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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

- De când a intrat în polit ică,
Popescu s-a ajuns. Îşi hrăneşte câi-
nele numai cu oase din import. actualitate / 3

Premoniţia
unui fost
Suveran Pontif

Documentul are vreo 80 de
pagini, aparţine „aripii Al-Qae-
da în Magre bul Is lamic
(AQMI)”, şi se spune că ar fi fost
descoperit de trimişii speciali ai
Liberation şi RFI la Tombuktu,
datat fiind 20 iulie 2012. El viza
crearea unui stat islamic în nor-
dul Mali – statul Tuareg. Sunt
evidenţiate primatul politicului
asupra religiei, strategiile unui
grup criminal, propria birocra-
ţie politică şi religioasă, inflexiu-
nile tactice, interogaţiile  (stat
islamic sau emirat islamic), lip-
sa de autoritate a lui Abdelma-
lek Droukdel....

În blocul 19 din Craioviţa Nouă, o locata-
ră de la e tajul 4 le -a întrerupt vecinilor căl-
dura. Safta Podeanu s-a pus cu ciocanul pe
conducte le  de distribuţie  ş i a lăsat tot blo-
cul fără agent termic. Locatarii se tem că
vor petrece iarna în frig pentru că nu se  poa-
te  comunica în nici un fe l cu vecina lor, cunoscută de
mult timp cu probleme ps ihice.
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BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Nu mai deschid televizorul, nu mai urmãresc nici
emisiunile de ºtiri pe reþele de socializare. Cele pro-
venite de la trusturi care, de câteva sãptãmâni, ºi-au
anulat orice grijã fie ºi pentru mascarea unor intere-
se meschine: de grupuri, patronale, politice, de fa-
milie, într-un cuvânt, totul fãcut într-un dispreþ al
profesiunii a cãrei deontologie pare sã fi rãmas doar
o relicvã arheologicã. Singurul ei loc de supravie-
þuire ar putea fi în arhivele bibliotecii ori în secþiu-
nea de monumente a patrimoniului naþional.

Gestul meu n-are o legãturã nemijlocitã cu con-
testaþia din pieþele protestante, în ciuda aceluiaºi
sindrom de revoltã ºi de acuzã. ªi nici mãcar nu
încerc sã-mi localizez dezamãgirea exclusiv în zona
politicului: adicã, în acele poziþionãri diferite, anta-
goniste, faþã de o „culoare” politicã, faþã de guver-
nanþi ori de opozanþii sãi. Din acest punct de vedere
zarurile au fost cam de multiºor aruncate, iar cãrþile,
unele mai mãsluite decât altele, se aflã la vedere.
Oricum, chiar ºi în aceastã privinþã, media autohto-
ne s-au dovedit, pe tot parcursul acestei lungi tran-
ziþii, ceva mai „originale” (inventive?) decât surate-
le lor mai experimentate prin tradiþie. Pe care le-au
copiat, fãrã discernãmânt, într-un dispreþ amenda-
bil al structurii publicului þintã. „Originale” ca ºi
democraþia inventatã, propusã ºi cimentatã de Ion
Iliescu în acel clipe de neatenþie în care noi, grosul

prostimii, ne defulam cu naivitate în marºuri minate
de un romantism vetust.

Întâi de toate, refuz sã mai înghit fãcãturi jurna-
listice, în care mondenitatea ºi divertismentul invo-
cate ºi-au pierdut iremediabil semnificaþiile ºi conþi-
nuturile de bazã. ªi de origine. Cu moderatori acul-
turali, dar cu o inconºtienþã vecinã cu idioþenia se
încumetã, agresiv ºi gregar la referinþe dintr-un do-
meniu ce ºi l-au interzis, cu invitaþi, parcã anume
promovaþi dupã un sistem de criterii obligatoriu pe
dos, cu o „naturaleþe” genuinã batjocorind limba
românã, constant pe valul unei limbuþii stereotipate
ºi plonjând frecvent în licenþios, televiziunile nu mai
au nimic din propria lor menire iniþialã ºi structuralã.

