmund

Grupa G
Austria Viena – FC Porto
Atl. Madrid – Zenit

Grupa H
AC Milan – Celtic
Barcelona – Ajax

BUNDESLIGA – ETAPA A V-A

Vineri: Hertha – Stuttgart 0-1 (Gentner 49);
Sâmbãtã: Bayern – Hannover 2-0 (Mandzukici 51,

Ribery 64), Leverkusen – Wolfsburg 3-1 (Sam 24, Kies-
sling 65, 90+2 / Olici 39), Werder – Frankfurt 0-3 (V.
Kadlec 14, 34, Prodl 77 aut.), Mainz – Schalke 0-1 (K.
Boateng 34), Augsburg – Freiburg 2-1 (Halil Altintop
62, Werner 89 / Mehmedi 46), Dortmund – Hamburg
6-2 (Aubameyang 19, 65, Mkhitaryan 22, Lewandow-
ski 73, 81, Reus 74 / Lam 26, Westermann 49);

Duminicã: Hoffenheim – M’gladbach 2-1 (Modes-
te 45, Volland 54 / Hrgota 75), Braunschweig – Nurn-
berg 1-1 (Elabdellaoui 70 / Hlousek 28).

1. Dortmund 15 10. Stuttgart 6
2. Bayern 13 11. M’gladbach 6
3. Leverkusen 12 12. Wolfsburg 6
4. Hannover 9 13. Frankfurt 6
5. Mainz 9 14. Werder 6
6. Augsburg 9 15. Hamburg 4
7. Hoffenheim 8 16. Nurnberg 3
8. Hertha 7 17. Freiburg 2
9. Schalke 7 18. Braunsch. 1

LIGUE 1 – ETAPA A V-A

Vineri: Bordeaux – Paris SG 0-2 (Matuidi 30, L.
Moura 64);

Sâmbãtã: Toulouse – Marseille 1-1 (Ben Yedder 66
/ L. Mendes 87), Ajaccio – Evian TG 2-3 (Lasne 81,
Tallo 86 / Dja Dje Dje 31, Berigaud 43, 52), Guin-
gamp – Bastia 1-1 (Yatabare 88 pen. / Khazri 47),
Montpellier – Reims 0-0, Nantes – Sochaux 1-0 (Dor-
devici 76), Valenciennes – St’Etienne 1-3 (Melikson
80 pen. / Corgnet 17, 53, Hamouma 47);

Duminicã: Monaco – Lorient 1-0 (Falcao 6 pen.),
Lille – Nice 0-2 (Cvitanich 20, 45), Lyon – Rennes 0-0.

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

PRIMERA DIVISION – ETAPA A IV-A

Sâmbãtã: Atl. Madrid – Almeria 4-2 (Villa 15, D.
Costa 37 pen., Tiago 64, R. Garcia 67 / Rodri 40, A.
Vidal 90), Levante – Sociedad 0-0, Barcelona – Sevilla
3-2 (D. Alves 36, Messi 75, A. Sanchez 90+4 / Raki-
tici 80, Coke 90), Villarreal – Real Madrid 2-2 (Cani
21, Dos Santos 70 / Bale 39, Ronaldo 64);

Duminicã: Granada – Espanyol 0-1 (Lanzarote 76),
Getafe – Osasuna 2-1 (Fedor 35, 52 / R. Torres 11),
Malaga – Rayo 5-0 (El Hamdaoui 31, 62, 67, Portillo
40, Eliseu 49), Betis – Valencia 3-1 (Molina 9, Salva
22, 34 / R. Costa 67);

Luni, dupã închiderea ediþiei: Elche – Valladolid,
Bilbao – Celta.

1. Atletico 12 11. Betis 4
2. Barcelona 12 12. Granada 4
3. Villarreal 10 13. Getafe 4
4. Real M. 10 14. Valladolid* 3
5. Espanyol 8 15. Valencia 3
6. Bilbao* 6 16. Rayo 3
7. Celta* 5 17. Almeria 2
8. Sociedad 5 18. Elche* 2
9. Levante 5 19. Sevilla 2
10. Malaga 4 20. Osasuna 0

