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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

- Nu mă dumiresc, Popescule,
cum arabii pot face faţă la patru
neveste, când eu abia mă descurc
cu una. actualitate / 5

Construcţia autostrăzii Craio-
va-Piteş ti ar putea începe  de
anul viitor. Ieri, Primăria Craio-
va şi-a dat acordul pentru ca o
porţiune de 700 de  metri, care
va reprezenta punctul de pleca-
re  al viitoare i autostrăzi, să fie
prinsă în traseul acesteia.

Potrivit primarului Craiovei, Lia
Olguţa Vasilescu, CNADNR are
nevoie de avizele tuturor localităţi-
lor prin care va trece  autostrada, în
vederea actualizării Studiului de
Fezabilitate necesar. Astfel, alături
de Craiova urmează să îşi dea
avizul şi localităţile  Cârcea şi
Pieleşti, care vor fi intersectate de
autostradă pe limita unor proprie-
tăţi. „Este o veste extraordinară

faptul că se face această
autostradă. Înseamnă
dezvoltarea economică a
zonei noastre”, a comentat
edilul.
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Ploaia...
ca veste bună

A plouat consistent – mărunt
şi prelungit – pe toată întinde-
rea Doljului, fără complic aţii de
natură meteorologic ă,  într-un
moment calendaristic  în c are se
resimţea ac ut epuizarea rezervei
de apă a solului.  Deş i c odul gal-
ben instituit la nivelul judeţului
a dăinuit c âteva zile, cu excep-
ţia unei reuniuni a ISU Dolj şi a
unei videoc onferinţe a Guvernu-
lui,  de rec omandare a menţine-
rii ridic ate a vigilenţei din partea
autorităţilor  locale,  nic i un ele-
ment perturbatoriu n-a generat
îngrijorare sau intervenţii spe-
ciale. Deşi pe aloc uri precipita-
ţiile c ăzute au depăş it,  c umulat,
peste 100 litri/mp.
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Pieton „accidentat” pe bulevardul
“1 Mai” de Ziua Siguranţei Rutiere

eveniment / 4
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Liderul PNL, preºedintele Senatului Crin Anto-
nescu, declarã cã Victor Ponta a vorbit în numele
procurorului general, ceea ce „este inacceptabil”, el
arãtând cã premierul, prin atribuþiile constituþiona-
le, nu poate da explicaþii sau mesaje în numele pro-
curorului general. „ªeful Executivului, domnul Vic-
tor Ponta, a vorbit în numele procurorului general, a
explicat de ce a fost schimbat, cum era bãsist, cum a
fãcut dosare politice ºi cum domniile lor, nu ºtiu
exact cine, nu mai þin bãsiºti în funcþie. Este inac-
ceptabil, primul-ministru, prin atribuþiile Constituþi-
onale, nu poate ºi nu are nevoie nici sã dea explica-
þii, nici sã dea mesaje în numele procurorului gene-
ral. ªeful statului nu se lasã mai prejos”, a declarat
Antonescu ieri, într-o conferinþã de presã. Referin-
du-se la declaraþiile din ultimele zile ale preºedinte-
lui ºi premierului, liderul PNL a arãtat cã, dacã în
cazul primului-ministru pãstreazã speranþa cã „a fost
doar o greºealã”, impresia generalã pe care acestea
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Preºedintele Academiei
Române: În forma actualã,
proiectul Roºia Montanã
nu este acceptabil

Preºedintele Academiei Româ-
ne, Ionel Haiduc, a declarat, ieri,
în faþa membrilor comisiei
parlamentare privind Roºia
Montanã, cã „în forma actualã”
proiectul nu este acceptabil.
Haiduc a subliniat cã Academia
Românã nu este împotriva
valorificãrii resurselor naturale ale
României, inclusiv prin minerit,
dar considerã cã aceasta trebuie sã
se facã în mod inteligent, prioritar
fiind interesul naþional. „Înþele-
gem prin valorificare inteligentã
definirea a trei condiþii: beneficiul
þãrii sã fie maxim, efectele
negative asupra mediului sã fie
minime ºi sã se respecte principiile
dezvoltãrii durabile”, a arãtat
Haiduc. „Se prevede în proiect cã
în perioada de construcþie vor fi
2.000 de locuri de muncã sau
2.200. Aceastã perioadã de
construcþie dureazã doi ani. Ce se
întâmplã cu locurile de muncã
care dispar dupã doi ani, când
perioada operaþionalã va consuma
între 500, în primele variante, sau
900 în ultima variantã propusã, de
locuri de muncã? (…) Durata
proiectului este prevãzutã pe 20 de
ani, în care se epuizeazã zãcãmân-
tul ºi locuitorii care au funcþionat
în aceastã perioadã rãmân ºi ei
fãrã locuri de muncã, într-o zonã
în care nu mai existã nici o
resursã, plus reputaþia proastã
cã s-a folosit cianurã ºi asta
va îndepãrta orice potenþial
turist care ar veni sã vadã
aceastã zonã”, a mai susþinut
Ionel Haiduc.

Preºedintele PNL, Crin Antonescu,
a declarat, ieri, cã declanºarea suspen-
dãrii lui Traian Bãsescu pe motiv cã
acesta a vorbit la telefon cu procurorul
general poate fi interpretatã doar într-
o „cheie comicã”. „Unii vorbesc de sus-
pendare, cred cã glumiþi. Faptul cã Tra-
ian Bãsescu a dat telefon procurorului
general numai într-o cheie comicã ar
putea fi interpretat drept motiv de sus-
pendare. Oricine, cu atât mai mult ºeful
statului, pot vorbi, ºi uneori chiar tre-
buie sã vorbeascã cu procurorul ge-
neral. Sunt ºefi de instituþie, sunt oa-
meni cu responsabilitãþi, sunt oameni
care trebuie sã comunice prin chiar spi-

„Cred cã glumiþi” cã un telefon poate
fi motiv de suspendare a lui Bãsescu

Contribuabilii persoane fizice care
obþin venituri din chirii sau arendã
vor trebui sã vireze cãtre bugetul de
stat, începând cu 1 ianuarie 2014, un
impozit de 16% ºi contribuþia de asi-
gurãri sociale de sãnãtate, de 5,5%
din baza lunarã de calcul, indiferent
de alte categorii de venit pe care le
realizeazã, a precizat, ieri, într-un co-
municat de presã, Ministerul Finan-
þelor Publice (MFP). „Începând din 1
ianuarie 2014, contribuabilii persoa-
ne fizice care obþin venituri din ceda-
rea folosinþei bunurilor (...) datorea-
zã, indiferent de alte categorii de ve-
nit pe care le realizeazã, impozit (16%)
ºi contribuþie de asigurãri sociale de
sãnãtate, în cotã de 5,5% din baza
lunarã de calcul. Pânã la data de 31
decembrie 2013, persoanele care rea-
lizeazã, pe lângã veniturile din ceda-
rea folosinþei bunurilor, ºi venituri din
salarii/venituri asimilate salariilor/
venituri din pensii/venituri sub for-
ma indemnizaþiilor de ºomaj/venituri
din activitãþi independente, cu excep-
þia celor din drepturi de proprietate
intelectualã/venituri din sil-
viculturã ºi pisciculturã/ve-
nituri agricole, nu datorea-
zã contribuþia de asigurãri
sociale de sãnãtate asupra
venitului din cedarea folo-
sinþei bunurilor”, se menþi-
oneazã în comunicatul MFP.
Potrivit sursei citate, baza
de calcul lunarã pentru con-
tribuþia de asigurãri sociale
de sãnãtate datoratã asupra
acestei categorii de venituri
nu poate fi mai micã decât
un salariu de bazã minim brut
pe þarã, dacã acest venit este

MFP:  Persoanele  f i z ice  care  obþ in
veni tur i  d in  ch i r i i  vor  p lãt i  CAS

de la  1  ianuar ie  2014

le transmit este cea de „mesaje de forþã pe deasupra
legilor, a principiilor, a cetãþenilor”. „Mesaje de for-
þã care vor sã spunã: eu controlez în aceastã zonã
mai mult sau eu controlez încã - în cazul preºedinte-
lui - aceastã zonã”, a continuat el. Ulterior, Anto-
nescu i-a mai dat un avertisment premierului, preci-
zând cã „nu mã leagã nimic din trecut ºi nu am pla-
nuri de viitor cu Traian Bãsescu. Am încã planuri de
viitor ºi planuri majore cu Victor Ponta. Am, în orice
caz, împreunã cu Victor Ponta obligaþii ºi responsa-
bilitãþi majore în prezent, azi, ca ºi mâine. Victor Pon-
ta trebuie sã ºtie cã oricine, nu doar Traian Bãses-
cu, oricine încearcã sã intimideze, sã influenþeze,
sau sã controleze, procurori sau instanþe în Româ-
nia, va avea în mine un adversar la fel de hotãrât, la
fel de determinat precum l-a avut Traian Bãsescu în
toþi aceºti ani”.

În replicã, Victor Ponta a precizat cã „eu vreau sã
avem liniºte ºi sã realizãm ceea ce cer oamenii, sã

avem liniºte, sã creãm locuri de muncã”. El a
menþionat cã nu îi va rãspunde în public lui Crin
Antonescu ºi cã va face tot ce îi va sta în putin-
þã pentru ca USL sã rãmânã unitã. „Eu cred în
USL ºi fac tot ce þine de mine pentru a pãstra
USL unitã ºi nu fac critici în public”, a punctat
premierul la insistenþele jurnaliºtilor.

În schimb purtãtorul de cuvânt al PSD, Cãtã-
lin Ivan, a fãcut declaraþii, pentru Mediafax, ºi
chiar destul de dure, catalogând atacul lui Crin
Antonescu la adresa premierului Victor Ponta
ca unul incorect, el arãtând cã preºedintele PNL
trebuie sã spunã dacã PSD ºi PNL mai merg
împreunã sau dacã liberalul ºi-a fãcut „alte cal-
cule”. „Poziþionarea e total neserioasã ºi sun-
tem dezamãgiþi de faptul cã domnul Crin Anto-

nescu nu realizeazã importanþa construcþiei numitã
USL. ªi-au pus foarte mulþi speranþa în noi, avem
foarte multe obiective mai importante de dus la în-
deplinire decât lupta cu Traian Bãsescu”, a spus
Ivan. El a arãtat cã astfel de declaraþii, precum cele
fãcute ieri de Antonescu, pun USL într-o situaþie
foarte sensibilã ºi dificilã. „În primul rând, aceste
declaraþii nu sunt corecte. Domnul Crin Antonescu
ºtie foarte bine cã nimeni din PSD - suntem parte-
neri de drum de atâta timp - nu a încercat vreodatã
sã politizeze Justiþia. Dimpotrivã, scoaterea Justiþiei
din ghearele lui Traian Bsãescu a fost o luptã pe
care am dus-o împreunã, ºi noi ºi liberalii ºi conser-
vatorii. USL a avut ºi are în continuare un astfel de
obiectiv”, a precizat Ivan. „Domnul Crin Antones-
cu, dincolo de supãrãrile pe care ºi le cautã vãd cã
periodic, odatã la o sãpãtãmânã, la douã sptãmâni,
ca sã atace PSD, trebuie sã-ºi lãmureascã pânã la
urmã ce vrea sã facã în continuare. Mai mergem pe
acelaºi drum, e important sã rãspundem aºteptãrilor
celor care ne-au votat sau e mai important sã se
poziþioneze ba împotriva Roºiei Montane, ba împo-
triva lui Victor Ponta”, a continuat Ivan. Aceastã
„cãutare disperatã” de voturi îl face pe Crin Anto-
nescu sã greºeascã fundamental, crede purtãtorul
de cuvânt al PSD ºi „pânã la urmã, Crin Antonescu
trebuie sã rãspundã la o întrebare foarte simplã: mai
mergem împreunã sau ºi-a fãcut alte calcule?”.

Preºedintele PC, Daniel Constantin, a apreciat
ieri, într-o declaraþie remisã Mediafax, cã s-a ajuns
„într-o situaþie incredibilã”, „ca anumiþi parteneri din
USL, alianþa fondatã pe încredere, sã ajungã sã stea
la pândã, sã atace pentru a capitaliza politic pe sea-
ma declaraþiilor celuilalt”, el opinând cã este nevoie
„de urgenþã”, de o reuniune a USL.

Proprietarii de terenuri, animale sau pãsãri a cãror valoare netã de producþie
depãºeºte suma de 1.000 euro pentru persoana singurã, respectiv 2.500 euro pentru
familie, nu primesc ajutor social, potrivit unui proiect de hotãrâre pentru modificarea
normelor metodologice privind venitul minim garantat, alocaþia pentru susþinerea
familiei ºi mãsurile de protecþie socialã în perioada sezonului rece pus în dezbatere
publicã de Ministerul Muncii. Iniþiatorii proiectului propun modificarea listei bunu-
rilor ce conduc la excluderea solicitantului de la acordarea ajutorului social, prin
eliminarea categoriilor de terenuri, animale ºi pãsãri ºi introducerea unei valori nete
de producþie în cazul suprafeþelor de teren, animalelor ºi pãsãrilor atât pentru per-
soana singurã, cât ºi pentru familie, pânã la care se poate solicita ajutorul social ,
procedurã similarã cu cea utilizatã la nivelul Ministerului Agricultirii, pentru acorda-
rea diverselor tipuri de sprijin reglementate la nivel naþional ºi la nivelul Uniunii
Europene. În document se mai precizeazã cã, în situaþia în care unul sau mai multe
bunuri aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de ajutor social
este dat în închiriere/arendã/concesiune sau altã formã legalã de înstrãinare a bunu-
rilor, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/familia care îl are în închiriere/
arendã/concesiune etc., iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea
de înstrãinare a bunului. Iniþiatorii proiectului mai aratã cã sumele primite de persoa-
nele din familiile beneficiare de ajutor social, ca urmare a participãrii la programe de
formare profesionala organizate in condiþiile legii, se iau în considerare la stabilirea
venitului familiei doar în situaþia în care acestea au titlu de venituri salariale. Proiectul
de hotãrâre va fi în dezbatere publicã, pe site-ul MMFPSPV, pânã în 11 octombrie.

Proiect: Proprietari i  de terenuri
cu valoare de producþie peste 1.000

euro nu primesc ajutor social

singurul asupra cãruia se calculeazã
contribuþia ºi nu poate depãºi cinci
salarii medii brute. Pe de altã parte,
MFP precizeazã faptul cã persoanele
care realizeazã venituri din cedarea
folosinþei bunurilor nu datoreazã
contribuþie de asigurãri sociale la sis-
temul de pensii. Contribuabilii care
obþin venituri din închiriere vor fi
obligaþi sã efectueze, în cursul anu-
lui, plãþi anticipate cu titlu de contri-
buþii sociale, în baza deciziei de im-
punere pentru plãþi anticipate, con-
form cãreia plata se efectueazã tri-
mestrial, în patru rate egale, pânã la
data de 25, inclusiv, a ultimei luni din
fiecare trimestru. La rândul lor, con-
tribuabilii care obþin venituri din aren-
dare, în regim de reþinere la sursã a
impozitului, datoreazã contribuþie in-
dividualã de asigurãri sociale de sã-
nãtate în cursul anului, plãtitorii de
venituri (arendaºii) având obligaþia
calculãrii, reþinerii ºi virãrii sumelor
respective, pânã la data de 25 inclu-
siv a lunii urmãtoare celei în care au
fost plãtite veniturile.

ritul Constituþiei”, a declarat Antones-
cu. „Dar cum pot eu sã discut cu o sus-
pendare câtã vreme procurorul general
al republicii nu iese ºi spune «am primit
un telefon cu un conþinut neconstituþi-
onal, de la preºedinte. Apãr indepen-
denþa instituþiei pe care o conduc ºi nu
permit aºa ceva»”, a întrebat preºedin-
tele PNL. Preºedintele fondator al PC,
Dan Voiculescu, a susþinut joi cã Traian
Bãsescu a încãlcat Constituþia când a
discutat cu procurorul general Tiberiu
Niþu pe tema schimbãrii lui Lucian Pa-
pici din funcþia deþinutã la DNA, adãu-
gând cã ar fi firesc ca majoritatea sã ini-
þieze o nouã suspendare.
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Incubatorul de afaceri al Pri-
mãriei Craiova îºi va avea sediul
în apropierea Aeroportului, lângã
cel pe care l-a amenajat Consiliul
Judeþean Dolj. „Primãria Craiova
e principalul aplicant ºi urmeazã
sã vinã cu sediul. Îl avem deja,
este vizavi de Aeroportul Craio-
va, la incubatorul de afaceri de
acolo”, a precizat primarul Olgu-
þa Vasilescu. Asociaþiei Tinerilor
Doljeni Europeni, care a fost de-
semnatã în urma unei licitaþii, în-
tocmeºte acum ghidul pentru ac-
cesarea finanþãrii. Printre altele,
acest incubator trebuie sã ofere

Primãria Craiova va construi
un nou incubator de afaceri. Pri-
marul Lia Olguþa Vasilescu sus-
þine cã execuþia se va face cu bani

europeni, iar firmele care se vor
instala acolo vor beneficia de fon-
duri nerambursabile ºi o serie de
alte facilitãþi.

posibilitatea instalãrii a minimum
24 de firme.