E drept, cursa dementã, dispreþuind orice reguli
– de minimã moralitate, de bun simþ, de cuviinþã –
pentru rating încã mai rezistã cu concursul unui
public dispers, atipic ºi el, victimã a unei manipulãri
nu mai puþin nocive decât cea de naturã politicã.
Existã, am mai scris asta, o fascinaþie a rãului, din
noi înºine dare pe care preferãm cã-l identificãm la
ceilalþi ºi, astfel, sã ne asigurãm o falsã …mântuire.
Diabolicul e mult mai spectaculos: nu degeaba „in-
fernul” lui Dante ne convinge ºi ne miºcã mai mult
decât …Paradisul. Ca în lumea mare de astãzi ºi de
ieri, Pacea nu e decât scurta pauzã, de o cafea, bãu-
tã în niºte cabinete secrete de generali ºi mareºali

agresivi la …liniºte.
Iar despre jurnalele de ºtiri, cred cã nimic nu le

mai salveazã de la un fel bricolaj (alias:treburi de
casã!): un partizanat fãþiº, ad personam ºi, invers,
contro personam, mecanism în care, nu o datã, per-
soana e confundat cu un partid întreg, când nu cu
Þara întreagã.

M-a distrat, iniþial, când, pe diverse site-uri online
am date peste „titluri” vãdit apocaliptice: „O bombã
în mariajul …”; „N-o sã-þi vinã sã crezi ce …”, „Ce-a
fãcut vedeta X… nu s-a mai vãzut…”. ªi, intrând în
ºtirea respectivã, nimic, absolut nimic, nici extraordi-
nar, nici bombã, ba, uneori, lipseºte cu desãvârºire
un minim de informaþie, gen nume, loc, timp etc.

Desigur, n-aº vrea sã fiu catalogat drept cine ºtie
ce „purist”, „vetust”, „desuet”, vasal al unei alte
lumi dispãrute. Deºi, recunosc, nu m-ar deranja câ-
tuºi de puþin. Ceea ce propun e o reflecþie, în chiar
contextul în care „revoluþia mediaticã” redenumitã
apoi globalizare n-a reprezentat, ca mai toate marile
descoperiri ºi metamorfoze ale lumii, un fel de elixir,
o soluþie alchimicã exclusiv beneficã. În ea, cum
mari gânditori ºi chiar promotori ai ei au avertizat,
subzistã, insinuant, ºi otrãvuri. Manevrarea lor – ca
laborantul eprubetele în laborator – solicitã, pe lân-
gã îndemânare, inteligenþã, orizont cultural ºi altele
– ºi o mare, nedefinitã, dozã de simþ etic.

Media ºi noile deriveMedia ºi noile deriveMedia ºi noile deriveMedia ºi noile deriveMedia ºi noile derive

Vicepremierul Dragnea,
trimis în judecatã în dosarul
privind referendumul

Vicepremierul Liviu Drag-
nea a fost trimis în judecatã în
dosarul privind referendumul
din 2012, pentru demiterea
preºedintelui Traian Bãsescu,
fiind acuzat cã, în calitate de
preºedinte al Consiliului
Judeþean Teleorman ºi secretar
general al PSD (la acea datã),
ºi-ar fi folosit autoritatea ºi
influenþa pentru a obþine o
prezenþã de minimum 60% la
vot, care sã garanteze valida-
rea scrutinului. Dosarul a fost
adus ieri la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie de cãtre
procurorii Direcþiei Naþionale
Anticorupþie, primul termen de
judecatã fiind stabilit pentru
data de 18 februarie 2014.
„Nu este o mare surprizã
pentru mine, mai ales dupã ce,
joi, am vãzut ºi eu la televizor
comanda datã de Traian
Bãsescu la DNA, sã trimitã
dosarul în instanþã”, a fost
reacþia lui Dragnea la aflarea
veºtii. Premierul Victor Ponta
a declarat cã nu existã posibi-
litatea ca preºedintele Traian
Bãsescu sã-l suspende pe
vicepremier din funcþiile
deþinute în Guvern deoarece,
„conform Legii rãspunderii
ministeriale, preºedintele poate
suspenda numai pe cei care nu
sunt membri ai Parlamentului
- domnul Dragnea e membru al
Parlamentului - ºi numai
pentru fapte care au legãturã
cu activitatea de ministru -
domnul Dragnea anul trecut nu
era ministru”.