PREMIER LEAGUE – ETAPA A IV-A

Sâmbãtã: Man. United – Crystal P. 2-0 (Van Persie
45+1, Rooney 81), Aston V. – Newcastle 1-2 (Bente-
ke 67 / Ben Arfa 18, Gouffran 73), Fulham – West B.
1-1 (Sidwell 22 / McAuley 90+2), Hull – Cardiff 1-1
(Davies 40 / Whittingham 59), Stoke – Man. City 0-
0, Sunderland – Arsenal 1-3 (Gardner 48 pen. / Gi-
roud 11, Ramsey 67, 76), Tottenham – Norwich 2-0
(Sigurdsson 28, 49), Everton – Chelsea 1-0 (Nais-
mith 45+1);

Duminicã: Southampton – West Ham 0-0 (La oas-
peþi, Rãzvan Raþ a jucat în ultima jumãtate de orã);

Luni, dupã închiderea ediþiei: Swansea – Liverpool.
1. Arsenal 9 11. Southamp. 5
2. Tottenham 9 12. Cardiff 5
3. Liverpool* 9 13. Fulham 4
4. Man. City 7 14. Norwich 4
5. Man. Utd. 7 15. Hull 4
6. Chelsea 7 16. Aston V. 3
7. Stoke 7 17. Crystal P. 3
8. Newcastle 7 18. Swansea* 3
9. Everton 6 19. West B. 2
10. West Ham 5 20. Sunderland 1

SERIE A – ETAPA A III-A

Sâmbãtã: Inter – Juventus 1-1 (Icardi 73 / Vidal
75), Napoli – Atalanta 2-0 (Higuain 71, Callejon 81),
Torino – Milan 2-2 (D’Ambrosio 47, Cerci 71 / Mun-
tari 88, Balotelli 90+6 pen.);

Duminicã: Fiorentina – Cagliari 1-1 (Valero 72 /
Pinilla 89), Verona – Sassuolo 2-0 (Martinho 12, Ro-
mulo 90+3), Lazio – Chievo 3-0 (Candreva 8, Cavan-
da 38, Lulici 42), Livorno – Catania 2-0 (Paulinho 66,
72), Udinese – Bologna 1-1 (Di Natale 85 / Diamanti
71), Sampdoria – Genoa 0-3 (Antonini 9, Calaio 50,
Lodi 66; Adrian Stoian a fost rezervã la învingãtori).

Luni, dupã închiderea ediþiei: Parma – Roma.
1. Napoli 9 11. Torino 4
2. Inter 7 12. Cagliari 4
3. Fiorentina 7 13. Atalanta 3
4. Juventus 7 14. Genoa 3
5. Roma* 6 15. Bologna 2
6. Livorno 6 16. Parma* 1
7. Lazio 6 17. Sampdoria 1
8. Verona 6 18. Chievo 1
9. Milan 4 19. Catania 0
10. Udinese 4 20. Sassuolo 0
* - un joc mai puþin.

Digi Sport 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Galatasaray – Real

Madrid.
Digi Sport 2
16:00, 17:15, 18:30 – POLO – Superliga Naþionalã: Steaua –

Poli Cluj, CSM Digi Oradea – Sportul Studenþesc, Dinamo –
AMEFA Arad / 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Man. United
– Leverkusen.

Digi Sport 3
18:00 – FOTBAL ÎN SALÃ: România – Serbia / 21:45 –

FOTBAL – Liga Campionilor: Bayern Munchen – ÞSKA Moscova.
Dolce Sport 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Galatasaray – Real

Madrid.
Dolce Sport 2
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Man. United –

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Leverkusen.

GSP TV
19:00 – FOTBAL – UNDER 15: România – Macedonia.
TVR 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Bayern Munchen –

ÞSKA Moscova.
Eurosport 1
10:15, 12:30, 14:30 – SNOOKER – Masters-ul de la Shanghai

(China) / 17:30 – FOTBAL – Liga Campionilor de tineret: Man.
United – Leverkusen.

Eurosport 2
9:30 – SNOOKER – Masters-ul de la Shanghai (China) /

14:15 – CICLISM – Turul Marii Britanii: etapa a 3-a, contra-
timp / 17:30 – CRIKET – Liga Campionilor sub 20 de ani
(India), calificãri: Sunrisers Hyderabad (India) – Kandurata
Maroons (Sri Lanka).

Serbia ºi Cehia îºi vor disputa finala din
acest an a Cupei Davis, dupã ce ambele na-
þiuni au învins cu 3-2 în penultimul act. Dacã
cehii au fãcut au fãcut pasul în ultimul act
destul de lejer în partida cu Argentina, în
schimb Serbia a revenit în stil de mare cam-
pioanã în faþa Canadei, de la 1-2.