Vor fi primite
24 de firme start-up

„Este vorba de firme start-up,
care sunt înfiinþate anul acesta sau
pot fi înfiinþate de acum înainte”,
a mai spus primarul Craiovei. Fir-
mele care se vor instala în incuba-
torul de afaceri al Primãriei Craio-
va vor beneficia, potrivit autoritã-
þilor, de o se serie de facilitãþi, toa-
te acordate prin programul de fi-
nanþare. Potrivit primarului, la in-
stalare, fiecare firmã va primi

20.000 de lei cu care sã-ºi achizi-
þioneze de la utilaje ºi pânã la apa-
raturã de biroticã. Excepþie fac
vehiculele pentru transportul rutier
de mãrfuri. Sumele vor fi alocate
numai dupã efectuarea serviciilor
ºi emiterea facturii”, a precizat
edilul Craiovei.

Facilitãþi ºi bani
pentru chiriaºi

Firmele sunt obligate sã stea trei
ani în acest incubator, pe care Pri-
mãria Craiova îl va dota cu utili-
tãþi, birouri ºi echipamente IT. În
schimb, societãþile vor plãti o taxã
de administrare, care va fi cuprin-
sã între 1 ºi 3 euro pe metru pã-
trat. Autoritãþile spun însã cã vor
avea de câºtigat pentru cã, pe par-
cursul perioadei în care vor fi ca-
zate în incubator, vor primi bani
suplimentari, cum ar fi o sumã de
3.000 de lei pe an pentru rambur-
sarea costurilor cu utilitãþile ºi ser-
viciile conexe ºi fonduri pentru co-
finanþarea unor activitãþi, precum
participarea la târguri, expoziþii ºi
activitãþi de promovare.

Olguþa Vasilescu
promite 20.000
de locuri de muncã

Municipalitatea craioveanã se
aºteaptã ca sã fie create 200 de
locuri de muncã în urma amena-
jãrii acestui incubator de afaceri.
Pe de altã parte, primarul Lia Olgu-
þa Vasilescu a anunþat cã, în primul
sãu an de mandat, au fost create
5.000 de locuri de muncã noi, ulti-

mele 500 de posturi noi fiind puse
la dispoziþie de firma Reloc. „Sunt
datele pe care le-am primit de la In-
spectoratul Teritorial de Muncã
Dolj. Asta înseamnã cã, dupã pri-
mul an, suntem în grafic cu crea-
rea locurilor de muncã. Noi sperãm
sã ajungã la 20.000 de locuri de
muncã”, a declarat Lia Olguþa Vasi-
lescu, în conferinþa de presã de ieri.

LAURA MOÞÎRLICHE

Primarul Lia Olguþa Vasilescu a preci-
zat, ieri, cã Primãria Craiova ºi-a dat acor-
dul pentru ca acest segment de drum, care
va cuprinde o porþiune din Calea Bucu-
reºti, sã fie pus la dispoziþia Companiei
Naþionale de Autostrãzi ºi Drumuri Naþio-
nale din România (CNADNR pentru con-

Autostrada Craiova-Piteºti, din nou în cãrþi
Construcþia autostrãzii Craiova-Piteºti ar

putea începe de anul viitor. Ieri, Primãria Cra-
iova ºi-a dat acordul pentru ca o porþiune de

700 de metri, care va reprezenta punctul de
plecare al viitoarei autostrãzi, sã fie prinsã în
traseul acesteia.

strucþia autostrãzii. „La ce-
rerea CNADNR, am avizat
favorabil investiþia autostra-
da Craiova – Piteºti, tron-
sonul aferent municipiului
Craiova, pe o porþiune de
700 de metri, de la kilome-
trul 0 la kilometrul 1. Avizul
Craiovei va merge la Con-
siliul Judeþean Dolj, urmând
sã fie dat aviz ºi pe celelalte
localitãþi pe care va trece au-

tostrada Craiova – Piteºti”, a declarat Lia
Olguþa Vasilescu.

Se reface
documentaþia

Potrivit edilului Craiovei, CNADNR
are nevoie de avizele tuturor localitãþi-

lor prin care va trece autostrada, în ve-
derea actualizãrii Studiului de Fezabili-
tate (SF) necesar. „Ei au fãcut un SF
ºi, ca sã nu se afecteze proprietãþile, va
trebui sã eliberãm noi acest aviz. Este
exact distanþa pe care o parcurge auto-
strada prin Craiova”, a mai spus Olguþa
Vasilescu. Potrivit acesteia, alãturi de
Craiova urmeazã sã îºi dea avizul ºi lo-

calitãþile Cârcea ºi Pieleºti, care vor fi
intersectate de autostradã pe limita unor
proprietãþi. „Este o veste extraordinarã
faptul cã se face aceastã autostradã.
Înseamnã dezvoltarea economicã a zo-
nei noastre”, a comentat Olguþa Vasiles-
cu. Lucrãrile ar urma sã înceapã din pri-
mãvara anului viitor.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii doljeni au reuºit
sã identifice autorul unui furt
de bijuterii în valoare de
peste 18.000 de lei, comis la
jumãtatea lunii trecute, în
comuna Negoi. Potrivit
reprezentanþilor IPJ Dolj, ca
urmare a investigaþiilor
efectuate de poliþiºtii din
municipiul Bãileºti, într-o
cauzã penalã aflatã în lucru
la nivelul subunitãþii, în cursul
zilei de joi s-au reuºit identi-
ficarea ºi prinderea unui
tânãr suspectat de furt
calificat. Oamenii legii l-au
ridicat pe Daniel Enuca, de
21 de ani, din comuna Negoi,
l-au dus la audieri, din cerce-

A furat bijuterii de peste 18.000
lei din casa unul consãtean

Dupã cum au anunþat repre-
zentanþii IPJ Dolj, marþi diminea-
þa, în jurul orei 4.45, poliþiºtii
craioveni au fost sesizaþi prin
numãrul de urgenþã112 cã per-
soane necunoscute au pãtruns în
magazinul Ioneliei Mitru, din
Craiova, de unde au sustras þi-
gãri ºi bani, prejudiciul cauzat
fiind de 1.800 de lei. În temeiul
sesizãrii poliþiºtii Secþiei 3 au
ajuns la faþa locului, au demarat
cercetãrile ºi au ridicat ºi imagi-
nile înregistrate de camerele de
supraveghere video pe care fe-
meia a fost destul de inspiratã
sã le monteze în interior.

Cu ajutorul
imaginilor,  pe
care se vede ho-
þul cum cautã pe
rafturi  ºi  pune
într-un rucsac di-
verse bunuri, dar
ºi a investigaþiilor
efectuate, în cur-
sul zilei de joi oa-
menii legii au reu-
ºit sã-l identifice
ºi sã-l prindã pe
autorul furtului,

Ionicã Vãtãºelu, de 31 de ani, din
Balº, judeþul Olt,
care nu este la pri-
ma faptã de acest
gen, fiind cercetat ºi
chiar condamnat
pentru furt. Prejudi-
ciul cauzat a fost re-
cuperat în proporþie
de 10%, iar în baza
probatoriului admi-
nistrat de poliþiºtii
craioveni, dupã ce a
fost audiat,  învinui-
tul a fost reþinut pe
bazã de ordonanþã,
pe timp de 24 ore,

ºi introdus în arestul IPJ Dolj.
Ieri, Ionicã Vãtãºelu a fost

prezentat magistraþilor Judecã-
toriei Craiova, care au admis pro-
punerea procurorilor ºi au emis
pe numele bãrbatului mandat de
arestare preventivã pe 29 de zile.
„Poliþiºtii de investigaþii crimina-
le din cadrul Secþiei 3 Poliþie
Craiova continuã cercetãrile în
vederea documentãrii întregii
activitãþi infracþionale a olteanu-
lui”, a precizat agent principal
Amelia Cãprãrin, din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj.

tãri stabilind cã acesta, pe 14
septembrie a.c., a sustras din
locuinþa pãrþii vãtãmate
Valentin Curucu, din comuna
Negoi, 125 grame de bijuterii
din aur, în valoare de aproxi-
mativ 18.700 de lei. La
locuinþa tânãrului poliþiºtii au
descoperit ºi o parte din
bunurile sustrase, mai exact
cantitatea de 20,74 grame
bijuterii, care au fost restitui-
te proprietarului. Pe numele
lui Enuca a fost întocmit
dosar de cercetare penalã,
iar poliþiºtii continuã cercetã-
rile cu el în stare de libertate,
sub aspectul sãvârºirii infrac-
þiunii de furt calificat.

Un bãrbat în vârstã de 31 de ani, din ora-
ºul Balº, a fost arestat preventiv pentru 29
de zile, în baza mandatului emis ieri, de Ju-
decãtoria Craiova, fiind acuzat de furt cali-
ficat. Poliþiºtii craioveni au reuºit sã stabi-

leascã – ºi cu ajutorul unor imagini surprin-
se de camera de supraveghere video – cã
bãrbatul a intrat noaptea în magazinul unei
craiovence ºi a sustras bunuri ºi bani, pre-
judiciul fiind de aproape 2.000 de lei.

Arestat dupã ce a spart magazinul unei craiovence

Un tânãr încearcã sã traverseze bu-
levardul „1 Mai”, din Craiova, pe trece-
rea de pietoni din dreptul Facultãþii de
Medicinã, însã este surprins ºi lovit de
ºoferul unui autoturism Audi, care nu-i
acordã prioritate de trecere. Tânãrul
cade ºi, din fericire, în zonã îºi fac apa-
riþia mai mulþi voluntari ai Crucii Roºii –
Filialei Dolj care îi acordã victimei pri-
mele îngrijiri ºi solicitã o ambulanþã la lo-
cul impactului. Ajung ºi poliþiºtii Servi-

ciului Rutier Dolj, care îl audiazã de ºofe-
rul vinovat ºi îi întocmesc dosar penal.

Din fericire, de aceastã datã este vor-
ba doar despre un scenariu, pus la cale
în cadrul Sãptãmânii Prevenirii Crimi-
nalitãþii de reprezentanþii Inspectoratu-
lui de Poliþie al Judeþului Dolj. ªi asta cu
scopul de a trage un semnal de alarmã,
pentru cã, din nefericire, astfel de situa-
þii sunt destul de întâlnite pe drumurile
din judeþ ºi se pot solda cu pierderi de

vieþi omeneºti. Tot în cadrul activitãþilor
destinate prevenirii accidentelor rutiere
– pentru care a fost rezervatã ziua de
ieri, ultima din Sãptãmâna Prevenirii
Criminalitãþii –, oamenii legii au urcat
pe o platformã auto o maºinã avariatã
grav în urma unui accident de circulaþie,
platformã care a circulat pe principalele
artere rutiere din oraº.

„Prin toate aceste activitãþi desfãºu-

rate încercãm sã-i sensibilizãm pe toþi
participanþii la traficul rutier cu privire
la consecinþele pe care le pot avea în-
cãlcãrile legislaþiei vizând circulaþia pe
drumurile publice. Reducerea numãru-
lui de accidente este o prioritate pentru
noi, motiv pentru care zilnic sunt exe-
cutate acþiuni preventive”, ne-a decla-
rat comisar-ºef Marius Stamin, din
cadrul Serviciului Rutier Dolj.

De la începutul acestui an ºi pânã ieri, la nivelul judeþului Dolj se înregistrau
nu mai puþin de 198 de accidente de circulaþie grave, în care ºi-au pierdut viaþa
39 de persoane, 185 au fost rãnite grav ºi alte 76 au fost rãnite uºor. Principala
cauzã ce a stat la baza producerii acestor evenimente a fost traversarea nere-
gulamentarã – 45 de accidente grave, în urma cãrora 10 persoane au decedat,
36 au fost rãnite grav ºi alte 21 uºor. Alte 41 de accidente grave s-au produs din
cauza vitezei excesive sau neadaptate la condiþiile de drum, având ca rezultat
decesul a 8 persoane, rãnirea gravã a 47 ºi rãnirea uºoarã a altor 31 de persoa-
ne, pe locul al treilea fiind neacordarea de prioritate pietonilor angajaþi regula-
mentar în traversarea strãzii – aceasta fiind cauza producerii a 27 de accidente
în care au murit 6 persoane, 22 au fost rãnite grav ºi 3 rãnite uºor.

Ambulanþe, poliþiºti, voluntari ai Crucii Roºii s-au strâns,
ieri, în zona Facultãþii de Medicinã din Craiova, de pe bule-
vardul „1 Mai”, din Craiova, unde un tânãr a fost acciden-
tat grav, în timp ce traversa strada regulamentar. „Acci-
dentul” a fost, de fapt, o simulare, organizatã în cadrul Sãp-
tãmânii Prevenirii Criminalitãþii, însã poliþiºtii spun cã ro-
lul acestor exerciþii este de a-i sensibiliza pe participanþii la
traficul rutier ºi de a-i face sã fie mai atenþi.

Pieton „accidentat” pe bulevardul “1 Mai”Pieton „accidentat” pe bulevardul “1 Mai”Pieton „accidentat” pe bulevardul “1 Mai”Pieton „accidentat” pe bulevardul “1 Mai”Pieton „accidentat” pe bulevardul “1 Mai”
de de de de de Ziua Siguranþei RutiereZiua Siguranþei RutiereZiua Siguranþei RutiereZiua Siguranþei RutiereZiua Siguranþei Rutiere



sâmbătă, 5 octombrie 2013 cuvântul libertăţii / 5actualitate

A plouat consistent – mărunt
şi prelungit – pe toată întinderea
Doljului, fără complicaţii de na-
tură meteorologică,  într-un mo-
ment calendaristic în care se re-
simţea acut epuizarea rezervei de
apă a solului. Deşi codul galben
instituit la nivelul judeţului a dăi-
nuit câteva zile,  cu exc epţia unei
reuniuni a ISU Dolj ş i a unei vi-
deoconferinţe a Guvernului, de
recomandare a menţinerii ridica-
te a vigilenţei din partea autorită-
ţilor locale, nic i un element per-
turbatoriu n-a generat îngrijorare
sau intervenţii speciale. Deş i pe
alocuri precipitaţiile căzute au
depăşit, c umulat,  peste 100 litri/
mp. N-a fost înregis trată nici o
revărsare de râu sau pârâiaş ino-
fens iv. Atât de secătuit s-a dove-
dit pământul încât, până la urmă,

MIRCEA CANŢĂR

Ploaia... ca veste bună
prec ipitaţiile căzute n-au fost alt-
ceva decât o binecuvântare pen-
tru produc ătorii agricoli, care se
văd încurajaţi în înfiinţarea cul-
turilor de grâu ş i orz în condiţii
optime. Premisă pentru o vege-
taţie normală până la venirea ză-
pezii. Moment deloc  îndepărtat.
Sigur că discutând despre o ploaie
zdravănă într-un judeţ c um e
Doljul, la vocaţia lui ne referim,
avem în vedere înainte de toate
utilitatea ei. Ştiind că mai mult de
jumătate din populaţia doljeană
trăieşte preponderent din venitu-
rile obţinute din agricultură. Sunt
destule lucruri importante în via-
ţa noastră cotidiană, dar nimic nu
poate aduc e ec hilibrul lăuntr ic
unei comunităţi decât o ordine a
lucrurilor.  Şi în ordinea aceas ta a
luc rurilor aşteptată era o ploaie

bună. Menită a reduc e inclus iv
costul lucrărilor specif ice la pre-
gătirile premergătoare înfiinţării
culturilor menţionate. Nu exclu-
dem ca scrobiţii urbelor  şi ai po-
liticii să strâmbe din nas, excur-
siile elec torale nec uprinzând şi
problematici de asemenea natu-
ră. Nimic nou. Politica agrară a
ţării, chiar cuplată – defectuos –
celei a Uniunii Europene, nu e de-
cât o cârpeală. De ani de zile. Nu
de mult, în a doua parte a lunii
august, s-a aflat pe la Nedeia, adi-
că în judeţul nos tru,  minis trul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
Daniel Constantin, venit să vadă
„cum stă Doljul c u irigaţiile”. De
parc ă nu ştia de la Bucureşti că
stă prost.  Între bazaconiile debi-
tate cu acest prilej,  direc torul
ANIF Dolj, Iulian Bucur, spunea

că intenţionează să disc ute cu
conducerea CEZ, pentru obţine-
rea unui preţ mai redus per kilo-
wat,  la energia electric ă utilizată
pentru funcţionarea sistemelor de
irigaţii. Cum preţul curentului
electric deţine o pondere de pes-
te 90% în ansamblul c heltuielilor
de irigaţii, o asemenea discuţie era
oportună, dar la începutul anului.
Nu mai lungim comentariul.  Mai
ales c ă anul aces ta Guvernul a
emis OUG nr. 79/26.06, care adu-
ce modificări şi completări Legii
îmbunătăţirilor funciare nr. 138/
2004, ş i ac easta republicată cu
ajus tările de rigoare, din care în-
ţelegem că infrastructura de îm-
bunătăţiri funciare acordată cu
titlu gratuit, dar şi în proprietate,
organizaţiilor utilizatorilor de apă
pentru irigat şi federaţiilor,  se

transmit acum, la cerere, cu titlu
de c omodat,  pe o perioadă de 5
ani,  dar c u constituirea în favoa-
rea ANIF a unei garanţii de 10%
din valoarea patrimoniului preluat.
Garanţie care poate fi reţinută dacă
după 5 ani organizaţia nu-şi res-
pectă angajamentul luat. Ordona-
tă gândire economică trebuie să
aibă ministrul Daniel Constantin.
Dispreţul, dar şi amatorismul pro-
bate pentru cea mai mare bogăţie
naturală a ţării s-au perpetuat de la
an la an. Aşa că dacă opinăm, con-
siderând o veste bună faptul că a
plouat, acum şi nu mai târziu, o
facem în cunoştinţă de cauză. O
toamnă frumoasă, fără ploi con-
sistente nu există nici în cele mai
reuşite descrieri. Ele dau speranţă
multora dintre noi în împlinirea
năzuinţelor. Adică a rodului bogat.