Preºedintele PNL, Crin Antonescu, a
declarat, ieri, înaintea ºedinþei USL, cã în
Uniune este „ca în marile iubiri”, în sensul
cã în fiecare zi se ia totul de la început.
Solicitat sã comenteze o declaraþie a pre-
ºedintelui executiv al PSD, Liviu Dragnea,
potrivit cãruia ieri trebuia sã se decide în
USL dacã se merge mai departe, Anto-
nescu a rãspuns: „Nu ºtiu dacã azi deci-
dem. Putem decide la fiecare ºedinþã dacã
mergem sau nu. E ca în marile iubiri, în
fiecare zi se ia totul de la început”, adãu-
gând totuºi cã în ºedinþa de ieri urma sã se
discute agenda parlamentarã ºi guverna-
mentalã. „Nu facem acum prelucrãri de
materiale. Nu avem nimic de explicat. Avem
de discutat chestiuni de agendã parlamen-
tarã ºi chestiuni de agendã guvernamen-
talã”, a spus Antonescu. La finalul ºedin-
þei, Antonescu a dorit sã calmeze lucrurile,
subliniind cã liderii PSD nu au ridicat pro-
blema criticilor pe care le-a formulat la adre-
sa premierului Victor Ponta ori a funcþio-
nãrii USL pentru cã nu este vorba de Par-
tidul Comunist, unde nu se puteau expri-
ma poziþii critice. „Nici dânºii nu au sãrit la
mine, cum credeau unii, nici noi nu am
sãrit la domnul Ponta. Am discutat... am
început discuþia pe Codul rutier, nici nu se
putea altfel atâta vreme cât domnul minis-

Ponta: USL merge mai departe,
ce sã mai tranºãm?

Premierul Victor Ponta a declarat,
ieri, dupã ºedinþa USL, cã Poliþia Ru-
tierã nu va merge cãtre autoritãþile lo-
cale, cel puþin o perioadã de câþiva ani
de acum încolo. „Am discutat, e o opi-
nie majoritarã în USL, Poliþia Rutierã,
cel puþin o perioadã - niºte ani de acum
încolo - nu merge cãtre autoritãþile lo-
cale, rãmâne în sistem centralizat”, a
spus Ponta. El a precizat cã România
nu este încã pregãtitã pentru trecerea
Poliþiei Rutiere cãtre autoritãþile locale.
„Avem sancþiuni foarte dure ºi trebuie
sã asigurãm ºi faptul cã nu vor exista
abuzuri. Un sistem centralizat ne poate
ajuta, evoluþia normalã va fi sã meargã
la autoritãþile locale, dar
nu suntem încã pregãtiþi.
Am risca sã dãm puteri
foarte mari unei poliþii
aflate în reorganizare,
ceea ce ar naºte posibili-
tatea unor abuzuri. Poli-
þia Rutierã rãmâne la ni-
vel naþional”, a spus
Ponta. Potrivit acestuia,
nici inspectoratele ºco-
lare nu vor trece la jude-

Ponta :  Po l i þ i a  Ru t i e rã  º i
i n spec to ra te le  ºco la re  nu
merg  l a  au to r i tã þ i l e  l oca le

Premierul Victor Ponta a anunþat ieri,
înaintea ºedinþei USL, cã a convenit
cu ministrul de Interne, Radu Stroe, o
serie de modificãri la Codul rutier, ast-
fel încât cei care vor merge la nunþi vor
putea sã bea un pahar de vin sau un
pahar de bere fãrã sã fie sancþionaþi.
Ponta a susþinut cã a aplicat regulile
europene în ceea ce priveºte consu-
mul de alcool. „Pânã la 0,2 (n.r. - mili-
grame alcool pur în aerul expirat) nu e
nici mãcar contravenþie. 0,2 înseamnã
un pahar de bere sau... Dar de la 0,5 în
sus - nu 0,8 - sã fie infracþiune, exact
cum se întâmplã în toatã Europa - pânã
la 0,2 vorbesc de omul obiºnuit, care
se duce la o nuntã ºi gustã un pahar de
vin, nu e nici mãcar contravenþie. Dar
de la 0,2 la 0,5 e contravenþie, se sus-

trul Stroe (n.r. - ministrul Afacerilor Inter-
ne) era de faþã”, a spus Antonescu. La
rândul sãu, premierul Victor Ponta, liderul
PSD, a menþionat ieri, tot  înaintea ºedinþei
USL, cã liberalii ºi social-democraþii nu tre-
buie sã tranºeze la acea întâlnire nimic le-
gat de viitorul USL. „Mergem mai depar-
te, ce sã mai tranºãm?”, a comentat aces-
ta.