La Belgrad, nord-americanii au venit cu
doi dintre cei mai promiþãtori jucãtori din
circuitul ATP, Milos Raonic ºi Vasek Pospi-
sil. Avizaþi de serviciile foarte puternice ale
musafirilor, sârbii ºi-au luat mãsuri ºi au
pus zgurã în “Belgrad Arena”. Liderul mon-
dial, Novak Djokovici, a deschis seria se-

Serbia ºi Cehia se vor bate pentru „Salatiera de argint”
mifinalã cu o victorie clarã în faþa lui Vasek
Pospisil, cu 6-2, 6-0, 6-4, însã canadienii
n-au dezarmat. Milos Raonic ºi-a demon-
strat abilitãþile ºi pe zgurã ºi l-a învins, vi-
neri, pe Janko Tipsarevici în cinci seturi,
pentru ca a doua zi canadienii sã preia chiar
conducerea, dupã meciul de dublu. Nenad
Zimonjici a fãcut pereche cu un jucãtor cla-
sat pe locul 308 mondial, Ilija Bozoljaci, în
absenþa lui Troicki, în timp ce canadienii
au rãspuns cu un dublu mai sudat, Pospi-
sil/Nestor. Avantajul terenului propriu nu a
contat, iar Canada a pus sub presiune Ser-
bia chiar la ea acasã, dupã ce s-a impus cu

3-2 la seturi, 10-8 în decisiv.  Duminicã, în
ultima zi, Novak Djokovic ºi Janko Tipsa-
revic au refãcut ordinea. Nole a avut emo-
þii doar în primul set cu Raonic, câºtigat la
tie-break. Urmãtoarele douã seturi ºi le-a
adjudecat clar, 6-2, 6-2. Jucãtorul numãrul
doi al sârbilor ºi-a fãcut ºi el treaba cu Va-
sek Pospisil, impunându-se tot cu 3-0 la
seturi, dar douã câºtigate în tie-break. Sâr-
bii au avut totuºi ceva emoþii la ultimul joc,
dupã ce Janko a ratat nu mai puþin de patru
mingi de meci .

Trecând la disputa de la Praga, Tomas
Berdych ºi Radek Stepanek au format ace-
laºi cuplu sudat din 2012, care a cucerit Cupa
Davis, ºi au fãcut 3-0 dupã primele douã
zile. Vineri, Berdych a cedat un singur set în
faþa lui Leonardo Mayer, în timp ce Stepa-
nek a avut o misiune mult mai uºoarã decât
s-a aºteptat cu Juan Monaco, scor 3-0. Ber-
dych ºi Stepanek au obþinut o victorie scur-
tã ºi la dublu, 3-0 cu Berlocq/Zeballos. Cu
calificarea în buzunar, cehii nu au mai forþat
ºi au utilizat rezervele duminicã, pe Lukas
Rosol ºi Jiri Vesely, astfel cã rezultatul final
s-a mai strâns. Zeballos ºi Mayer au obþinut
douã victorii de palmares.

Finala Cupei Davis va avea loc în 15-
17 noiembrie, la Belgrad. Scorul meciuri-
lor directe e 1-1. Serbia s-a impus în 2010,
în semifinale, când a ºi cucerit trofeul, în
timp ce Cehia s-a revanºat doi ani mai târ-
ziu, în sferturi, finalmente reuºind de ase-
menea sã triumfe.
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Cele patru turnee
de calificare
Grupa 3 (Baia Mare)

Sâmbãtã

Semifinale

HCM Baia Mare – Viborg HK (Dan) 26-25

Team Tvis Holstebro (Dan) – Serkodak Dal-

fsen (Ola) 38-30

Duminicã

Finala pentru locul 3

Viborg HK – SERKODAK Dalfsen 33-12

Finala pentru grupele Ligii

HCM Baia Mare – Team Tvis Holstebro 36-23

Grupa 1 (Trondheim/Norvegia)

Sâmbãtã

Semifinale

Byasen Trondheim (Nor) – Tertnes Bergen

(Nor) 21-20

HC Leipzig (Ger) – BNTU-BelAZ Minsk

(Blr) 29-24

Duminicã

Finala pentru locul 3

Tertnes Bergen – BNTU-BelAZ Minsk 28-25

Finala pentru grupele Ligii

Byasen Trondheim – HC Leipzig 23-27

Grupa 2 (Budapesta/Ungaria)