Investiţia de modernizare şi ex-
tindere a Urgenţei va cuprinde, pe
de-o parte, reabilitarea spaţiilor de
la parterul actualei clădiri, totali-
zând 823 de metri pătraţi. Apoi, se
va realiza o extindere în curtea in-
terioară, în suprafaţă de 755 metri
pătraţi cu un corp de clădire des-
făşurat pe patru nivele (S+P+E1-
+E2) şi legături funcţionale cu con-
strucţii existente, totalizând o su-
prafaţă desfăşurată de 2.495 me-
tri pătraţi. Tot în plan este prevă-
zută şi extinderea funcţiunii în ca-
drul curţii adiacente pe latura de
Nord-Est cu un corp de clădire
desfăşurat pe un nivel – parter to-
talizând o suprafaţă desfăşurată de
260 de metri pătraţi.

Subsolul clădirii va fi rezervat,

Cum va arăta noua Urgenţă
a Spitalului Judeţean

Consi li ul  Judeţean Dolj i nvesteşte nu mai  puţin de 7 mi li oane de euro î n mo-
derni zarea şi  extinderea Unităţii  de Pri mi ri  Urgenţe a Spi talului Judeţean. Ur-
genţa craioveană ar urma să devină, astfel , una di ntre cel e mai importante uni -
tăţi de profi l di n ţară. Asta î n condiţii l e în care la Spi talul Judeţean din Craio-
va sunt trataţi anual 165.000 de bol navi, i ar Uni tatea de Pri mi ri  Urgenţe (UPU)
trebuie să facă faţă unei  afl ux de peste 135.000 de cazuri .

în mare parte, spaţiilor administra-
tive. Aici vor funcţiona un secre-
tariat, o sală de şedinţe pentru ra-
portul de gardă şi un oficiu, un bi-
rou al medicului-şef, al asistentu-
lui-şef şi al administratorului, dar
şi depozitele. Tot la subsol se vor
regăsi mai multe vestiare şi oficii,
precum şi spaţii tehnice – camere
de racord şi asigurare utilităţi, ca-
mere necesare specificului medi-
cal, Camera server/IT/monitoare şi
alte anexe.
Urgenţa, prevăzută cu subsol,
parter şi două etaje

Parterul Urgenţei es te prevă-
zut cu o zonă de acc es pentru
pac ienţi şi aparţinători.  Aic i se va
face trierea pacienţilor şi va fi

amenajat un spaţiu rezervat apar-
ţinătorilor bolnavilor.  Tot la par-
terul UPU se va înfiinţa un Birou
de Poliţie. Se vor regăs i, de ase-
menea,  un modul pentru c onsul-
taţii adulţi (21 paturi) , un modul
consultaţii obstetrică-ginecologie
(2 paturi), un modul consultaţii
şi terapie imediată pediatrie (8
paturi), un modul terapie imediată
adulţi (15 paturi),  un modul re-
susc itare (4 paturi),  un modul
terapie intensivă de scurtă dura-
tă (2 paturi) , un observator pa-
cienţi necritici adulţi (5 paturi),
computer  tomograf, sterilizare
instrumentar,  laborator sau un
birou telemedicină.

La etajul întâi va f i amenajat
un bloc operator  destinat inter-
venţiilor  specif ic e de urgenţă/
traume. Acesta va avea două săli
de operaţii, anexe funcţionale
(ves tiar  f iltru de ac ces pentru
personal bărbaţi, vestiar filtru de
ac ces pentru personal femei, fil-
tru de ac ces materiale, birou şef
UPU cu grup sanitar,  bancă de
sânge,  ţesuturi sau punct trans-
fuzii) şi spaţii administrative. Tot
aic i va funcţiona şi un modul
educaţional format din sală mul-
tifunc ţională, care se poate ame-
naja şi folosi c a sală de curs, sală
de seminarii,  training, simulator,
sală de c onferinţe sau bibliotecă
în funcţie de modul de mobilare,
şi spaţii anexe.  În varianta de
ocupare maximă (tip auditoriu cu

sc aune) capac itatea sălii va fi de
80 de persoane. În varianta de
oc upare medie (tip sală de curs,
bibliotec ă cu bănci sau spaţiu
conferinţe) capacitatea sălii va fi
de 40 de persoane.

La etajul al doilea, pe lângă cele
două lifturi care vor transporta
pacienţii, va exista şi un hol pen-
tru pasarelele de legătură cu Sec-
ţia de Anestezie şi Terapie Inten-
sivă (ATI) şi Sec ţia Cardiovas-
culară, precum şi pasarele de le-
gătură cu ATI a spitalului ş i Sec-
ţia Cardiovasculară sau un nod
de circulaţie sec undar.
Tehnologii de ultimă oră,
folosite pentru salvarea de vieţi

Proiectul modernizării şi extin-
derii UPU va aduce tehnologii de
ultimă oră, menite să ajute la îm-
bunătăţirea serviciilor medicale
oferite pacienţilor. Printre aces-
tea, Instalaţia de Transport Pneu-
matic,  un sis tem de transport la
distanţă a analizelor medic ale şi

a rezultatelor de la laboratorul
spitalului c ătre parter  şi etajul 1
din incinta UPU.  Tot prin Insta-
laţia de Transport Pneumatic se
poate asigura transportul dispo-
zitivelor  medicale,  consumabile-
lor şi materialelor medicale, al
sângelui şi al altor  probe desti-
nate analizelor  de laborator, al
medicamentelor  şi chiar al doc u-
mentelor  de uz intern spitalicesc.
Sistemul asigură mişc area auto-
matizată a recipientelor fie orizon-
tal, f ie vertical, în două direcţii,
printr-o reţea de tuburi singula-
re,  prin procesul de aspirare-pre-
siune a aerului.

În cadrul UPU se vor mai găsi
şi alte s isteme performante, în-
tre care sis teme de detecţie şi
avertizare în caz de incendiu,
monitorizare şi comandă a insta-
laţiilor de siguranţă la foc a clă-
dirii, supraveghere video, control
ac ces , detecţie şi avertizare în
caz de efracţie, semnalizare soră-
bolnav şi monitorizare bolnavi.

RADU ILICEANU



Deschiderea festivalului a fost
oficiatã de Umberto de Pretto,
secretar general IRU (Interna-
tional Road Transport Union),
Radu Dinescu, secretar general
U.N.T.R.R. (Uniunea Naþiona-
lã a Transportatorilor Rutieri din
România), ºi Gabor Sandor, pre-
ºedinte al IFPTR (Institutul de
Formare Profesionalã în Trans-
porturi Rutiere). Juriile au fost
alcãtuite din personalitãþi din pre-
sa ºi industria auto-moto. ªoferii
a trebuit sã-ºi dovedeascã abili-
tãþile pe parcursul unor probe ine-
dite ºi spectaculoase, una de si-
guranþã rutierã ºi cealaltã de ari-
marea încãrcãturii.

Motocicleta cu cele
mai multe voturi

Câºtigãtorii competiþiei Cel
mai bun ºofer profesionist
sunt: locul I – Oprea Gheorghe
Marian; locul al II-lea – Nemeº
Marian Adrian; locul al III-lea
– Balint Attila Istvan. În com-
petiþia Cel mai frumos camion
au primat aspectul general ex-
terior al camionului, starea ge-

neralã de întreþinerea acestora,
motorizarea, originalitatea ºi ar-

monia tuturor echipãrilor opþio-
nale. Câºtigãtorii acestei com-
petiþii sunt: locul I – Nagl Ioan
(Scania R500); locul al II-lea –
Todoca Dorel Gheorghe (Mer-
cedes-Benz Actros); locul al III-
lea – Bejusca Dan (Scania
R500). Premiul pentru Cel mai
frumos chopper a fost acordat
motocicletei care a strâns cele
mai multe voturi din partea pu-
blicului, iar premianþii au fost:
locul I – Chiva Marcel (Harley
Davidson); locul al II-lea –
Deac Cornel Claudiu (motoci-
cleta custom); locul al III-lea –
Racz Arpad Dorin (Suzuki).

La finele lunii trecute, transportatorii ºi
chopperiºtii s-au întrecut pentru premii to-
tale de 22.000 de euro, la competiþie în-
scriindu-se peste 1.000 de participanþi,
dintre care s-au calificat în semifinale 31
de ºoferi profesioniºti, 25 de camioane ºi

25 de choppere. “The Most Beautiful
Truck and Chopper Festival” a fost  pri-
mul eveniment de acest gen ºi cel mai
mare din Europa de Sud-Est, organizat la
Tg. Mureº de U.N.T.R.R., IFPTR ºi agen-
þia de publicitate Adbrain Partners.

Transportatori i  ºi  chopperiºti i  ºi-au
adjudecat cei 22.000 de euro

BizMarket este o
platformã de colabora-
re online care permite
schimbul de informaþii
ºi expertizã între
companiile din Româ-
nia, indiferent dacã
acestea au un cont
Online Business School sau nu.
Platforma oferã utilizatorilor
acesteia posibilitatea de a-ºi
promova gratuit produsele ºi
serviciile, de a publica oportuni-
tãþile de carierã din cadrul
companiilor lor, dar ºi de a
interacþiona în secþiunea “Fo-
rum”, construind astfel o comu-
nitate de afaceri. Platforma este
disponibilã gratuit ºi pentru

persoanele fizice, pe bazã de
înregistrare. Noua secþiune este
integratã în platforma www.biz-
school.ro ºi este accesibilã la
adresa www.biz-market.ro. La
acest moment, peste 700 de
companii prezente pe platforma
Online Business School sunt
înregistrate pe BizMarket.

“Cum sã comunicãm
cu un manager dificil”

Aplicaþia Biz Market este
conceputã pentru a deveni încã
un alt instrument folositor mana-

Online Business School (www.bizschool.ro), platforma
gratuitã de e-learning dedicatã managerilor de IMM-uri,
a lansat aplicaþia interactivã BizMarket.

Onl ine Business  School

a lansat  BizMarket

La acest eveniment vor participa comi-
sarul european pentru piaþa internã ºi ser-
vicii, Michel Barnier, preºedintele YEPP
Konstantinos Kyranakis, 31 de preºedinþi
ai organizaþiilor de tineret ale partidelor
afiliate Partidului Popular European, dar ºi
preºedintele PDL Vasile Blaga, prim-vice-
preºedinþii Cãtãlin Predoiu, Andreea Paul
ºi Anca Boagiu.

„Tinerii au nevoie de motivare
pentru a se încadra în muncã”

Realizarea acestui eveniment în Româ-
nia vine sã tragã un nou semnal de alarmã
asupra situaþiei ºomajului în rândul tineri-
lor, ce a ajuns sub guvernarea Ponta sã
depãºeascã procentul de 23,7%. „Româ-
nia are nevoie de o portiþã pentru ca tinerii
sã-ºi poatã construi eficient traseul profe-
sional în vederea stabilizãrii pieþei forþei de
muncã. În þara noastrã se vorbeºte mult
despre combaterea ºomajului, dar faptele
sunt puþine. Tinerii au nevoie de motivare
pentru a se încadra în muncã, de mãsuri
de creºtere a încrederii în propriile forþe.
Suntem onoraþi sã putem pune umãrul la
normalizarea lucrurilor, pregãtind grupuri
de tineri pentru o societate bazatã pe cu-
noaºterea oportunitãþilor unui spaþiu al

muncii modern ºi exigent. Ne onoreazã,
totodatã, gãzduirea unui eveniment de o
asemenea anvergurã, care sperãm sã adu-
cã rezultate favorabile în întreg spaþiul eu-
ropean”, a declarat Sorin Moldovan,  pre-
ºedintele Tineretului Democrat Liberal.

Tineretul Democrat Liberal va lansa cu
aceastã ocazie Strategia naþionalã de
combatere a ºomajului în rândul tineri-
lor, astfel încât mãcar acum sã fie imple-
mentate de Guvern mãsurile necesare pen-
tru stoparea ºomajului în rândul tinerilor.

Job Creation Youth Summit, unul dintre cele mai mari evenimente YEPP
(Youth of the European Peoples Party – Tineretul Popular European) re-
alizate în ultimii 10 ani, se desfãºoarã în acest weekend la Bucureºti, la
invitaþia preºedintelui Tineretului Democrat Liberal, Sorin Moldovan.
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TTTTTinerii Populari Europeni ºi-au dat întâlnire la Bucureºtiinerii Populari Europeni ºi-au dat întâlnire la Bucureºtiinerii Populari Europeni ºi-au dat întâlnire la Bucureºtiinerii Populari Europeni ºi-au dat întâlnire la Bucureºtiinerii Populari Europeni ºi-au dat întâlnire la Bucureºti
În perioada 3-6 octombrie,

Preºedintele YEPP, Konstantinos
Kyranakis, a declarat la sosirea sa la
Bucureºti cã TDL demonstreazã atât
prin organizarea acestui eveniment de
mare amploare, cât ºi prin acþiunile
implementate pânã în prezent, cã se
plaseazã în primele cinci Organizaþii
Naþionale de Tineret la nivelul
Partidului Popular European.

gerilor de IMM-uri ºi micilor
antreprenori pentru creºterea
nivelului de expertizã, venind ca o
completare a setului de cursuri,
webminarii ºi simulãri disponibile
pe platforma Online Business
School. În acest moment, în
catalog sunt disponibile peste 100
de cursuri, cel mai nou curs video
având ca temã marketingul
antreprenorial. Cele mai populare

cursuri ºi simulãri
sunt: “Îmbunãtãþeº-
te-þi abilitãþile de
vânzare”, “Cum sã
comunicãm cu un
manager dificil” ºi
“Managementul
Timpului”.

Online Business
School face parte
din proiectul
dezvoltat cu
finanþare din partea
Uniunii Europene
“Îmbunãtãþirea

competitivitãþii IMM-urilor prin
antreprenoriat durabil”
(ICIMM). Prin intermediul
acestui proiect, persoanele cu
funcþii de conducere din compa-
niile mici ºi mijlocii din România
beneficiazã gratuit de cursuri de
formare ºi îndrumare pentru
dezvoltarea afacerilor ºi aptitudi-
nilor profesionale. Participarea la
Online Business School este
deschisã pentru orice manager
român dintr-o companie cu pânã
la 250 de angajaþi din zonele
urbane ºi rurale.

Vali Porciºteanu, campionul naþional la Raliu, a fãcut în am-
bele zile demonstraþii de drift spectatorilor veniþi în numãr mare
la eveniment. Show-ul cu mulþi cai putere, zgomot de motoare
ambalate ºi pasiune a fost completat de parada camioanelor ºi
hopperelor. DJ Wanda ºi Roxana Ciuhulescu au fost responsa-
bile cu muzica ºi buna dispoziþie la cel mai inedit eveniment
destinat camioanelor ºi chopperelor personalizate.
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Tragedia ce a avut loc în zorii zilei de joi,
în Sicilia, nu departe de Lampedusa, mã
determinã sã ignor întâmplãri, oricum dra-
matice ºi ele, înregistrate la noi, mai precis
noul scandal dintre palate, în care pãrþile,
prin cabotinism ºi ticãloºie, se oferã în mod
egal dispreþului.