Referitor la afirmaþia lui Dragnea cum
cã el are alte planuri pentru alegerile prezi-
denþiale, respectiv cã poate ar vrea sã fie
candidatul dreptei, nu ºi al PSD, Crin An-
tonescu a precizat ieri cã „eu respect pla-
nurile pe care le-am angajat în faþa cetãþe-
nilor”. Liderul PNL a þinut sã-i dea replica
ºi premierului Victor Ponta, care a spus cã
el scade în sondaje dacã atacã guverna-
rea: „Nu ºtiu ce sondaje a vãzut domnul
Ponta. Ultimele douã sondaje pe care le-
am vãzut eu nu arãtau acest lucru, dar
asta are mai puþinã importanþã. Nu tot ceea
ce facem facem cu gândul numai la son-
daje”. „Atunci e excelent, e perfect. Deci,
dacã e în urcare, înseamnã cã ne-am atins
toþi scopul. Eu asta vreau. (...) Nu sunt eu
ºeful de campanie al domnului Antones-
cu. Eu sunt doar alãturi de toþi cei din USL,
suntem cei care o sã-l votãm”, a comentat
Victor Ponta rãspunsul lui Antonescu.

Ponta: Suspendãm permisul dacã amenzile rutiere nu sunt plãtite în 30 de zile

þe. În rest, proiectul descentralizãrii pro-
pus de vicepremierul Liviu Dragnea rã-
mâne în picioare, premierul anunþând
ieri cã astãzi va avea loc o nouã ºedinþã
a Uniunii pe aceastã temã. „Am stabilit
sã continuãm discuþiile în USL, mâine
(n.r. - astãzi) va fi o ºedinþã pentru a
stabili, înainte de aprobarea bugetului,
ce anume din structurile actuale ale mi-
nisterelor merge la autoritãþile locale -
direcþii agricole, de sãnãtate, judeþene
de tineret, culturã, porturile la Dunãre,
toate celelalte lucruri pe care autoritãþile
locale le pot gestiona mai bine”, a spus
Ponta. El a arãtat cã aceastã trecere se
va face „cu oameni ºi cu bugete”.

pendã permisul, iar de la 0,5 e infracþiu-
ne”, a anunþat Ponta. Totodatã, pre-
mierul a menþionat cã ultimele modifi-
cãri asupra Codului rutier convenite cu
ministrul de Interne prevãd suspenda-
rea permisului pentru neplata amenzi-
lor în termen de 30 de zile, mãsurã apli-
cabilã ºi în cazul infracþiunilor. Mai tre-
buie doar sã se decidã la nivelul USL
dacã actul normativ va fi promovat
printr-o ordonanþã de urgenþã sau
printr-un proiect de lege, a spus pre-
mierul. În cazul celor cu amenzi neplã-
tite în termen de 30 de zile li se va sus-
penda permisul de conducere pânã la
plata amenzii. „Era o problemã de apli-
care, în sensul în care omul îºi plãtea
amenda ºi noi nu ºtiam cã ºi-a plãtit-o
ºi-i suspendam permisul. Am gãsit o

soluþie pe care o discutãm ºi cu dom-
nul Chiþoiu (n.r. - Daniel Chiþoiu, minis-
trul Finanþelor), cu un cont unic, ºi cu
faptul cã poliþia nu poate suspenda
permisul cuiva decât dupã ce verificã,
la 30 de zile dupã, cã în acel cont unic
nu s-a plãtit amenda”, a explicat pre-
mierul. El a menþionat cã se încearcã
gãsirea unei „proceduri rapide” în ca-
zul ºoferilor cu contravenþii, astfel în-
cât în 15 zile judecãtorul sã se pronun-
þe dacã dovada pentru conducerea au-
tovehiculelor se prelungeºte sau nu,
deºi „ideal ar fi sã nu mai conduci dupã
ce þi s-a suspendat permisul”. Premie-
rul a precizat cã una dintre principalele
prevederi legislative modificate este
cea care îi obliga pe judecãtori ºi pro-
curori sã îl lase pe ºoferul care a comis