Sâmbãtã

Semifinale

Erd (Ung) – LK Zug Handball (Elv) 34-25

FTC Cargo Hungaria (Ung) – Lokomotiva

Zagreb (Cro) 26-23

Duminicã

Finala pentru locul 3

HC Lokomotiva Zagreb – LK Zug Handball 35-24

Finala pentru grupele Ligii

FTC Rail Cargo Hungaria – Erd 31-24

Grupa 4 (Eboli/Italia)

Sâmbãtã

Semifinale

Rostov-Don (Rus) – Fleury Loiret Hand-

ball (Fra) 21-26

WHC Vardar SCBT  (Mac) – Jomi Salerno

(Ita) 35-16

Duminicã

Finala pentru locul 3

Rostov-Don – Jomi Salerno 41-18

Finala pentru grupele Ligii

Fleury Loiret  Handball  – WHC Vardar

SCBT 25-33

HCM Baia Mare a preluat ºtafeta de la
Oltchim (echipã desfiinþatã din cauza pro-
blemelor financiare) ºi continuã tradiþia hand-
balului feminin din România în grupele Ligii
Campionilor.

Înaintea turneului de calificare, HCM Baia
Mare era cotatã cu a treia ºansã, dupã for-
maþiile daneze Holstebro ºi Viborg, însã spe-
ranþele s-au transformat în calcule imediat
dupã ce trupa lui Constantin Buceschi a câº-
tigat dreptul de organizare al competiþiei.
Dupã zicala „otrãvim fântânile, pârjolim câm-
piile”, Baia Mare a pus primul meci, cu Vi-
borg, chiar de la primele ore ale dimineþii,
pentru a-ºi crea încã un avantaj de pe urma
statutului de gazdã. Iar strategia maramure-
ºenilor a dat roade. Fosta campioanã a Eu-
ropei nu a gãsit ritmul potrivit pentru un meci
de la ora 10:00 în Danemarca (11:00 în Ro-
mânia) ºi a fost sub presiune aproape tot
meciul. În schimb, Baia Mare a avut dina-
micã, potenþial, dar ºi foarte multã baftã.
Melinda Geiger a înscris golul calificãri, de
26-25, în ultimele secunde, astfel cã HCM-
ul a dat sâmbãtã o primã loviturã.

La numai o zi distanþã, în faþã i-a ieºit în
cale o a doua formaþie danezã, Team Tvis
Holstebro, deþinãtoarea Cupei EHF ºi, teo-
retic, o trupã mai închegatã decât Viborg.
Atât de mare a fost însã puterea de luptã a
echipei din Baia Mare, încât nordicele au fost
umilite încã dupã primele 9 minute, când
tabela arãta un halucinant 9-0! HCM-ul a
continuat sã-ºi sufoce adversarul, transfor-
mat dintr-o echipã cu pretenþii într-una de
amatoare. Dupã 20-10 la pauzã, cei peste
3.000 de suporteri bãimãreni au asistat în
partea secundã la o serie de goluri imparabi-

Nu mai e Oltchim, dar avem alte „galactice”

HCM Baia Mare, calificare fantasticãHCM Baia Mare, calificare fantasticãHCM Baia Mare, calificare fantasticãHCM Baia Mare, calificare fantasticãHCM Baia Mare, calificare fantasticã
în grupele Ligii Campionilor!în grupele Ligii Campionilor!în grupele Ligii Campionilor!în grupele Ligii Campionilor!în grupele Ligii Campionilor!

le marcate de Pîrvuþ, Geiger sau Marin, noi-
le „galactice“ din handbalul feminin româ-
nesc. La final, HCM Baia Mare s-a impus
cu un categoric 36-23.

În finala cu Holstebro, marcatoarele
HCM-ului au fost Geiger (7), Pîrvuþ (7),
Buceschi (6), Nechita (5), Marin (3), Ru-
dics (2), Tãtar (2), Ghionea (1), Oltean (1),
Szucs (1), Tomescu (1). În afara goalkee-
per-ilor Ungureanu ºi Bãbeanu, au mai jucat
Bondar ºi Tãnãsie.