Tragedia evocatã a schimbat, în mod cu
totul firesc, întreaga agendã a Italiei: toatã
bãtãlia politicã din Parlament a dispãrut în
eter. Media ºi oficialitãþi, guvernanþi ºi oa-
menii simpli s-au arãtat oripilaþi de ceea ce a
putut sã se întâmple: scufundarea unui vas
clandestin, cu peste 300 de imigranþi, dupã
ce a luat foc; surse apropiate de echipele de
investigatori pun incendiul pe seama deci-
ziei „corãbierului”, un pirat de modã nouã,
cum sunt cu sutele în sãraca Sicilie, de a
aprinde copertina vasului pe cale sã rãmânã
fãrã carburant ºi, astfel, sã-ºi semnaleze
prezenþa prin acest tembel S.O.S.

Spre searã, trupurile recuperate depãºi-
serã o sutã, dar numãrul celor circa 250 de

Europa – o ruºinoasã fortãreaþãEuropa – o ruºinoasã fortãreaþãEuropa – o ruºinoasã fortãreaþãEuropa – o ruºinoasã fortãreaþãEuropa – o ruºinoasã fortãreaþã
negãsiþi, pierduþi în mare, e suficient spre
a desemna evenimentul printre cele mai
grave tragedii din ultimele decenii ale zo-
nei. ªi ale unui fenomen. Acela al imigrãrii
a sute de mii de persoane din þãri africane
ori arabe (Siria înregistreazã deja o hemo-
ragie unicã în istoria ei recentã!) a cãror
unicã vinã e aceea de a-ºi sluji speranþa li-
bertãþii confiscate acasã ºi/sau a-ºi gãsi un
loc de muncã ca sã-ºi hrãneascã ºi, astfel,
sã-ºi salveze familia.

Cum era normal, zguduitã ca de un cu-
tremur, Italia s-a clãtinat la impactul trage-
diei: guvernanþi ºi politicieni care abia cu o
zi înainte îºi mãsuraserã muºchii în Parla-
ment, dar ºi instituþii diverse, personalitãþi
ale lumii culturale ºi artistice s-au aruncat
pur ºi simplu într-un urlet care, presupu-
nându-l sincer ºi uman, devine ºi un com-
plex al neputinþei. ªi al ruºinii. ªi asta din
mai multe motive, toate vechi ºi toate ºtiu-
te ºi rãsºtiute, la Roma, la Paris, la Berlin,
ca ºi Bruxelles: adicã în acel palat al unei

Europe (unite?) devenitã, potrivit unui ne-
cruþãtor, dar legitim, titlu folosit de scriito-
rul Gabriele Del Grande care, de mai bine
de douã decenii, ºi-a dedicat întreaga trudã
acestui trist, foarte trist fenomen: La for-
tellezza Europa! este genericul pe care l-au
preluat ºi alte instituþii mediatice, italiene,
dar ºi franceze. Întrebarea este incisivã ºi
decisivã: cine a decis ca bãtrânul continent
sã se fortifice ca un „castel” medieval ame-
ninþat de invadatori?

Acelaºi scriitor italian numeºte o singurã
explicaþie pentru imigranþi: imposibilitatea de
a accede la o vizã, în dispreþul oricãror re-
guli, cu documente legale, cu argumente le-
gale, cu motive legale. Printre motive, cele
douã amintite mai sus: cãutarea libertãþii in-
terzise în propria þarã de un regim autarhic,
altminteri ºtiut ºi taxat ca atare chiar de cãtre
„civilizaþii” noºtri de la Bruxelles, ºi pâinea
cea de toate zilele. În fapt, cele mai acide
acuzaþii vizeazã acum, pentru tragedia de la
coastele Siciliei, UE, în ansamblul ei ºi, indi-

vidual, toate guvernele ce-o compun. Inclu-
siv – sau mai ales – cel francez, a cãrui cu-
loare politicã nici nu mai conteazã, unul din-
tre cele mai ostile imigranþilor. Fie aceºtia ºi…
romi. Din România, din Bulgaria, din Unga-
ria, aºadar din chiar spaþiul european… unit!

Însã scriitorul italian pe care l-am citat,
cu un sincer sentiment de preþuire ºi de so-
lidaritate, mai face un avertisment ce-ar pu-
tea interesa chiar Parisul acum ºi în perspec-
tiva imediatã: orice mãsurã de forþã – bloca-
rea imigranþilor ori exportarea lor – e con-
traproductivã, un bumerang. Exemplul ofe-
rit e al esticilor de acum, liberi sã intre în
Italia, dar ºi sã iese când vor, ceea ce ºi fac
ºi în consecinþã infracþionalitatea lor s-a re-
dus considerabil. Mai mult, se asistã la fe-
nomenul invers, de emigrare din Italia în þã-
rile de baºtinã. Ceea ce trebuie însã adãugat
cã totul se face cu dus-întors, însã între zi-
durile cu creneluri fluturând pe acordurile
beethoveniene ale…. Libertãþii, ale aceleiaºi
Europe Fortãreaþã. ªi egal de ruºinoasã.

În aceastã toamnã, pânã pe 20
octombrie, AIESEC Craiova recru-
teazã noi membri. Pornind de la
sloganul “Treci pe albastru!”, or-
ganizaþia încurajeazã tinerii sã pro-
fite de anii de studenþie ºi sã facã
un pas cãtre o altfel de experienþã
studenþeascã, oferindu-le acesto-
ra un cadru propice dezvoltãrii lor
atât profesionale, cât ºi personale.

AIESEC este cea mai mare or-
ganizaþie de studenþi, prezentã în
peste 120 de þãri, oferind astfel stu-
denþilor posibilitatea de a-ºi face

prieteni peste tot în lume, ac-
cesând stagiile internaþionale
de voluntariat sau profesiona-
le, dar ºi prin proiectele AIE-
SEC. Tot în cadrul organiza-
þiei, aceºtia vor avea acces la
o serie de traininguri sau wok-
shop-uri þinute de oameni cu
experienþã în domeniu, dobân-
dind astfel cunoºtinþe în do-
menii precum: comunicare ºi
marketing, PR, vânzãri, finan-
þe, resurse umane.

Profilul studentului pe care
AIESEC îl cautã este al unui
tânãr activ, motivat, respon-
sabil, care sã lucreze bine în
echipã, fiind deschis cãtre idei
noi, însã mai ales cãtre inter-
naþionalism. Facultãþile în ca-

drul cãrora se va face o promova-
re intensã vor fi Facultatea de Au-
tomaticã, Calculatoare ºi Electro-
nicã, Facultatea de Economie ºi
Administrarea afacerilor, Faculta-
tea de Litere, Facultatea de ªtiinþe
exacte – Matematicã ºi Informati-
cã din Craiova, însã înscrierile sunt
deschise cãtre toþi studenþii, indi-
ferent de profilul studiilor.

Cei care se vor înscrie, vor tre-
ce printr-un proces de selecþie ce
include un joculeþ comportamen-
tal ºi un interviu individual. Le vor
fi testate, astfel, abilitãþile de a lu-
cra în echipã, motivaþia de a face
parte din AIESEC Craiova, dorinþa
de a învãþa lucruri noi, dar ºi cu-
noºtinþele de limba englezã, întru-
cât organizaþia este internaþionalã.

ALINA DRÃGHICI

Înscrierile se pot face pânã pe
19 octombrie prin completarea
unui formular fizic ce poate fi
gãsit la standul AIESEC din Uni-
versitate sau accesând site-ul
www.aiesec-craiova.org.

Societatea Culturalã Româno-Italianã
Dante Alighieri din Craiova, Comitet Local al
Societãþii Internaþionale Dante Alighieri din
Roma, în colaborare cu Secþia de Limba ºi
Literatura Italianã a Facultãþii de Litere a
Universitãþii din Craiova, reiau astãzi cursuri-
le gratuite de limbã ºi civilizaþie italianã, dupã
urmãtorul program: de la 9.00 la 11.00 –
pentru începãtori, de la 11.00 la 13.00 –
pentru avansaþi. „Orele se vor desfãºura pe
parcursul anului universitar, sâmbãta, în
Lectoratul Italian al Universitãþii din Craiova,
sala 135. Dureazã doi ani ºi se pot finaliza,
opþional, cu un examen în urma cãruia se
obþine un certificat de absolvire”, a precizat
prof. univ. dr. Elena Pîrvu, coordonatorul
Secþiei de Limba ºi Literatura Italianã a Facul-
tãþii de Litere din Craiova. Cei dornici sã
urmeze cursurile gratuite de limbã ºi civilizaþie

Se reiau cursurile gratuite
de limbã ºi civilizaþie italianã

italianã „Dante Alighieri” sunt aºteptaþi sã se
înscrie astãzi, 5 octombrie, ora 9.00.

MAGDA BRATU

Voluntarii “Let’s Do
It, Romania!” fac as-
tãzi curãþenie în zona
limitrofã a Craiovei.
Campania s-a desfã-
ºurat sãptãmâna tre-
cutã la nivel naþional,
însã acþiunea din Bã-
nie a fost amânatã din
cauza condiþiilor me-
teo nefavorabile, fiind
reprogramatã astãzi,
când vor fi ecologiza-
te cele 23 de locuri
cartate în zona metro-
politanã a Craiovei.

De asemenea, vo-
luntarii din peste 30 de
comune din judeþul
Dolj vor organiza ziua de curãþe-
nie, dupã ce au decis amânarea
acþiunii care ar fi trebuit sã aibã
loc pe data de 28 septembrie. Nu
toate comunele din judeþ au amâ-
nat însã acþiunea, peste 60 reu-

ºind, sãptãmâna trecutã, sã cure-
þe arealele naturale din jurul loca-
litãþilor. Datele finale ale campa-
niei “Let’s Do It!” în judeþul Dolj
vor fi centralizate de echipa jude-
þeanã de organizare pânã pe data

de 8 octombrie, ur-
mând sã fie anunþate
în cadrul unei confe-
rinþe de presã.

“Dupã succesul
primelor trei ediþii din
2010, 2011 ºi 2012, la
care au participat pes-
te 650.000 de volun-
tari, care au reuºit sã
strângã peste 1,6 mi-
lioane de saci de de-
ºeuri, Ziua de Curãþe-
nie Naþionalã din Ro-
mânia a devenit deja
o tradiþie, care uneºte
românii de peste tot.
Proiectul aduce îm-
preunã autoritãþi,

companii, ONG-uri, reprezentanþi
media, persoane publice ºi volun-
tari, pentru a face curãþenie în toa-
tã þara, într-o singurã zi”, preci-
zeazã organizatorii.

ALINA DRÃGHICI

Campania de curãþenie
se desfãºoarã astãzi la Craiova
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Cu câţiva ani în urmă, un grup de iubi-
tori craioveni ai operei lui Ion D. Sîrbu a
considerat că scriitorul merită omagiat per-
manent, în cadrul unor colocvii şi dezbateri
„care să pună în discuţie opera literară, pre-
cum şi activitatea sa de luptător pentru o
Românie demnă, eliberată de impostură şi
de agresiunea ideologicului asupra spiritu-
lui liber”. Astfel, pe 27 iunie 2009 s-a des-
făşurat prima ediţie a Colocviilor Naţionale
„Ion D. Sîrbu”, manifestare organizată de
Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, Univer-
sitatea din Craiova, Uniunea Scriitorilor din
România, cu sprijinul financiar al Consiliu-
lui Judeţean Dolj. La eveniment au luat par-
te sau au trimis lucrări scriitorii Paul Goma,
Mihai Barbu, Ioan Lascu, Nicolae Coande,
Flori Bălănescu, Nicolae Oprea, George

Colocviile „Ion D. Sîrbu”, la a V-a ediţie la Craiova

Popescu, Elvira Sorohan, Marian Boboc,
Toma Grigorie, Mircea Moisa şi actorul Emil
Boroghină. Următoarele ediţii au avut loc
sub egida Casei de Cultură „Traian Deme-
trescu”, cu participarea unor scriitori şi
oameni de cultură din Craiova.

Actuala ediţie, a V-a, se va desfăşura sub
egida Consiliului Judeţean Dolj, în colaborare
cu Teatrul Naţional din Craiova – instituţie de
care numele lui Ion D. Sîrbu este legat prin
activitatea sa meritorie, ca dramaturg şi se-
cretar literar –, cu Biblioteca Judeţeană „Ale-
xandru şi Aristia Aman” şi cu Asociaţia Cultu-
rală „Taberna”. Discuţiile invitaţiilor vor avea
loc la sediul bibliotecii, vineri, 11 octombrie,
de la ora 13.00 (tot aici urmând a fi vernisată
o expoziţie de carte Ion D. Sîrbu), şi vor con-
tinua în foaierul TNC – sâmbătă, 12 octom-

brie, ora 11.00. Totodată, vineri, la ora 18.00,
la sala studio care poartă numele scriitorului
va fi prezentat spectacolul „Ce mai taci,
Gary?”, adaptare după „Jurnalul unui jur-
nalist fără jurnal”, de Toma Grigorie, în re-
gia Alinei Rece. În distribuţie: Ion Colan, Ga-
briela Baciu, Dragoş Măceşanu, Eugen Titu,
Ştefan Cepoi şi Cosmin Rădescu. Decorurile
sunt realizate de Viorel Penişoară-Stegaru, iar
costumele – creaţia Liei Dogaru.

Între cei care şi-au anunţat participarea la
Colocvii se numără Clara Mareş, Mihai Bar-
bu, Gheorghe Grigurcu, Ion Barbu, Flori
Bălănescu, Nicolae Oprea şi Dumitru Augus-
tin Doman. Din Craiova vor participa o serie
de scriitori care au avut, în timp, referiri la
viaţa şi opera lui Ion D. Sîrbu – Ovidiu Ghi-
dirmic, Toma Velici, Mihai Ene, Marian Bar-
bu, Toma Grigorie, Cornel Mihai Ungurea-
nu, Petrişor Militaru, cărora li se vor alătura
actorul Emil Boroghină şi regizoarea Alina
Rece. Moderator va fi Nicolae Coande, se-
cretar literar al TNC. Comunicările susţinu-
te în cadrul dezbaterilor vor fi ulterior publi-
cate în „Caietele Colocviilor Ion D. Sîrbu”.

Important monument
arheologic al Doljului, alături

de cel de la Răcari
Fortificaţia romană de la Cioro-

iu Nou reprezintă, alături de cas-
trul roman de la Răcarii de Jos (co-
muna Brădeşti), un important mo-
nument arheologic de pe teritoriul

judeţului Dolj. Dimensiunile sale
(235 x 140 metri), precum şi des-
coperirile arheologice spectaculoa-
se din anii din urmă conturează un
sit de excepţie. După cercetările
efectuate de C.  S.  Nicolăesc u-
Plopşor, Dumitru Tudor şi Gheor-
ghe Popilian, săpăturile au fost re-
luate în anul 2000 de Dorel Bon-
doc, arheolog la Secţia de Istorie-
Arheologie a Muzeului Olteniei.

An de an au fost efectuate son-
daje de informare, urmate de să-

După două luni de cercetări realizate în situl de la Cioroiu
Nou, aflat în comuna doljeană Cioroiaşi, arheologii Muzeu-
lui Olteniei au ajuns la finalul campaniei, una bogată în re-
zultate. Săpăturile din acest an au scos la iveală numeroase
obiecte din bronz şi din fier, o categorie importantă de arte-
facte fiind reprezentată de monede. Din cantitatea remar-
cabilă de ceramică descoperită – amfore, căni, urcioare, ca-
pace, farfurii, străchini, castroane –, o pondere semnificati-
vă este deţinută de ceramica pictată, apanaj al olarilor ro-

mani ce lucrau la Cioroiu Nou, într-unul sau în mai multe
ateliere ceramice. De altfel, de la Cioroiu Nou provine cea
mai mare cantitate de ceramică romană pictată din întreaga
Dacie romană. Toate acestea „recomandă monumentul ar-
heologic de la Cioroiu Nou drept unul ce poate oferi oricând
surprize”, spune arheolog dr. Dorel Bondoc, coordonatorul
ştiinţific al cercetărilor. Ca şi cele precedente, campania ar-
heologică din acest an a Muzeului Olteniei a fost posibilă cu
sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Dolj.

pături sistematice. După achiziţio-
narea unei parcele de teren de că-
tre ONG Alexis Project şi cedarea
acesteia pentru cercetările arheo-
logice, s-a putut trece la conser-
varea primară a ruinelor dezvelite.
În săpăturile din anii 2009-2010,
au fost puse în evidenţă fundaţiile
termelor construite de detaşamen-

tul Legiunii VII Claudia, care a sta-
ţionat la Cioroiu Nou vreme de
aproximativ jumătate de secol.