Premierã pentru gruparea maramure-
ºeanã

HCM Baia Mare este a patra echipã din
România care va participa în grupele Ligii
Campionilor, de când a fost introdus noul
format (1993-1994). Oltchim a adunat cele
mai multe participãri la acest nivel – 11, în

timp ce HC Zalãu ºi „U“ Jolidon Cluj au fost
la start în câte o ediþie. Dacã Vâlcea a avut
ºi participãri directe în faza grupelor, în
schimb, toate celelalte au „urcat” în grupe
în urma unor preliminarii ori turnee de cali-
ficare.

Debut contra lui Thuringer
Vicecampioana României va face parte

dintr-o grupã extrem de puternicã, alãturi de
Gyor (Ungaria), deþinãtoarea trofeului, Thu-
ringer (Germania) ºi Hypo Viena (Austria).
Debutul echipei HCM Baia Mare în grupa A
se va face în deplasare, pe 6 octombrie, cu
Thuringer, formaþie pregãtitã de germanul
nãscut la Timiºoara, Herbert Muller. Melin-
da Geiger a evoluat în urmã cu douã sezoa-
ne la campioana Germaniei, cu care a ºi câº-
tigat titlul.

Grupa A
Gyori Audi ETO KC (Ung)
Thuringer HC (Ger)
Hypo Niederosterreich (Aus)
HCM Baia Mare

HANDBAL (F)

Grupa B
Buducnost (Mun)
FC Midtjylland (Dan)
MKS Lublin (Pol)
Rail Cargo Hungaria (Ung)

Grupa C
RK Krim Mercator (Slv)
Metz Handball (Fra)
IK Savehof (Sue)
HC Leipzig (Ger)

Grupa D
Larvik (Nor)
Balonmano Bera Bera (Spa)
HC Podravka Vegeta (Cro)
WHC Vardar SCBT (Mac)

Meciurile vor debuta în 5 octombrie.

Seria I
Viitorul GP Siliºtea Crucii –

Victoria Basarabi 5-2, Recolta
Cioroiaºi – Unirea Vela 4-1,
Recolta Seaca de Câmp – Viitorul
Dobridor 2-2, Progresul Ciperce-
nii Vechi – Gloria Catane 6-2,
Juventus Piscu Vechi – Dunãrea
Negoi 7-1.

Clasament: 1. Siliºtea Crucii
6p, 2. Cioroiaºi 6p, 3. Piscu
Vechi 4p, 4. Ciupercenii Vechi
3p, 5. Catane 3p, 6. Negoi 3p, 7.

Dobridor 1p, 8. Seaca de Câmp
1p, 9. Basarabi 1p, 10. Vela 0p.

Seria a II-a
Viitorul Valea Stanciului –

ªtiinþa Calopãr 2-1, Jiul Gângio-
va – Aktiv Padea 1-1, Recolta
Urzicuþa – Viitorul Mãceºu de
Sus 1-2, Progresul Cerãt –
Deznãþuiul Giurgiþa 2-1, Recolta

LIGA A V-A – ETAPA A II-A
Seria I
Victoria Pleniþa – Voinþa Caraula

8-0, Flacãra Moþãþei – Viitorul Vâr-
top 3-1, Viitorul Întorsura – Tracto-
rul Cetate 0-1, Avântul Rast – SIC
PAN Unirea 3-4, Recolta Galicea
Mare – SC Poiana Mare 2-1, Voinþa
Radovan – Avântul Giubega 3-2,
Avântul Verbiþa – Fulgerul Maglavit
3-1. Viitorul Ciupercenii Noi – Pro-
gresul Bãileºti nu s-a jucat.

Clasament: 1. Pleniþa 6p, 2. SIC
PAN 6p, 3. Moþãþei 6p, 4. Cetate 6p,
5. Poiana Mare 3p, 6. Verbiþa 3p, 7.

Giubega 3p, 8. Maglavit 3p, 9. Ra-
dovan 3p, 10. Galicea Mare 3p, 11.

Caraula 3p, 12. Bãileºti 0p (1j), 13.

Ciupercenii Noi 0p (1j), 14. Rast 0p,
15. Întorsura 0p, 16. Vârtop 0p.

Seria a II-a
Jiul Bucovãþ – AS Goieºti 1-1,

ªtiinþa Malu Mare – Luceafãrul Cra-
iova 1-0, Arena Bulls Preajba – Viito-
rul Coºoveni 8-1, Avântul Þuglui –
Inter Secui 6-0, Viitorul Craiova – Vi-
itorul 2 Cârcea 2-3, Unirea Braloºtiþa
– Rapid Potmelþu 1-2, Voinþa Belcin
– Jiul Breasta 2-1, Standard ªimnicu
de Sus – Dinamyk Craiova 3-3.