„Tot mai multe opinii avizate
acreditează identificarea aici
a enigmaticei Colonia Malva”

 „Deşi exista bănuiala că în jur
trebuie să fi fost şi alte construcţii,
rezultatele obţinute în săpăturile ar-
heologice care au urmat au depăşit
aşteptările. Mai multe clădiri cu fun-
daţii din piatră, ziduri din cărămidă

şi acoperişuri din ţiglă au fost ridi-
cate după un plan urbanistic rigu-
ros prestabilit, în binecunoscuta
manieră romană. Constructorii ro-
mani s-au întrecut pe sine, prin fo-
losirea unei cantităţi impresionante
de materiale de construcţie. În mo-
mentul în care într-o secţiune sau
suprafaţă arheologică era încheiată

cercetarea unei clădiri, imediat era
descoperită o alta. Intensitatea ac-
tivităţilor constructive denotă un
rang special al aşezării şi fortifica-
ţiei romane de la Cioroiu Nou”, ex-
plică arheologul Florin Ridiche,
manager al Muzeului Olteniei.

În ultima vreme, tot mai multe
opinii avizate acreditează identifica-
rea aici a enigmaticei Colonia Mal-
va. În acest sens pot fi invocate
descoperirile arheologice făcute de-
a lungul timpului: inscripţii, piese

sculpturale, monede, fibule,
ceramică, opaiţe, obiecte din
bronz, obiecte din fier. „O in-
scripţie descoperită la Cio-
roiu Nou atestă, deocamda-
tă, existenţa aici în prima jumătate
a secolului al III-lea a unei statio
aflată sub conducerea lui Germa-
nus, speculator al Legiunii VII Clau-
dia. Misiunea acestui post de pază
şi supraveghere poate fi dedusă din
amplasarea geografică a localităţii,
în plină zonă de câmpie fertilă. Este
vorba şi despre o entitate adminis-
trativă care se ocupa de colectarea
taxelor şi impozitelor, întreţinerea
căilor de comunicaţie şi efectuarea
de achiziţii şi rechiziţii în folosul ar-
matei romane. De regulă, o astfel
de statio era condusă de un benefi-
ciarius, subofiţer în cadrul armatei
romane. Însemnul unui beneficia-
rius era o lance miniaturală de bronz
sau fier. În cercetările din această
campanie a fost descoperită o ast-
fel de piesă ce ne-a condus la con-
cluzia că avem de-a face cu o sta-
tio, indubitabil”, a precizat arheo-
logul Dorel Bondoc.

Consiliul Judeţean Dolj
vrea să promoveze situl

ca obiectiv turistic
Rezultatele cercetărilor desfăşu-

rate în acest an pe şantierul arheo-
logic de la Cioroiu Nou reprezintă
argumente solide în favoarea ini-
ţiativei administraţiei judeţene de a
continua sprijinirea financ iară a
specialiştilor de la muzeul craio-
vean, dar şi a proiectelor care ur-
măresc promovarea acestor mo-

numente istorice ca obiective tu-
ristice, este de părere preşedintele
Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prio-
teasa. „Salut reuşita noii campanii
derulate de Muzeul Olteniei în si-
tul de la Cioroiu Nou, una fructu-
oasă atât din punctul de vedere al
descoperirilor făcute, cât şi din cel
al creării condiţiilor pentru valori-
ficarea turistică a acestor vestigii.
Fiecare nouă etapă de cercetări ar-
heologice ne confirmă faptul că am
gândit corect atunci când am ho-
tărât să susţinem financiar aceas-
tă activitate laborioasă a specialiş-
tilor de la muzeu, a căror muncă o
apreciem pe deplin, şi constatăm
acum cu plăcere că rezultatele sunt
cel puţin pe măsura eforturilor.
Consiliul Judeţean rămâne consec-
vent ideii de a se implica în restau-
rarea acestor fortificaţii din epoca
romană, cu convingerea că astfel
vom reuşi să transformăm Doljul
într-un reper important pe harta
turistică a Europei”, spune şeful
administraţiei doljene.

Acesta crede că un circuit în
care monumentul istoric de la Cio-
roiu Nou poate fi integrat alături
de Muzeul „Henri Coandă” din
Perişor, de Mănăstirea Maglavit şi
de Portul Cultural Cetate „le va
vorbi vizitatorilor într-un mod cât
se poate de expresiv despre bogă-
ţia istorică, spirituală şi culturală a
acestor locuri”.

Dorel BondocDorel BondocDorel BondocDorel BondocDorel BondocDorel BondocDorel BondocDorel BondocDorel BondocCampanie arheologică de succes
în situl de la Cioroiu Nou

În zilele de 11 şi 12 octombrie se va desfăşura la Craiova cea de-a V-a ediţie
a Colocviilor „Ion D. Sîrbu”, cu tema „Firesc şi excepţionalism în viaţa şi opera
lui Ion D. Sîrbu”. Vor participa scriitori, monografi, editori, oameni de cultură
care s-au aplecat asupra literaturii şi vieţii sale, pentru a marca împlinirea a 94
de ani de la naşterea scriitorului (29 iunie 1919), respectiv 24 de la moartea sa
(17 septembrie 1989). Invitat special va fi Elisabeta Sîrbu, soţia scriitorului.
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La aproape douã sãptãmâni de
la victoria sa în alegerile legislative
germane, cancelarul Angela Mer-
kel a antamat ieri primele discuþii
cu partenerii social-democraþi, în
vederea formãrii unui guvern de
„mare coaliþie”. În pofida triumfu-
lui personal al Angelei Merkel
(41,5% la scrutinul din 22 septem-
brie a.c.), conservatorii Uniunii
Creºtin Democrate (CDU) ºi bra-
þul lor bavarez (CSU) nu deþin
majoritatea absolutã, dupã redistri-
buirea fãcutã, pentru numai 5 man-
date. Ei trebuie sã caute un nou aliat,
dupã ce partidul liberal (FDP), cu

Germania: Angela Merkel antameazãGermania: Angela Merkel antameazãGermania: Angela Merkel antameazãGermania: Angela Merkel antameazãGermania: Angela Merkel antameazã
primele discuþii cu SPDprimele discuþii cu SPDprimele discuþii cu SPDprimele discuþii cu SPDprimele discuþii cu SPD

care guvernaserã în ultimii 8 ani, a
fost respins din Bundestag (Came-
ra inferioarã a Partlamentului), din
cauza scorului scãzut. Cancelarul
Angela Merkel, care îºi începe cel
de-al treilea mandat, va trebui sã
convinã cu social-democraþii
(SPD), sosiþi pe locul doi în alegeri
(25,7%), prin discuþii exploratorii,
pentru a pregãti terenul eventuale-
lor negocieri de coaliþie. Joia viitoa-
re, cancelarul va face acelaºi lucru
cu Verzii, chiar dacã în opinia a nu-
meroºi analiºti o alianþã guverna-
mentalã cu partidul ecologist este
puþin probabilã. Lidera conservato-

rilor a promis „discuþii loiale”. „Noi
avem o responsabilitate comunã,
aceea de a forma un guvern stabil”,
a spus, joi, Angela Merkel, cu oca-
zia ceremoniei prilejuite de aniver-
sarea a 23 de ani de la reunificarea
Germaniei. O majoritate a germani-
lor susþine refacerea „marii coali-
þii”, cum a fost cea din primul man-
dat al cancelarului (2005-2009). ªi
doresc asta din cauza crizei din
Europa. În fruntea unei delegaþii de
14 persoane (7 CDU ºi 7 CSU),
Angela Merkel a discutat ieri cu 7
reprezentanþi ai SPD, între care fos-
tul sãu challenger Peer Steinbruck
ºi preºedintele partidului, Sigmar
Gabriel, într-o clãdire anexã a Ca-
merei Deputaþilor din Berlin. Insti-
tuirea unui salariu minim garantat
generalizat, promisiune „far” a so-
cial-democraþilor, ºi mai ales creº-
terea impozitelor pentru finanþarea
investiþiilor, cu precãdere în infras-
tructurã, vor fi teme cheie avute în
vedere la încheierea unui eventual
acord guvernamental. Conservato-
rii au exclus însã, în timpul campa-
niei electorale, orice creºtere a im-
pozitelor, dar nu este omisã o posi-
bilã schimbare de poziþie. Deºi mi-
nistrul de Finanþe, Wolfgang Schau-

ble, a reiterat, joi, cã a fost o linie
clarã comunã CDU-CSU. Dar An-
gela Merkel nu are alternativã ºi
exclude formarea unui guvern mi-
noritar. Se estimeazã totuºi cã so-
cial-democraþii nu trebuie „sã exa-
gereze”, fiindcã altfel existã riscul
ca Angela Merkel sã convoace noi
alegeri. Discuþiile se anunþã lungi.
Secretarul general al SPD, Andrea
Nahles, a sugerat chiar cã un nou
guvern ar putea prinde viaþã abia în
luna ianuarie a anului viitor. În
schimb, Schauble solicitã ca lucru-
rile sã meargã repede. Indiferent de
rezultatul negocierilor, deputaþii se
vor reuni pentru ºedinþa constituti-
vã la 22 octombrie, adicã la o lunã
de la scrutin. De la acea datã, gu-
vernul în exerciþiu nu se va putea
ocupa decât de chestiuni curente. În
2005 a fost nevoie de douã luni între
alegeri ºi intrarea în exerciþiu a „ma-
rii coaliþii” conduse de Angela Mer-
kel. Partenerii europeni ai Germaniei
urmãresc cu atenþie negocierile, al
cãror rezultat ar putea determina vi-
itorul reformelor angajate de cei 28,
cu precãdere în privinþa uniunii ban-
care. Dar nici una din pãrþi nu-ºi va
asuma riscul unui blocaj care ar
putea stimula criza euro.

Turcia va plãti scump
pentru sprijinul acordat
„teroriºtilor” care luptã
împotriva regimului sirian, a
afirmat preºedintele sirian
Bashar al-Assad într-un
interviu pentru un post de
televiziune turc Halk-TV,
difuzat ieri, relateazã AFP.
„Într-un viitor apropiat, aceºti
teroriºti vor crea consecinþe
pentru Turcia. Iar Turcia va
plãti foarte scump”, a declarat
Assad, întrebat în legãturã cu
prezenþa rebelilor jihadiºti
afiliaþi grupãrii Al-Qaeda la
graniþa turcã. „Nu se poate sã
vã folosiþi de terorism ca de o
carte de joc ºi sã v-o puneþi în

Assad: Turcia va plãti  scump pentru
spri j inul  acordat „teroriºt i lor”

Italia a decretat pentru ieri zi de
doliu naþional în memoria victime-
lor naufragiului de joi, din insula
Lampedusa (Sicilia), informeazã
presa din Peninsulã. „Lampedusa,
cimitir al imigranþilor”, titra „La
Repubblica” de la Roma, care scria
cã mica insulã a cunoscut joi cea
mai gravã tragedie a imigraþiei din
ultimii ani. Peste 130 de migranþi
au murit ºi alþi 200 sunt daþi dispã-
ruþi în urma naufragiului unei am-
barcaþiuni care transporta circa
500 de imigranþi clandestini, origi-
nari din Cornul Africii, printre care
multe femei ºi mulþi copii. Numai
155 de persoane au fost salvate.

Zi de dol iu naþional în Ital ia pentru
cele peste 130 de victime ale
naufrag iu lu i  de  la  Lampedusa

ªomajul tehnic în care se aflã de marþi sute de
mii de funcþionari federali americani s-ar putea
transforma în concediu plãtit, dacã Congresul SUA
voteazã o lege retroactivã pentru plãtirea salariilor
pierdute, relateazã AFP. Sursa citatã aminteºte cã,
dupã trei sãptãmâni de paralizie federalã în de-
cembrie 1995 ºi ianuarie 1996, peste 800.000 de
funcþionari ºi-au recuperat salariile graþie adoptã-
rii unei legi retroactive de cãtre Congres. Sãptã-
mâna aceasta, aleºi ai Camerei Reprezentanþilor ºi
Senatului (camera inferioarã ºi cea superioarã ale
Congresului SUA) au depus propuneri de lege în
acest sens. „Ei îºi meritã salariul, nu o pedeapsã
financiarã”, a declarat autorul mãsurii, reprezen-
tantul democrat Jim Moran, susþinut de aproape
100 de aleºi, atât din rândul democraþilor, cât ºi
din cel al republicanilor. Republicanii au anunþat
joi cã textul lui Moran se va vota curând în Came-
rã. Însã, conform unora dintre parlamentari, este
prea devreme sã se facã astfel de promisiuni func-
þionarilor americani. „Probabilitatea (plãtirii retro-
active a salariilor) este mai micã, dat fiind defici-
tul bugetar important”, a afirmat senatorul repu-

blican Charles Grassley, potrivit Huffington Post.
„Suntem într-o situaþie mult mai rea” ca în 1995/
96, a estimat acesta. Statul federal american a fost
nevoit sãptãmâna aceasta sã implementeze prima
oprire parþialã a activitãþii din ultimii 17 ani, dupã
ce Congresul nu a ajuns la un acord pentru a vota
bugetul anului fiscal 2014, care a început la 1
octombrie, potrivit Financial Times. Conform
calculelor site-ului specializat al administraþiei fe-
derale GovExec, circa 900.000 de funcþionari fe-
derali din 2,1 milioane (43%) au fost
declaraþi „neesenþiali” ºi, prin urmare,
au fost forþaþi sã rãmânã acasã
începând de marþi dimineaþã, fãrã
salariu. Funcþionarii trimiºi acasã pot
cere ajutor de ºomaj, a precizat
Departamentul Muncii. Însã încasarea
acestor ajutoare ar putea dura douã
sau trei sãptãmâni.

Bãncile din SUA alimenteazã ban-
comatele cu fonduri suplimentare pen-
tru a face faþã unei eventuale intrãri în
panicã a consumatorilor în urmãtoa-

rele zile, în perspectiva posibilei incapacitãþi de
platã a SUA. Trei dintre cele mai mari zece bãnci
din SUA au afirmat cã pun în practicã planuri fo-
losite ºi în august 2011, când politicienii ameri-
cani au aprobat pe ultima sutã de metri creºterea
limitei de îndatorare a þãrii. Un director important
de la o bancã din SUA a declarat cã instituþia de
credit livreazã cu 20-30% mai mulþi bani la ban-
comate pentru eventuale situaþii în care clienþi pani-
caþi vor sã retragã fonduri în masã.

Criza din SUA: Funcþionarii ar putea fi plãtiþi retroactiv

buzunar, pentru cã (teroris-
mul) este ca un scorpion care
nu ezitã sã vã înþepe când are
ocazia”, a continuat el. În
acelaºi interviu, liderul de la
Damasc a adus acuzaþii dure
premierului turc, Recep Tayyip
Erdogan, afirmând cã tot ce
spune acesta despre Siria ºi
poporul sãu sunt numai „min-
ciuni”. „Erdogan nu a fãcut
decât sã susþinã teroriºtii” în
Siria, a subliniat preºedintele
Assad. Guvernul islamic-
conservator turc, foarte ostil
faþã de regimul de la Damasc,
este unul din cei mai fervenþi
susþinãtori ai rebeliunii siriene,
aminteºte France Presse.

Potrivit autoritãþilor italiene, nava
ar fi plecat din Libia, iar majorita-
tea imigranþilor ar proveni din So-
malia ºi Eritreea. „Sute de corpuri
lipsite de viaþã, înfãºurate în saci
coloraþi de plastic, un ºir fãrã sfâr-
ºit de cadavre, de vieþi pierdute, re-
prezintã o imagine emoþionantã ºi
dureroasã, care va rãmâne în me-
moria noastrã”, scria principalul
cotidian roman. „Marea este plinã
de morþi, o oroare infinitã”, a de-
clarat joi primarul din Lampedusa,
doamna Giusi Nicolini, precizeazã
publicaþia amintitã. Toate conferin-
þele de presã ºi reuniunile politice
programate ieri au fost anulate.

Moscova ºi-a evacuat
diplomþii de la ambasada
din Libia

Toþi angajaþii Ambasadei
Federaþiei Ruse din Tripoli, care
a fost miercuri þinta unui atac
armat, au pãrãsit Libia via
Tunisia, urmând sã ajungã ieri
acasã, a anunþat Ministerul rus
de Externe, citat de agenþia de
presã RIA Novosti. „Toþi angajaþii
ambasadei ruse ºi familiile lor au
traversat frontiera tunisianã la 3
octombrie. Ei se vor întoarce la
Moscova cu o cursã specialã a
Ministerului rus pentru Situaþii
de Urgenþã la 4 octombrie”, a
indicat diplomaþia rusã într-un
comunicat. La 2 octombrie, mai
mulþi necunoscuþi au deschis
focul asupra Ambasadei Ruse la
Tripoli, înainte de a încerca sã
intre pe teritoriul misiunii
diplomatice. Potrivit poliþiei
libiene, atacatorii au incendiat
un autoturism aparþinând
ambasadei, dar intervenþia
forþelor de ordine i-a fãcut sã
fugã. Atacul nu s-a soldat cu
victime în rândul personalului
diplomatic. Doi membri ai
grupului de tineri care au atacat
ambasada au fost uciºi, relevã
agenþia de presã citatã.
Noua scurgere de apã
radioactivã de la
Fukushima a fost opritã

Noua scurgere de apã radio-
activã de la centrala nuclearã
japonezã accidentatã de la
Fukushima a fost opritã, însã apa
contaminatã este posibil sã fi
ajuns în Oceanul Pacific, a
anunþat Tokyo Electric Power
(Tepco), care gestioneazã
complexul avariat. Tepco a
declarat anterior cã a descoperit,
miercuri, picãturi pe partea
superioarã a unui rezervor de
450 de metri cubi. Conform
agenþiei de presã Jiji, un oficial
al companiei a explicat cã
aceastã scurgere a fost opritã
dupã ce o tonã de apã contami-
natã a fost transferatã din
rezervor. În total, aproximativ
430 de litri de lichid toxic s-au
scurs din rezervor din cauza
ploilor puternice cauzate de
taifunuri, a declarat un alt
purtãtor de cuvânt al Tepco,
recunoscând cã „apa contamina-
tã ar fi putut ajunge în mare”.
ONU: Parisul vrea sã reformeze
dreptul de veto

ªeful diplomaþiei franceze,
Laurent Fabius, a lansat ieri
ideea unei reforme a dreptului de
veto în sânul Consiliului de
Securitate al ONU, pronunþându-
se pentru renunþarea la acest
drept în caz de „genocid”.
Referindu-se în special la Siria,
ministrul a reiterat „impotenþa”
Consiliului de Securitate, blocat
în 3 rânduri de veto-ul ruso-
chinez. „A fost nevoie de mai mult
de doi ani ºi peste 120.000 de
morþi în Siria pentru ca, în sfârºit,
Consiliul de Securitate sã iese
din paralizie”, a spus el. La
sfârºitul lunii septembrie a fost
adoptatã o rezoluþie de distruge-
re a arsenalului chimic sirian,
dupã sãptãmâni de negocieri
intense americano-ruse. „Parali-
zia ONU, timp de doi ani, cu
consecinþe umane dramatice, nu
poate fi acceptatã de conºtiinþa
universalã”, a scris el într-un
articol publicat de „Le Monde”,
fãrã a face precizãri asupra
noþiunii de „crime de masse”.
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07:10 Zestrea românilor
07:30 Universul credinþei
08:20 Filler Universul credinþei
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Ultima ediþie
14:00 Telejurnal
14:35 Tezaur folcloric
15:30 Gimnasticã artisticã
18:45 Dincolo de celebritate
18:50 Maºini, teste ºi verdicte (R)
19:20 Lozul cel mare
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Discursul regelui
23:15 Garantat 100%
00:15 Atenþie, mor sosiile!
01:50 Olimpiada veseliei
02:10 Sport
02:25 Telejurnal (R)
03:15 În grãdina Danei (R)

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Atlas
08:30 Cãlãtor în Orient (R)
09:00 Ferma
10:10 În curtea bunicilor
12:00 Pescar hoinar
12:30 Naturã ºi sãnãtate
13:10 Mihai Viteazul
16:40 Atlas
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal
18:30 Documentar
19:00 Academicienii
20:10 Atunci i-am condamnat pe

toþi la moarte
22:00 Lumini ºi umbre
23:10 Concert: Gala Turkcevi-

zyon
00:50 Zon@ IT (R)
01:20 Motomagia (R)
01:50 Rãzbunarea Selinei (R)
03:30 EUROPAfest 2013 (R)

07:20 Bãrbaþi în negru 3
09:05 Hotel Transilvania
10:35 Hotelul Marigold
12:40 Sirena îndrãgostitã
14:30 Dreptate la înãlþime
16:10 Mi-e dor de toatã lumea
17:50 John Carter
20:00 Hotel Transilvania
21:30 Vecinii
23:00 True Blood
23:55 Banshee
00:45 Rocker
02:15 Bãiatul mãcelar
04:05 Route Irish

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Dupã 20 de ani
11:00 Din nou pe pãmânt (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Apropo Tv
14:00 Merlin
15:00 Vocea României (R)
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ultima redutã
22:45 Aeon Flux
00:45 Apropo Tv (R)
01:30 Ultima redutã (R)
03:30 Aeon Flux (R)
05:00 Dupã 20 de ani (R)

07:00 Triumful dragostei (R)
08:00 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Que bonito amor (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:00 Dincolo de povestiri (R)
13:30 Iubiri vinovate (R)
14:30 Suflet de gheaþã (R)
15:30 Triumful dragostei
16:30 Doctorul casei
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
21:30 Bingo România
22:30 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 Doctorul casei (R)
01:00 Doamne de poveste (R)
02:00 Bingo România (R)
03:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!

(R)

09:30 Acasã în bucãtãrie (R)
10:30 La Mãruþã (R)
12:15 Acasã în bucãtãrie
13:15 Monk (R)
14:15 Lumea Pro Cinema
14:45 Zoom în 10
15:00 Aventurile Christinei (R)
16:00 Monk
17:00 Shrek al Treilea (R)
19:00 Aventurile Christinei
20:00 Un bulgãre de humã
22:00 Prinde-mã! Dacã poþi!
01:00 Dexter
02:00 Anturaj
02:30 Spartacus: Nisip

însângerat
04:00 Jane ºi Maura: Detectivi

în Boston
04:45 Lumea Pro Cinema
05:15 Cine A. M.

06:00 Observator
09:00 Te cunosc de undeva (R)
12:30 Mr. Bean
13:00 Observator
14:00 Fotbal Liga 1: Dinamo vs

Ceahlaul
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
19:45 FamiliaDA
20:30 X Factor
23:00 iComedy (R)
00:30 Totul e permis (R)
02:30 Observator (R)
03:15 FamiliaDA (R)
04:00 Paladin: În cãutarea

dragonului (R)
05:30 Mr. Bean

07:00 Pastila de râs (R)
07:15 Neveste de piloþi
08:30 Prinþesa vampirilor
09:30 Pastila de râs (R)
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
15:00 Jumãtatea mea ºtie (R)

17:15 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

19:45 D-Paparazzi
20:30 Ochii din umbrã

22:00 Autobuzul lui Vârciu
00:00 Experiment diabolic
01:45 ªtirile Kanal D (R)
02:30 D-Paparazzi (R)

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

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

Iubeºte!
13:00  Copiii spun lucruri trãsnite

(R)
14:00 Killer Karaoke (R)
15:30 Cronica cârcotaºilor (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:00 Iubiri secrete (R)
01:00 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã
02:00 Dragul de Raymond
03:00 O promisiune implinita:

Povestea Oksanei Baiul
05:00 ªi eu m-am nãscut în

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

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:00 Rugby Four Nations

2013: Africa de Sud - Noua
Zeelandã

13:00 ªtiri Sport.ro
13:30 Fotbal: Olanda
15:30 ªtiri Sport.ro
16:00 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Boxbuster: Wladimir

Klitschko - Alexander Povetkin
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Boxbuster: Wladimir

Klitschko - Alexander Povetkin
22:30 Bellator: Gladiatorii: Dave

"The Fugitive" Jansen - Marcin
Held

23:30 Regii KO-ului
00:30 Condamnaþi pe viaþã

07:00 Aºii amanetului din
Louisiana

08:00 Restaurãri
10:00 Aºii amanetului din

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

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

Kustoms
17:00 Aºii amanetului
18:00 Pe urmele antichitãþilor
19:00 Extratereºtri antici
21:00 Muntenii
22:00 Oamenii cu topoare
23:00 Camionagiii gheþurilor
00:00 Extratereºtri antici
01:00 Muntenii
02:00 Oamenii cu topoare
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07:00 Zestrea românilor
08:00 Minunile naturale ale

Europei
09:00 Dimineaþa Zurli
10:00 Beneficiar România
10:30 Maºini, teste ºi verdicte

(R)
11:00 Fotbal –Liga 2 la TVR

*Rapid Bucureºti – FC Clinceni
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:30 Descoperã Europa ta!
15:00 Olimpiada veseliei
15:30 Gimnasticã artisticã
18:40 Dincolo de celebritate
18:45 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:30 TVR - România fãrã

frontiere
00:10 Salvatorul
02:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã

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

pions League
09:00 Zon@ IT
09:30 Motomagia
10:10 Lenny, cainele-minune
11:35 Leacuri, hapuri ºi bucate

(R)
12:00 Ferma (R)
13:10 Popasuri folclorice
15:00 Cap compas
15:30 Cãlãtor în Orient
16:00 Memorialul durerii
17:00 EUROPAfest 2013
18:00 Telejurnal
18:30 Rugby
20:30 TVR - România fãrã

frontiere
00:10 Rãzbunarea Selinei
01:50 Popasuri folclorice (R)
03:35 D'ale lu' Miticã (R)
04:25 Memorialul durerii (R)

07:35 Katy Perry: Despre mine
09:10 Paul. Un extraterestru

fugit de-acasã
10:55 Contesa de gheaþã
13:10 Superman vs. The Elite
14:25 Avem un zoo!
16:30 Oameni ca noi
18:25 Cãlãtoria 2: Insula

misterioasã
20:00 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
21:00 Domniºoare de onoare
23:05 Furios ºi iute în viteza

a 5-a
01:10 Dictatorul
02:35 Colecþia

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce se întâmplã doctore ?
10:30 I Like IT
11:00 Prietenii copilãriei mele (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:15 În ritm de dans
15:00 Supraveghetorul
17:15 Din nou pe pãmânt
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Vocea României
22:45 Drumul dreptãþii
00:45 În ritm de dans (R)
02:15 Supraveghetorul (R)
04:15 Drumul dreptãþii (R)
06:00 I Like IT (R)
06:30 Ce se întâmplã doctore ?

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 Iubiri vinovate (R)
14:30 Suflet de gheaþã (R)
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
2012, Mexic, Dramã, Romantic
21:30 Suflet de gheaþã
22:30 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Doamne de poveste (R)
02:00 Suflet de gheaþã (R)
03:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!

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

09:30 Transformarea: Roboþii
salvatori (R)

10:00 Zoom în 10
10:15 Acasã în bucãtãrie (R)
11:30 La Mãruþã (R)
13:00 Monk (R)
14:00 Descoperã România
14:30 Români de succes
15:00 Acasã în bucãtãrie
16:00 Aventurile Christinei (R)
17:00 Monk
18:00 Memphis Beat – Lege ºi

rock and roll
19:00 Aventurile Christinei
20:00 Shrek al Treilea
22:00 Mamutul
00:00 Dexter
01:00 Anturaj

06:00 Observator
09:00 Next Star (R)
11:15 Las' pe Beaver!
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
19:45 FamiliaDA
20:30 Te cunosc de undeva
00:00 Cascada Seraphim
02:30 Observator (R)
03:15 FamiliaDA (R)
04:00 Las' pe Beaver! (R)
05:30 America's Funniest Home

Videos

07:00 Pastila de râs (R)
07:15 Neveste de piloþi
08:30 Prinþesa vampirilor
09:30 Pastila de râs (R)
10:30 A doua cadere a Constan-

tinopolului
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
15:45 D-Paparazzi (R)
16:30 Autobuzul lui Vârciu (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
19:45 Asta-i România!
21:00 Iffet
23:00 Autobuzul lui Vârciu (R)
00:45 ªtirile Kanal D (R)
01:30 A doua cadere a Constan-

tinopolului (R)
03:15 WOWBiz (R)
04:45 Prinþesa vampirilor (R)

07:00 Cu lumea-n cap (R)
08:00 Nimeni nu-i perfect
09:00 Flavours, 3 bucãtari
09:30 Secrete de Stil
10:30 Sport, dietã ºi o vedetã
11:00 Kiss Cinema
11:30 Mondenii (R)
12:30 Mi-s de la þarã (R)
14:30 Eurobox
15:00 ªi eu m-am nãscut în

România
16:30 Schimb de mame (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Extratereºtrii din mansardã
22:30 Mãrul discordiei (R)
00:30 Familii la rãscruce
02:00 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã
03:00 Dragul de Raymond
04:30 Zori intunecaþi
06:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Ku Ninja în Atak!
16:00 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Boxbuster: Wladimir

Klitschko - Alexander Povetkin
23:00 1000 de întâmplãri

mortale
00:00 Faceþi jocurile - World

Poker Tour
01:00 Wrestling WWE NXT

Next Generation
01:40 Rugby Four Nations

2013: Argentina - Australia
03:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Rãzboiul depozitelor
08:00 Aºii amanetului din

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

Louisiana
17:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
18:00 Rãzboiul depozitelor
19:00 Aºii amanetului
20:00 Pe urmele antichitãþilor
21:00 Rãzboiul depozitelor
22:00 Aºii amanetului
23:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
00:00 Aºii amanetului din

Louisiana
01:00 Pe urmele antichitãþilor
02:30 Rãzboiul depozitelor
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Anunþul tãu!
Societatea Cooperativã de
Consum Craiova vinde prin li-
citaþie publicã deschisã cu
strigare, spaþiul „Restaurant
Bibanul + 8 cãsuþe” (imobile
demolabile). Comuna Brato-
voieºti, sat Prunet Lac, jude-
þul Dolj. Licitaþia va avea loc
pe data de 21.10.2013, ora
11.00 la sediul unitãþii din str.
Petrache Poenaru nr. 1, locali-
tatea Craiova, jud. Dolj. În caz
de neadjudecare licitaþia rãmâ-
ne deschisã în fiecare zi de luni
din sãptãmânã la ora 11.00
pânã la vânzarea spaþiului.
Relaþii la telefon. 0251/544.242.
S. C. PIETE SI TARGURI CRA-
IOVA SRL organizeaza con-
curs, in data de 25.10.2013, orele
11.00, la sediul din  Calea Bu-
curesti nr. 51, proba practica si
interviu, pentru ocuparea unui
post vacant de muncitor neca-
lificat. Dosarul de inscriere se
va depune pânã la data
21.10.2013, orele 10.00, la sediul
SC PIETE SI TARGURI CRAIO-
VA SRL - Compartimentul Re-
surse Umane, Salarizare. Rela-
tii suplimentare la  numarul de
telefon  0251/410696.

ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniversãrii
zilei de naºtere priete-
nii ºi colaboratorii urea-
zã domnului profesor
ONORIU STOICA,
membru activ al So-
cietãþii Minismatice
Române preºedintele
Secþiei Craiovene „LA
MULÞI ANI”, sãnãtate
ºi putere de muncã.

OFERTE SERVICIU
Angajãm frizeriþã, coa-
fezã zona Brestei. Te-
lefon: 0741/505.044.
ANGAJÃM MAªINISTE
MAROCHINÃRIE. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.

MEDITAÞII
Profesoarã meditez
matematicã. Telefon.
0761/329.958.

Vând casã cu teren
Lãdeºti – Vâlcea. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând casã la 15 km de
Craiova, mobilã, ara-
gaz. Telefon: 0752/
410.378.
Vând casã în Bãileºti
ºi curte 2000 mp zona
I, sau schimb cu gar-
sonierã Craiova, + di-
ferenþa. Telefon: 0742/
097.486.
Vând casã comuna
Urzicuþa 4 camere +
3500 mp. Telefon:
0722/651.544.
Vând casã bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în sa-
tul Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Te-
lefon: 0744/391.195.
Casã, 3 camere, ane-
xe, pomi fructiferi, vie,
fântânã, localitatea
Ciutura, preþ negocia-
bil. Telefon: 0763/
305.850.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna Va-
lea Stanciului. Telefon:
0251/352.239. 0721/
502.003.
Vând casã + teren afe-
rent în comuna Malu
Mare cu ieºire la
ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anve-
lopatã termic, eventual
schimb 2 apartamen-
te, 2 camere sau vari-
ante. Telefon: 0746/
498.818.

PROFESOARÃ Istorie
meditez pentru orice
nivel: testare naþiona-
lã, bacalaureat, facul-
tate. Pregãtesc la do-
miciliu elevi de clasele
I–IV. Telefon: 0720/
536.468.
Meditez matematicã
pentru Evaluare Naþi-
onalã, bacalaureat,
alte concursuri ºcola-
re ºi examene. Telefon.
0724/088.745; 0351/
416.101.
Pregãtesc contabilitate
– studenþi, ºomeri etc.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

PRESTÃRI SERVICII
Evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0758/063.773.
0744/390.775.
Fac menaj sau bonã.
Telefon: 0762/047.095.
Finisaje interioare ºi
exterioare. Telefon:
0736/003.526.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691; 0785/
103.411.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil.
Telefon: 0720/556.607.
Vând apartament 2 ca-
mere transformat în 3,
ultramodern cu centra-
lã, mobilier ºi garaj, (în
spate la Billa). Preþ
65.000 Euro negocia-
bil. Telefon: 0755/
943.426.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.

Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0351/
175.746.
Vând apartament 2 ca-
mere central. Telefon,
0770/682.554.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,
superb, preþ negocia-
bil, zona Ciupercã. Te-
lefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 45.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.