Clasament: 1. Potmelþu 6p, 2.

Cârcea 6p, 3. Goieºti 4p, 4. ªimni-
cu de Sus 4p, 5. Belcin 4p, 6. Þuglui
3p, 7. Preajba 3p, 8. Braloºtiþa 3p,
9. Malu Mare 3p, 10. Secui 3p, 11.

Coºoveni 3p, 12. Dinamyk 2p, 13.

Bucovãþ 1p, 14. Breasta 0p, 15. Lu-
ceafãrul 0p, 16. Viitorul Craiova 0p.

Seria a III-a
Progresul Castranova – Olimpia

Bãdoºi 5-1, CFR RomGaz Craiova –
Sporting Rojiºte 1-2, Sporting Leu –
Unirea Tricolor Dãbuleni 2-0, Ajax
Dobroteºti – Unirea Amãrãºtii de Jos
5-1, ªtiinþa Teasc – Progresul Amã-
rãºtii de Sus 1-3, Unirea Tâmbureºti
– Fulgerul Mârºani 4-0, Viitorul Bra-
tovoieºti – Viitorul Apele Vii 0-3, Vic-
toria Cãlãraºi – Viitorul Ghindeni 7-2.

Clasament: 1. Leu 6p, 2. Tâm-
bureºti 6p, 3. Rojiºte 6p, 4. Do-
broteºti 4p, 5. Amãrãºtii de Sus 4p,
6. Cãlãraºi 3p (1j), 7. Castranova
3p, 8. Apele Vii 3p, 9. Dãbuleni 3p,
10. Bratovoieºti 3p,

11. Mârºani 3p, 12. CFR Rom-
Gaz 0p, 13. Teasc 0p, 14. Bãdoºi
0p (1j), 15. Ghindeni 0p, 16. Amã-
rãºtii de Jos 0p.

LIGA A VI-A – ETAPA II-A
Mãceºu de Jos – Dunãrea
Gighera 2-2. Triumf Bârca –
Unirea Goicea nu s-a jucat.

Clasament: 1. Padea 4p, 2.

Mãceºu de Jos 4p, 3. Giurgiþa
3p, 4. Goicea 3p (1j), 5. Mãceºu
de Sus 3p (1j), 6. Cerãt 3p, 7.

Valea Stanciului 3p, 8. Gighera
1p (1j), 9. Gângiova 1p (1j), 10.

Bârca 0p (0j), 11. Calopãr 0p,
12. Urzicuþa 0p.

Seria a III-a
Tricolorul Sadova – Voinþa

Puþuri 2-4, Torentul Secui –
Avântul Dobreºti 1-4, Atletico
Zãnoaga – Luceafãrul Popânzã-
leºti 10-1, Unirea Dioºti –
Avântul Pieleºti 6-4, Flacãra
Drãgoteºti – Energia Radomir 1-

8, Unirea Câmpeni – Avântul
Daneþi 0-2.

Clasament: 1. Puþuri 6p, 2.

Daneþi 6p, 3. Dobreºti 6p, 4.

Radomir 4p, 5. Dioºti 4p, 6.

Zãnoaga 3p, 7. Sadova 3p, 8.

Pieleºti 3p, 9. Câmpeni 0p, 10.

Secui 0p, 11. Drãgoteºti 0p, 12.

Popânzãleºti 0p.

Seria a IV-a
FC Schitu – Viitorul Sfârcea

1-1, Energia Craiova – Jiul
Mihãiþa 6-1, Vulturul Cernãteºti –
ªtiinþa Secu 11-0, Viitorul Valea
Fântânilor – Viitorul Brãdeºti 1-0,
Progresul Mischii – AS Scaeºti
1-3. AS Greceºti – Avântul
Gherceºti nu s-a jucat, iar Voinþa
Raznic a stat.

Clasament: 1. Cernãteºti 6p,
2. Scaeºti 6p, 3. Sfârcea 4p, 4.

Energia 3p, 5. Gherceºti 3p (1j),
6. Raznic 3p (1j), 7. Valea

Fântânilor 3p, 8. Mihãiþa 3p, 9.

Schitu 1p, 10. Mischii 0p, 11.

Brãdeºti 0p, 12. Greceºti 0p (1j),
13. Secu 0p (1j).

Componenþa grupelor Ligii Campionilor, ediþia 2013-2014
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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)

Pagină realizată de COSMIN STAICU

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Astra 6 5 0 1 20-6 15
Petrolul 7 4 3 0 9-4 15
Botoşani 6 4 2 0 7-3 14
Steaua 5 4 1 0 14-4 13
Pandurii 7 4 1 2 14-9 13
Ceahlăul 6 3 2 1 9-4 11
ACS Poli 6 3 1 2 9-7 10
Oţelul 7 3 0 4 6-11 9
CFR Cluj 7 2 3 2 5-10 9
Dinamo 7 2 2 3 11-7 8
Săgeata 7 2 2 3 7-11 8
FC Vaslui 5 2 1 2 6-4 7
Mediaş 7 1 3 3 7-9 6
Chiajna 4 2 0 2 5-7 6
Braşov 6 1 2 3 5-8 5
Viitorul 5 0 2 3 2-9 2
„U” Cluj 7 0 2 5 3-16 2
Corona 7 0 1 6 4-14 1

6

5

4

LIGA I

Etapa a VII-a
Pandurii – Dinamo 2-1
Au marcat: Momcilovici 76, Eric 87 / Matei 36
Steaua – Săgeata 5-0
(Piovaccari 5, Prepeliţă 20, Cristea 41, Kapetanos 72 pen., 82)
Corona – Gaz Metan 1-2
Au marcat: S. Buş 62 / Fl. Dan 54, Tahar 63.
Oţelul – Astra 0-4
Au marcat: M. Cristescu 18, 46, Ivanovski 62, Pedro Santos 75.
Petrolul – Chiajna 2-0
Au marcat: De Lucas 26, Dore 76.
„U” Cluj – CFR Cluj 0-0

Meciurile Viitorul – Botoşani, Ceahlăul – Braşov, FC Vaslui – ACS
Poli s-au jucat aseară.

După egalul de la Severin, jucă-
torii Craiovei s-au reunit aseară, de
la ora 18, pentru un antrenament în
cadrul complexului „Ion Oblemen-
co”. Noutăţile la şedinţa de pregăti-
re condusă de Erik Lincar au fost
jucătorii Mihăiţă Pleşan şi Silviu Iz-
voranu, care vor evolua pentru CS
Universitatea şi vor fi prezentaţi
oficial mâine. Cei doi au fost colegi
şi la Poli Timişoara, în sezonul
2006-2007, Pleşan fiind şi naşul de
cununie al jucătorului originar din
Galaţi. Născut la Moldova Nouă,
Pleşan s-a consacrat în fotbalul ro-
mânesc la Universitatea Craiova,
echipă pe care a părăsit-o în 2005.
De atunci, a mai jucat la Dinamo,
Poli Timişoara, Steaua şi în Rusia,
la Volga Nijni Novgorod. Mijloca-
şul de 30 de ani are şi 7 selecţii în
naţionala României, pentru care a
marcat un gol, unul celebru de alt-
fel, în amicalul câştigat de „trico-
lori” cu 5-1 pe „Giuleşti” în faţa
Germaniei, în 2004. Silviu Izvora-
nu are 31 de ani şi este un produs
al Galaţiului, evoluând în cariera sa
ca fundaş central, mijlocaş la în-

Cupa României, „şaisprezecimi”

Echipa lui Mititelu
va întâlni deţinătoarea trofeului

Echipa lui Adrian Mititelu va întâlni în „şaisprezeci-
mile” Cupei României formaţia Petrolul Ploieşti, me-
ciul urmând a se disputa, cel mai probabil, pe stadio-
nul „Municipal” din Turnu Severin. Echipa pregătită
de Cosmin Contra este deţinătoarea trofeului, după
finala câştigată în vară contra lui CFR Cluj, scor 1-0.
Ultima întâlnire între cele două echipe a fost câştigată
de craioveni, în 2006, într-un meci de Liga a II-a pe
fostul „Ilie Oană”, printr-o reuşită a lui Michael Baird
(foto). Un mesaj al galeriei craiovene la acel meci pare
astăzi în oglindă, ţinând cont de arena pe care evolu-
ează „lupii galbeni” şi diferenţa de valoare dintre cele
două loturi: „Sunteţi în spate, rămâneţi în urmă, doar
noi vă scoatem astăzi din umbră”.  „Jucăm acasă, este
un avantaj. Evoluăm împotriva unei echipe foarte tari,
cu un antrenor foarte bun, este important să facem
un meci bun. Noi ne pregătim să câştigăm campiona-
tul, adică seria noastră, acesta este principalul obiec-
tiv, însă vrem să mergem cît mai departe în Cupă”  a
declarat antrenorul Nicolo Napoli.