CASE
Vând vilã la roºu
Gherceºti posibilitate
preluare credit Prima
Casã. Telefon: 0752/
142.493.

DIRECÞIA SILVICÃ DOLJ cu sediul in str. Iancu Jianu, nr.
19, Craiova, Dolj, tel.: 0251/421363, fax: 0251/597059, e-mail:
office@craiova.rosilva.ro, anunþã dezbaterea publicã a rapor-
tului de mediu ºi a studiului de evaluare adecvatã a planului
amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Segarcea, întocmit pen-
tru fondul forestier proprietate publicã a statului ce este ampla-
sat pe raza administrativã a comunelor : Bistret, Calopãr, Ce-
rãt, Drãnic, Gighera, Giurgiþa, Goicea, Lipov, Negoi, Mãceºul
de Jos, Radovan, Segarcea, Þuglui, Valea Stanciului, dezbate-
re ce va avea loc în data de 26.11.2013, orele 14.00 la sediul
Direcþiei Silvice Dolj, din localitatea Craiova, judeþul Dolj.

Proiectul de plan, raportul de mediu ºi studiul de evaluare adec-
vatã, pot fi consultate în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 ºi
vineri între orele 8.00-13.00 la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova, jud. Dolj si la sediul
Direcþiei Silvice Dolj, str. Iancu Jianu, nr. 19, Craiova, Dolj, pre-
cum  ºi pe site-ul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj.

La dezbaterea publicã au fost invitaþi: Agenþia pentru Protec-
þia Mediului Dolj, Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj, Sistemul
de Gospodãrire a Apelor Dolj, Garda Naþionalã de Mediu -
Comisariatul Judeþean Dolj, Administraþia ariei naturale pro-
tejate «Coridorul Jiului» ROSCI0045, Inspectoratul Silvic de
Regim Silvic ºi Vânãtoare Rm. Vâlcea, Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã Dolj, Direcþia pentru Agriculturã ºi Dezvol-
tare Ruralã Dolj ºi I.C.A.S. Bucuresti – Staþiunea Craiova.

Dezbaterea publicã este deschisã publicului  interesat de im-
plementarea planului.

Publicul interesat de implementarea planului poate transmite
observaþii privind documentele prezentate la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova,
jud. Dolj si la sediul Direcþiei Silvice Dolj, str. Iancu Jianu, nr.
19, Craiova, Dolj, pânã la data de 25.11.2013.
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Iulian Cristescu, Primarul Comunei Leu,Iulian Cristescu, Primarul Comunei Leu,Iulian Cristescu, Primarul Comunei Leu,Iulian Cristescu, Primarul Comunei Leu,Iulian Cristescu, Primarul Comunei Leu,
cu deosebitã plãcere vã invit duminicã,cu deosebitã plãcere vã invit duminicã,cu deosebitã plãcere vã invit duminicã,cu deosebitã plãcere vã invit duminicã,cu deosebitã plãcere vã invit duminicã,

6 octombrie 2013, la Sãrbãtoarea Comunei Leu,6 octombrie 2013, la Sãrbãtoarea Comunei Leu,6 octombrie 2013, la Sãrbãtoarea Comunei Leu,6 octombrie 2013, la Sãrbãtoarea Comunei Leu,6 octombrie 2013, la Sãrbãtoarea Comunei Leu,
sã ne bucurãm împreunã de aceste momentesã ne bucurãm împreunã de aceste momentesã ne bucurãm împreunã de aceste momentesã ne bucurãm împreunã de aceste momentesã ne bucurãm împreunã de aceste momente

mult aºteptate! Cu voie bunã ºi veseliemult aºteptate! Cu voie bunã ºi veseliemult aºteptate! Cu voie bunã ºi veseliemult aºteptate! Cu voie bunã ºi veseliemult aºteptate! Cu voie bunã ºi veselie
vom petrece alãturi clipe de neuitat!vom petrece alãturi clipe de neuitat!vom petrece alãturi clipe de neuitat!vom petrece alãturi clipe de neuitat!vom petrece alãturi clipe de neuitat!

TERENURI
Vând teren intravilan
4000 mp, cadastru,
cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie la 11 km
de Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând teren intravilan
Brãdeºti, deschidere
la Drum European 54
m, toate utilitãþile.
Relaþii la telefon:
0749/230.636.

Vând parcele Cârcea,
la asfalt, alãturat 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, electrici-
tate, cadastru, carte
funciarã. Telefon:
0724/572.434; 0351/
179.436.
Vând 800 mp, comu-
na Predeºti ideal pen-
tru casã, zonã pito-
reascã. Telefon: 0762/
109.595.

Vând 345 mp zona Da-
ewoo între case, vari-
ante. Telefon: 0761/
665.763.
Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon:
0766/582.831.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de la-
cul Tanchiºtilor. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grã-
dinari, nr. 34. Preþ ne-
gociabil, 600 mp. Te-
lefon: 0727/792.578.

Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 0743/088.899.

Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.

Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Tere-
nurile fiind la stradã be-
tonatã având toate faci-
litãþile preþ convenabil.
Telefon. 0746/467.922;
0744/220.492.
SCHIMBURI

Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa.
Telefon. 0727/884.205.
Vând sau schimb apar-
tament 4 camere Lãpuº,
cu casã 2-3 camere. Te-
lefon: 0766/ 483.542.
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Staþiunea de Cer-
cetare – Dezvoltare

Agricolã ªimnic,
cu sediul în Craiova,
ªoseaua Bãlceºti

nr. 54, vinde
sãmânþã de orz,
triticale ºi grâu
soiurile GLOSA,

DROPIA, BOEMA,
ªIMNIC 30.

Telefon: 0251/468.159;
0785/292.188.

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.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Peugeot 306
diesel înmatriculat. Te-
lefon: 0761/155.549.
Vând maºinã auto
Peugeot 806, benzinã,
an 1995 neînmatricu-
latã. Bariera Vâlcii nr.
63. Craiova. Telefon:
0766/466.171.
Vând Audi A6, fabrica-
þie 2006, full-options,
bleu-marin, piele, xenon,
motor de 2000 cm3. Te-
lefon. 0762/109.595.
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 înma-
triculat 2008. Telefon:
0728/031.821.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break, fa-
bricaþie 1995, full, înscri-
sã Bulgaria, preþ 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil.
Telefon: 0740/316.002.

Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca nouã
+ cauciucuri iarnã. Te-
lefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Tele-
fon: 0768/440.441.
Vând Ford Fiesta im-
pecabil, înmatriculat.
Telefon: 0745/043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39.000 km,
nerulat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil
sau alte variante. Te-
lefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.

UTILAJE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Bucovãþ,
sat Palilula, stare foarte
bunã. Telefon: 0251/
361.093, 0767/249.701

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând nicovalã fierãrie
maºini de cusut nemþeºti,
româneºti, cãruþã. Tele-
fon: 0761/155.549.

Vând cauciucuri 155/13
cu jantã noi, aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu bu-
telie, polizor (flex) D125/
850W nou, canistrã 20
litri aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând loc de veci cimi-
tirul Roboaica. Tele-
fon: 0736/655.212.
Vând struguri de ananas
nerecoltaþi (recoltarea
are loc în comuna Leu).
Telefon: 0762/278.639;
0253/285.145.
Vând frigider Actic 240
l preþ negociabil. Tele-
fon: 0763/625.519.
Vând pãlãrie fetru nr.
55, nouã, 50 lei, ma-
ºini de spãlat rufe,
pompã defectã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând în Iºalniþa 2 m3 lem-
ne diferite esenþe din
demolare magazie 125
lei m3. Telefon: 0761/
355.869; 0770/303.445.
Vând cârlige jgheaburi
acoperiº, arzãtoare Ø
600 gaze sobã, polizor
(flex) D 125/850W,
cauciucuri 155/13 cu
jantã, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu bute-
lie, ceas Atlantic. Tele-
fon: 0771/385.734.

Vând 345 mp – 18,60,
tarlaua 80 preþ nego-
ciabil, zona Daewoo
cãpºunãrie. Telefon:
0763/616.711; 0351/
425.744.
Vând struguri ananas,
blanc ºi zaibãr. Tele-
fon: 0785/447.615.
Vând presã pentru
struguri capacitate
mare. Telefon: 0251/
531.294.
Vând 2 gropi, Cimitirul
Romaneºti, cu lucrare
fãcutã. Telefon: 0771/
758.019.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând puieþi de nuc, fra-
sin, salcâm ºi diverºi pu-
ieþi pomi fructiferi ºi sãl-
batici pentru a înfiinþa o
plantaþie. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880;
0253/285.145.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticide-
le din legume ºi fruc-
te, precum ºi hormonii
ºi antibioticele din car-
ne. Telefon: 0729/
033.903.
Vând þeavã neagrã 40
ml, robineþi, ventile
fontã noi diverse mã-
rimi. Telefon. 0731/
989.215.

Vând dozator de bere,
tub CO2, aparat fax, as-
pirator, balanþã Berkel,
cuier panou, maºinã
de cusut Singer. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Te-
lefon: 0730/542.885.
Vând uºi cu toc, de in-
terior, cu geam, date
cu lac, tuburi CO2, do-
zator bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil. Te-
lefon:  0766/355.375.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300.
Preþ 200 lei. Relaþi la te-
lefon: 0748/057.590.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/ kg, 2 damige-
ne 10-15 litri, 15 lei / buc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã 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. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând/închiriez construc-
þie cu spaþii separate
500 mp cu teren intravi-
lan 12.500 mp împrej-
muit cu gard beton. Te-
lefon: 0721/152.832.

Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0251/534.303.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã trata-
te, piese Dacia noi, cal-
culator instruire copii, flex
mare, aparat sudurã.
Telefon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de cusut,
plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte supra-
puse ºi douã pe o parte.
Telefon: 0729/977.036.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 5 octombrie 2013

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groasã
pentru pui, curcani ºi
animale mici. Telefon:
0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate mare
ºi centrifugã miere. Te-
lefon: 0728/381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor
bucãtãrie, 2 radio case-
tofoane (30 Ron/buc).
Telefon: 0729/977.036.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.

Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã
caldã, ºemineu pe
lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.

Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã
- 100 lei; foarfecã ta-
blã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând pat dublu 2 m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat – fer-
moar –  nasturi - tine-
ret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
CUMPÃRÃRI
Colecþionar cumpãr ta-
blouri, sculpturã, acua-
relã, graficã, monede,
bancnote, timbre, cea-
suri, icoane, alte anti-
chitãþi. Telefon: 0723/
926.322.

DIVERSE
Cumpãr maºinã de tri-
cotat fineþea 6-7 ºi ace
fineþea 8. Telefon:
0745/589.825.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Caut colegã de apar-
tament. Telefon: 0761/
438.807.
Bucureºti - zona Vitan
garsonierã 40 mp mo-
bilatã, rog seriozitate.
Exclus intermediere
agenþii. Telefon: 0722/
714.578.
Închiriez garsonierã
complet mobilatã zona
Lãpuº, Scoala M. Emi-
nescu. Telefon: 0762/
299.913.
Închiriez apartament
2 camere, Valea Ro-
ºie. Telefon: 0745/
175.456.
Închiriez la bloc Calea
Bucureºti, exclus fa-
milii. Telefon. 0762/
047.095.
Închiriez teren pe ter-
men lung pentru am-
plasare de magazine
sau piaþã Lãpuº. Vad
foarte bun. Telefon:
0763/616.711; 0351/
425.744.

Proprietar închiriez pe
termen lung aparta-
ment 3 camere mobi-
lat parter Dezrobirii,
300 euro. Telefon:
0744/396.354.
Gazdã - bãiat. Telefon:
0746/274.204.
Primesc fatã în gazdã,
central. Telefon: 0769/
680.597.
Închiriez teren pentru
parcare maºini sau cen-
tru vânzãri sau G.P.L.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedeterminatã,
zonã cu vad. Telefon:
0761/665.763.
Magazin, birou, depo-
zit, str. Dezrobirii, nr.
59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona George
Enescu, strada Fãgã-
raº. Telefon: 0766/
463.563.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 came-
re, blocurile K, strada
Pãltiniº, parter, acces
bilateral, pretabil fir-
mã. Telefon: 0744/
541.452.

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 camere,
zona 1 Mai. Telefon:
0765/058.600.
MATRIMONIALE
Domn serios, fãrã obli-
gaþii 50 ani, doresc cu-
noºtiinþã cu doamnã
vârstã apropiatã. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.

DIVERSE
Caut persoanã auto-
rizatã ptr. cadastru în
Craiova. Telefon:
0770/333.559: 0351/
401.251.
Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon: 0764/568.897.
0751/ 911.417.

Confecþionez ºi mon-
tez curea canelatã
pentru maºinã de cu-
sut. Telefon: 0251/
531.294.
CONDOLEANÞE
Familiile ªerbãnes-
cu Constantin, ªer-
bãnescu Costi ºi
ªerbãnescu Came-
lia anunþã cu adân-
cã durere încetarea
din viaþã a cuscru-
lui respectiv socru-
lui FLOREA MARIN.
Inmormântarea are
loc astãzi 5.10.2013
la cimitirul Roboai-
ca. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
COMEMORÃRI

Familiile Dugãiaºu ºi
Marcu anunþã cu du-
rere în suflet împlinirea
a 4 ani de la decesul
soþiei respectiv mamei
DUGÃIAªU NATALIA
DANA. Comemorarea
va avea loc sâmbãtã
5.10.2013, ora 9.00, la
cimitirul Ungureni.
Dumnezeu sã o odih-
neascã în pace! Fie-i
þãrâna uºoarã!
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Un sezon încãrcat va fi pen-
tru echipa Craiovei de baschet
masculin, care va disputa cel
puþin  26 de meciuri în Liga Na-
þionalã ºi alte 16 partide în Liga
Balcanicã. Universitatea ºi-a pre-
gãtit o bancã suficient de lungã
pentru acest program, având în
lot nu mai puþin de opt strãini.
Au pãrãsit echipa în varã: Or-
beanu, Petriºor, Habus, Misko-
vic ºi Djurasovic, însã au fost
transferaþi Kovac, Sokk, Popes-
cu, Mocanu, Maric, Topcov ºi
Cãpuºan. De asemenea, pe ban-
ca tehnicã, Milan Nisic, fostul
antrenor al echipei feminine, îl
va ajuta din postura de secund
pe Andelko Mandic. Marea pro-
blemã pentru acesta va fi absen-
þa îndelungatã a pivotului Ionuþ
Drãguºin, accidentat, care va
lipsi pânã în luna martie, apro-
ximativ. De asemenea, la debut,

Liga Naþionalã de baschet masculin, prima etapã

Alb-albaºtrii vor întâlni pe BC Mureº, astãzi, de la ora 19, în Sala Polivalentã

ªtiinþa va fi privatã de aportul
lui „Turbo” Rade Dzambic, sus-
pendat ºi de al lui Mirko Kovac,
încã nerecuperat. Prima partidã
este programatã sâmbãtã, de ora
19, în Sala Polivalentã, contra
vicecampioanei BC Mureº. „Va
fi un meci greu, întâlnim o echi-
pã care se va bate la titlu, dar
ºansele sunt egale, fiindcã jucãm
acasã ºi aºteptãm o susþinere
deosebitã, aºa cum s-a întâmplat
în sezonul trecut. Va conta foar-
te mult apãrarea, aici va fi cheia
meciului” a prefaþat disputa An-
delko Mandic. Acesta ar putea
începe cu urmãtorul 5: Sokk,
Maric, Seals, Bureau, Popescu.
De partea cealaltã, mureºenii s-
au întãrit în varã cu foºtii „gã-
zari” Mladenovic, Ivanovic ºi cu
coordonatorul lui CSM Bucu-
reºti, Goran Martinic, dar s-au
despãrþit de veteranul Cuic, ple-

cat la Cluj. ªi echipa ardeleanã
va juca în cupele europene anul
acesta, respectiv în Eurochallen-
ge Cup. „Craiova are o echipã
puternicã, cu jucãtori valoroºi ºi
experimentaþi, care se aflã de mai
multe sezoane în campionatul din
România. Nu vom avea un meci
uºor, în faþa unei echipe susþinu-
te de un public numeros, echipã
care a reuºit ºi în campionatul tre-
cut multe victorii la favoritele
campionatului. Sperãm cã felul în
care am pregãtit partida ne va
aduce un debut favorabil” a de-
clarat antrenorul oaspeþilor, Sre-
cko Sekulovic. Primul 5 al oas-
peþilor ar fi: Martinic, Peciukas,
Ciric, Ivanovic, Mladenovic. Vor
arbitra meciul de sâmbãtã seara:
Marius Ciulin, Ciprian Stoica ºi
Sorin Drugãu. Biletele costã 5 lei,
iar copiii sub 14 ani vor intra gra-
tis. Celelalte partide ale primei

runde: Municipal Oradea – „U”
Mobitelco Cluj 76-68, Concordia
Chiajna – Energia Rovinari 93-
99, BCM „U”  Piteºti – BC Timi-
ºoara s-a jucat asearã, Farul Con-
stanþa – Atlassib Sibiu s-a jucat
asearã, Gaz Metan Mediaº – Ase-
soft Ploieºti,  duminicã, ora

17.30, Steaua Eximbank – Tim-
ba Timiºoara, duminicã, ora 19.
ªi baschetbalistele de la SCM
Craiova debuteazã în campionat,
jucând în deplasare la Sepsi Sf.
Gheorghe, echipã care a învins
în Bãnie sãptãmâna trecutã, în
Cupa României, cu 101-51.

GRUPA   A

Kuban - Valencia 0-2 (Paco Alcacer 73, Fe-
ghouli 81)

Swansea – St. Gall 1-0 (Routledge 52)
Clasament: 1. Swansea 6p, 2. St. Gall 3p, 3.

Valencia 3p, 4. Kuban 0p.
GRUPA   B

Ludogoreþ – Dinamo Zagreb 3-0 (Quixada
12, Misidjan 31, Dyakov 61)

Odessa – PSV Eindhoven 0-1 (Depay 13, Jo-
zefzoon 88)

Clasament: 1. Ludogoreþ 6p, 2. PSV 3p, 3.
Odessa 3p, 4. Zagreb 0p.

GRUPA   C

Esbjerg – Salzburg 1-2 (Diouf 89 / Alan 6, 37)
Elfsborg – Standard 1-1 (Claesson 23 /

Bia 62)
Clasament: 1. Salzburg 6p, 2. Esbjerg 3p, 3.

Liege 1p, 4. Elfsborg 1p.
GRUPA   D

Rubin Kazan – Zulte-Waregem 4-0 (Marca-

Europa League, etapa a doua a grupelor:

Program, astãzi, ora 12: Progresul Segarcea – CS Universitatea II,
Amaradia Melineºti – Victoria Celaru, Viitorul Cârcea – Unirea Leamna,
Prometeu Craiova – ªcoala de Fotbal GP (stadion: „Electroputere”),
Recolta Ostroveni – CSO Filiaºi, CS Iºalniþa – Danubius Bechet,
Dunãrea Calafat – Dunãrea Bistreþ (ora 15).

1. Dunãrea Calafat 7 7 0 0 35-9 21p
2. Progr. Segarcea 6 5 1 0 25-9 16
3. Dunãrea Bistreþ 7 5 1 1 21-8 16
4. Rec. Ostroveni 6 5 0 1 13-9 15
5. CSO Filiaºi 7 3 2 2 14-13 11
6. Prometeu Craiova 5 3 1 1 17-6 10
7. Viitorul Cârcea 5 3 0 2 13-6 9
8. CS Iºalniþa 6 3 0 3 6-7 9
9. Danubius Bechet 7 2 2 3 11-14 8
10. Am. Melineºti 5 2 0 3 8-24 6
11. Vânãtorul Desa 6 2 0 4 10-28 6
12. SF Gicã Popescu 6 1 2 3 11-12 5
13. Victoria Celaru 7 1 0 6 13-23 3
14. „U” II Craiova 7 0 1 6 7-17 1
15. Unirea Leamna 7 0 0 7 7-26 0

LIGA A IV-A DOLJ – ETAPA A VIII-A

Sâmbãtã: Rapid Bucureºti – FC Clinceni (Liga a II-a,
ora 11, TVR 1), ªtiinþa Bacãu – Pandurii (Liga Naþionalã
masculinã de handbal, 12.30, Digi 1), CS Universitatea
Craiova – Olimpia Satu Mare (Liga a II-a, ora 13, TVR 3),
Karlsruhe – FC Koln (Zweite Bundesliga, ora 14, Euros-
port 2), CS Caraº Severin – Bucovina Suceava (Liga
Naþionalã masculinã de handbal, 14.15, Digi 1), Birmin-
gham – Bolton (Championship, ora 14.15, GSPTV), Fi-
nalele pe aparate (CM de gimnasticã de la Antwerp, ora
15.30, TVR 1), Monchengladbach – Dortmund (Bun-
desliga, ora 16.30, Eurosport 2), Concordia Chiajna –
Astra Giurgiu (Liga I, ora 17, Digi 1), Spartak Moscova
– Terek Groznâi (Rusia, Liga I, ora 17.30, GSPTV), AS
Monaco – St. Etienne (Ligue I, ora 18, Digi 3), ªahtior
Doneþk – Arsenal Kiev (Ucraina, ora 18.30, Dolce 1), FC
Vaslui – Steaua (Liga I, ora 19, Digi 1), Bayer Leverku-
sen – Bayern Munchen (Bundesliga, ora 19, Eurosport
2), Gyor – Hypo Viena (Liga Campionilor, handbal femi-
nin, ora 19.30 Digi 2, Dolce 2), Klitchko – Povetkin (Box,
ora 20, Sport.ro), Levante – Real Madrid (Primera Divi-
sion, ora 21, Digi 2), Lille – Ajaccio (Ligue 1, ora 21, Digi
3, Dolce 2), Inter – AS Roma (Liga I, ora 21.45, Digi 1,
Dolce 1), FC Barcelona – Valladolid (Primera Division,
ora 23, Digi 2),

no 60, Eremenko 73, Ryazantsev 81, Natcho 89)
Wigan - Maribor 3-1 (Powell 22, 90+1, Wat-

son 34 / Tavares 60)
Clasament: 1. Kazan 6p, 2. Wigan 4p, 3. Wa-

regem 1p, 4. Maribor 0p.
GRUPA   E

Pacos Ferreira – Pandurii 1-1 (Rui Miguel 49
/ Momcilovici 5)

Dnepr - Fiorentina 1-2 (Seleznyov 57 / Ro-
driguez 53, Ambrosini 73)

Clasament: 1. Fiorentina 6p, 2. Dnepr 3p, 3.
Pandurii 1p, 4. Pacos 1p.

GRUPA   F

APOEL – Frankfurt 0-3 (Alexandrou 27-
aug., Lakici 59, Jung 66)

Bordeaux – Maccabi Tel Aviv 1-2 (Jussie
48 / Itzhaki 71, Mikha 79)

Clasament: Frankfurt 6p, 2. Maccabi 4p,
3. APOEL 1p, 4. Bordeaux 0p.

GRUPA   G

Rapid Viena – Dinamo Kiev 2-2 (Burgstal-

ler 53, Trimmel 90+4 / Yarmolenko 30, Dibon
autogol 34)

Genk – Thun 2-1 (Gorius 55, Vossen 63 /
Martinez 90+3)

Clasament: 1. Genk 6p, 2. Thun 3p, 3. Kiev
1p, 4. Rapid Viena 1p.

GRUPA   H

FC Sevilla - Freiburg 2-0 (Perotti 63, Bac-
ca 90)

Slovan Liberec – Estoril 2-1 (Sural 15, Ko-
vac 62 / Leal 45)

Clasament: 1. Sevilla 6p, 2. Liberec 4p, 3.
Freiburg 1p, 4. Estoril 0p.

GRUPA   I

Rijeka – Betis 1-1 (Benko 10 / Cedric 14)
Lyon – Guimaraes 1-1 (Gonalons 53 / Ma-

azou 39)
Clasament: 1. Guimaraes 4p, 2. Lyon 2p, 3.

Betis 2p, 4. Rijeka 1p.
GRUPA   J

Legia – Apollon 0-1 (Sangoy 56)

Trabzon – Lazio 3-3 (Erdogan 13, Mier-
zejewski 22, Paulo 35 / Onazi 29, Floccari
84, 85)

Clasament: 1. Trabzon 4p, 2. Lazio 4p, 3.
Apollon 3p, 4. Legia 0p.

GRUPA   K

Anji Mahacikala – Tottenham 0-2 (Defoe
34, Chadli 40)

Tromso – Sheriff 1-1 (Ondrasek 65 / Ri-
cardinho 87)

Clasament: 1. Tottenham 6p, 2. ªerif 2p, 3.
Anji 1p, 4. Tromso 1p.

GRUPA   L

ªahtior Karagandi – Maccabi Haifa 2-2
(Finonchenko 40, Tarasov 45 / Rayo 54, Tur-
geman 79)

AZ Alkmaar – PAOK Salonic 1-1 (Gouwe-
leeuw 84 / Salpingidis 90+4)

Clasament: 1. PAOK 4p, 2. Alkmaar 4p, 3.
ªahtior 1p, 4. Maccabi 1p.

Transmisiunile live din week-end
Duminicã: MP al Coreei (Formula 1, ora 9, Digi 1),

Potaissa Turda – HCM Constanþa (Liga Naþionalã mas-
culinã de handbal, 11.15, Digi 2), ÞSKA Moscova –
Dinamo Moscova (Rusia, Liga I, ora 12.30, GSPTV),
Atletico Madrid – Celta Vigo (Primera Division, ora 13,
Digi 2), Parma – Sassuolo (Serie A, ora 13.30, Digi 3),
Dinamo – Ceahlãul (Liga I, ora 14, Dolce 1, Antena 1),
Napoli – Livorno (Serie A, ora 16, Digi 3), Thurringer –
HCM Baia Mare (Liga Campionilor, handbal feminin,
ora 16, Digi 2, Dolce 1), FC Nurnberg – SV Hamburg
(Bundesliga, ora 16.30, Eurosport 2), Sãgeata Nãvo-
dari – Pandurii (Liga I, ora 17, Digi 1), Gaz Metan Me-
diaº – Asesoft Ploieºti (Liga Naþionalã masculinã de
baschet, ora 18, Digi 3), Midtylland – Ferencvaros (Liga
Campionilor, handbal feminin, ora 18, Digi 2), Freiburg
– Frankfurt (Bundesliga, ora 18.30, Eurosport 2), Ku-
ban Krasnodar – FC Rostov (Rusia, Liga I, ora 19.15,
GSPTV), Gaz Metan – Petrolul (Liga I, ora 19.30, Digi
1), Buducnost – MKS Lublin (Liga Campionilor, hand-
bal feminin, ora 20, Digi 2), Finala Circuitului European
Mulheim Germania (Snooker, ora 21, Eurosport 2), Ju-
ventus – AC Milan (Serie A, ora 21.45, Digi 1, Dolce 1),
Lazio – Fiorentina (Serie A, ora 21.45, Digi 3), Marseil-
le – PSG (Ligue 1, ora 22, Digi 2),
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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 8 6 1 1 23-6 19
Steaua 7 6 1 0 19-5 19
Petrolul 9 5 4 0 13-7 19
Botoşani 9 5 3 1 10-6 18
Ceahlăul 9 4 4 1 13-6 16
Pandurii 9 4 2 3 16-12 14
Dinamo 9 3 3 3 14-9 12
Mediaş 9 3 3 3 11-11 12
Săgeata 9 3 3 3 9-12 12
FC Vaslui 8 3 2 3 8-7 11
ACS Poli 9 3 2 4 9-11 11
CFR Cluj 9 2 4 3 8-14 10
Oţelul 9 3 1 5 8-14 10
Chiajna 6 2 1 3 7-11 7
Viitorul 8 1 4 3 4-9 7
Braşov 9 1 4 4 7-13 7
„U” Cluj 9 0 3 6 5-19 3
Corona 9 0 1 8 5-17 1

6

5

4

LIGA I

Etapa a X-a
Meciurile FC Braşov – Viitorul şi ACS Poli – Corona

s-au jucat aseară.
Concordia – Astra – sâmbătă, ora 17
FC Vaslui – Steaua – sâmbătă, ora 19.30
Dinamo – Ceahlăul  – duminică, ora 14 (Antena 1)
Săgeata – Pandurii – duminică, ora 17 (Digi 1)
Gaz Metan – Petrolul – duminică, ora 19.30 (Digi 1)
FC Botoşani – „U” Cluj - luni, ora 16 (Dolce 1)
CFR Cluj – Oţelul – luni, ora 20.30 (Digi 1)

Seria a II-a, etapa a 6-a, astăzi, ora 11: FC Clinceni – Rapid, Unirea Slobozia – ACS Berceni,
Rapid CFR Suceava – Unirea Tărlungeni, Farul – CSMS Iaşi, SC Bacău stă, fiindcă Sportul a fost exclusă.
Clasament: 1. Clinceni 13p, 2. CSMS Iaşi 12p, 3. Rapid 11p.

CS Universitatea joacă astăzi,
de la ora 13, pe „Ion Oblemenco”,

împotriva Olimpiei satu Mare

Săptămână extrem de agitată
pentru echipa Craiovei, începu-
tul fiind o dată cu finalul meciului
de la Târgu Mureş. Trei eliminaţi
şi victoria scăpată printre degete
i-au lăsat pe alb-albaştri în sub-
solul ierarhiei, dar şi fără cei mai
importanţi jucători, Pleşan şi Iz-
voranu. Primul va sta doar doar
două etape, la fel ca Dragalina,
dar Izvoranu va mai putea juca
doar în retur, fiindcă a fost sus-
pendat pentru 8 runde. Efectele
s-au resimţit pe banca tehnică, de
unde a fost îndepărtat Erik Lin-
car, iar substitut a fost găsit chiar
în cadrul clubului, Ovidiu Stângă
acceptând funcţia, în colaborare
cu Cornel Papură şi Silviu Lung.
Debutul lui Stângă se va produ-
ce astăzi, de la ora 13 (în direct
la TVR 3), pe „Ion Oblemenco”,
împotriva unei nou-promovate,
Olimpia Satu Mare. Chiar dacă
are 3 absenţi, tehnicianul oltean
poate miza pe ultimele transfe-
ruri de marcă ale CSU, foştii ju-
cători ai Sportului, Ferfelea şi
Curelea. Problemele lui Stângă
mai sunt legate şi de folosirea ti-
nerilor sub 21 de ani, fiindcă o
dată cu titularizarea lui Curelea

în atac, de acolo va dispărea un
jucător tânăr, Dragicevic sau
Voinea fiind folosiţi în primele
runde. În partida cu Olimpia, pri-
mul „unsprezece” ar putea arăta
astfel: Brac – Cârjă, Pătraşcu,
Ljubinkovic, Stancu – Opriţa Pre-
cup, Sin - Ferfelea, Dragu – Cu-
relea. De partea cealaltă, Olim-
pia Satu Mare este pregătită de
fostul fundaş al Stelei şi Braşo-
vului, Tiberiu Csik, acesta putând
miza pe echipa: Şuta - D. Mun-
tean, Bălău, C. Ene, Iuhas - Fe-
ier, Villand, Scvarzkopf, Zsiga -
Lemac, Bujor. Centralul meciu-
lui de pe „Ion Oblemenco” va fi
Florin Andrei Chivulete, ajutat de
la margine de Vasile Marinescu
şi Iulian Radu, brigada fiind bu-
cureşteană, la fel ca unul dintre
observatori, Marian Bucurescu,
celălalt venind de la Rm. Vâlcea,
Grigore Tomoioagă. Biletele la
meci costă: 5 lei (la peluze şi tri-
buna a II-a), 10 lei la tribuna I şi
20 de lei la tribuna 0.

Echipa lui Mititelu
joacă la Oradea

Echipa lui Adrian Mititelu

are un parcurs foarte bun până
acum, aflându-se pe locul al
treilea, neînvinsă, însă proble-
mele sunt obiective, clubul fi-
ind amendat cu 90.000 de lei
din cauza incidentelor fanilor,
iar următoarele două meciuri
de pe teren propriu vor trebui
disputate la cel puţin 100 de ki-
lometri distanţă de Severin.
Echipa pregătită de  Nicolo
Napoli joacă astăzi, de la ora
11, la Oradea, pe arena „Iuliu
Bodola”, unde are prima şansă
în faţa gazdelor. Napoli i-ar
putea folosi pe: Hotoboc – Mi-
tic, Acka, Ciucă, Cruceru –
Goge, Săceanu, Mârzeanu, V.
Gheorghe - Ripoli, Baird. An-
trenorul Bihorului, Gheorghe
Ghiţ, ar putea folosi formula:
Smaranda - Letan, Fl. Lazăr,
Mintaş, Lupu – Sfârlea, M.
Popa, Fl.  Pop - Ianc, Hadăr,
Lukacs. Partida va fi condusă
la centru de Cătălin Botaş din
Timişoara, asistenţii fiind din
Sfântu Gheorghe, Imre Bucsi
şi Joszef Peter. Observatorii
jocului de la Oradea vor fi Mir-
cea Ciglenean din Cluj şi Va-
ler Nichimiş din Alba Iulia.

Etapa a 5-a, astăzi, ora 11

CS Universitatea – Olimpia Satu Mare – ora 13 (TVR 3)
FC Bihor – FC U Craiova

CS Mioveni – UTA
FC Olt – CSM Reşiţa

Minerul Motru – ASA Tg. Mureş
CSM Rm. Vâlcea – Gloria Bistriţa

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