Celelalte meciuri din această fază, stabilite la trage-

rea la sorţi de ieri sunt: Pandurii Tg. Jiu - Farul Con-
stanţa, Astra Giurgiu - ACS Berceni, Steaua - Avântul
Bârsana, Dinamo - Sănătatea Cluj, FC Vaslui - Metalul
Reşiţa, FCM Dorohoi – Viitorul, Ripensia Timişoara -
U Cluj, Rapid – Ceahlăul, FC Braşov – CFR Cluj,
Corona Braşov – SC Bacău, Petrolistul Boldeşti – Gaz
Metan Mediaş, FC Bihor – ACS Poli Timişoara, Glo-
ria Buzău – FC Botoşani, Chindia Târgovişte – Săgea-
ta Năvodari şi Oţelul Galaţi – Concordia Chiajna. FRF
a împărţit cele 18 echipe din primul eşalon şi cele 14
calificate în trei urne valorice. Jocurile se vor desfă-
şura într-o singură manşă, pe 24, 25 şi 26 septem-
brie. Ripensia Timişoara este prima echipă de Liga a
V-a din istorie care a ajuns în 16-imile Cupei Româ-
niei.

De astăzi, protest la „Ion Oblemenco”
După susţinerea de care a avut parte echipa sa la

Severin din partea craiovenilor, Adrian Mititelu a ho-
tărât ca de astăzi jucătorii săi să protesteze la stadio-
nul „Ion Oblemenco”, acolo unde şi-ar dori să revină.
Astfel, între orele 13 şi 14, de astăzi şi până vineri,
autocarul echipei va staţiona în zona arenei din Bănie,
iar fotbaliştii vor coborî pentru a protesta preţ de 15-20
de minute purtând banderole albe pe braţul drept. În
condiţiile în care Mititelu nu va primi satisfacţie până
vineri, ameninţă că va intra „în grevă generală, urmând
a adopta forme de protest radicale, cu scopul de a atra-
ge atenţia opiniei publice naţionale şi internaţionale şi
tuturor organismelor ce luptă pentru drepturile şi liber-
tăţile persoanelor”, aşa cum se specifică în comunicat.
În acelaşi timp, echipa lui Mititelu speră să câştige cu
3-0 la „masa verde” disputa cu CS Universitatea Craio-
va, după arbitrul Alexandru Tudor a reţinut carnetele
de joc al oaspeţilor, în urma contestaţiei organizatorilor
care vizau faptul că legitimările fotbaliştilor sunt făcute
înaintea afilierii clubului din Bănie la FRF.

Pleşan şi Izvoranu
printre alb-albaştri

Cele două achiziţii vor fi prezentate mâine de gruparea din Bănie
chidere şi fundaş s tânga. A mai
evoluat la Poli Timişoara, Dinamo,
Astra,  Internaţional Curtea de
Argeş , „U” Cluj şi din 2011 în
Ucraina, la Volyn Luţk, acolo unde
a fost coechipier până în vară cu
foştii jucători ai Craiovei, Iliev şi
Subotic, dar şi cu Eric Bicfalvi.

Biletele online sunt gratis
pentru  meciul de sâmbătă

CS Universitatea Craiova con-
tinuă promoţia declanşată de la pri-
mul meci de acasă al sezonului, cu
Gloria Bistriţa, şi va acorda bilete
gratuite la meciul cu CSM Metalul

Reşiţa celor care le comandă pe
s ite-ul ofic ial al c lubului,
www.csuc.ro. Disputa dintre alb-
albaştri şi echipa din Valea Doma-
nului este programtă sâmbătă, de
la ora 18, fiind televizată de TVR
3. Biletele online se pot comanda

până mâine, ora 12, acestea ur-
mând a fi livrate pe adresa fanilor
fără costuri. Gruparea din Bănie
anunţă că tichetele pot fi coman-
date pentru orice sector din sta-
dion, cu excepţia tribunei oficiale
şi tribunei 0.