o infracþiune sã conducã în continua-
re. „Am modificat acest lucru ºi numai
ºi numai în situaþiile în care procurorul
ºi judecãtorul constatã cã nu se pre-
zintã pericol pentru circulaþia pe dru-
murile publice se mai prelungeºte per-
misul. Mai pe româneºte, cel care a co-
mis un accident, a omorât pe cineva,
sã nu poatã sã mai conducã pânã nu
se terminã procesul, sã nu mai condu-
cã din momentul în care s-a produs ac-
cidentul”, a explicat Ponta. Preºedinte-
le PNL, Crin Antonescu, a declarat ieri,
la finalul ºedinþei USL, cã partidul sãu
susþine varianta promovãrii modificã-
rilor aduse Codului rutier printr-o or-
donanþã de urgenþã adoptatã în Gu-
vern, motivând cã au existat pânã în
prezent suficiente dezbateri publice.
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Documentul are vreo 80 de pa-
gini, aparţine „aripii Al-Qaeda în
Magrebul Islamic (AQMI)”, şi se
spune că ar fi fost descoperit de
trimişii speciali ai Liberation şi RFI
la Tombuktu, datat fiind 20 iulie
2012. El viza crearea unui stat isla-
mic în nordul Mali – statul Tuareg.
Sunt evidenţiate primatul politicu-
lui asupra religiei, strategiile unui
grup criminal, propria birocraţie
politică şi religioasă, inflexiunile tac-
tice, interogaţiile (stat islamic sau
emirat islamic), lipsa de autoritate
a lui Abdelmalek Droukdel, capul
comitetului de şefi AQMI, virajele
lexicale, pentru a se încheia cu igno-
ranţa teologică a propriilor trupe.
Toată această succintă descriere
constituie justificarea intervenţiei
franceze în Mali. Mai exact, raţiu-
nea intervenţiei militare. Luni, mi-
nistrul german de Externe a confir-
mat uciderea unui funcţionar al ser-
viciului de securitate al ambasadei
din Sanaa, capitala Yemenului. „Se
pare că garda de corp a fost ucisă

MIRCEA CANŢĂR

Premoniţia
unui fost Suveran Pontif

în timp ce a încercat să reziste la
o tentativă de răpire a ambasado-
rului”, a declarat pentru AFP un ofi-
cial al ministerului yemenit de Ex-
terne. Ambasada Germaniei a fost
printre primele care s-au închis
temporar din cauza ameninţărilor
Al-Qaeda, alături de alte ambasa-
de occidentale. Tot ieri, secretarul
de stat american, John Kerry, a
considerat „corectă şi legală” cap-
turarea unui presupus lider Al-Qa-
eda în Libia, operaţiune calificată
de Tripoli drept „răpire”. SUA au
făcut „tot ceea ce le-a stat în pu-
tere şi tot ce a fost legal pentru a
pune capăt ameninţărilor teroris-
te”, a mai spus John Kerry. Anou
Anas al-Libi, care figura pe lista
persoanelor căutate de FBI, a fost
transportat la bordul unei nave de
război a USS Navy deplasată în re-
giune, unde este interogat. Fusese
membru al Grupului Islamic Libian
de Luptă (GICL) înainte de a se
alătura Al-Qaeda şi era căutat pen-
tru rolul său, în 1998, în atentatele

asupra ambasadelor americane din
Tanzania şi Kenya, soldate cu peste
200 de morţi. În această cheie a
stopării extinderii fundamentalis-
mului islamic trebuie decriptat şi
ceea ce se întâmplă la Cairo, unde
Fraţii Musulmani, dincolo de une-
le aparenţe cumsecade, nu prezin-
tă încrederea necesară în faţa co-
munităţii internaţionale. De-a drep-
tul revelatoare apare acum o pre-
moniţie a ex-Suveranului Pontif
Ioan Paul al II-lea, făcută în aju-
nul Crăciunului din 1983, după vi-
zita, rămasă memorabilă, întreprin-
să ca „act de iertare”, la închisoa-
rea Rebibbia din Roma, unde, la
celula T4, se afla încarcerat pe via-
ţă un negricios tânăr turc, Meh-
med Ali Agca, cel care în Piaţa San
Pietro, în urmă cu doi ani, în după-
amiaza zilei de 13 mai 1981, în-
cercase să-l ucidă cu trei focuri
de pistol, în timp ce papamobilul
rula cu două mile pe oră, în uralele
mulţimii. La 16 februarie 1983, în
Pakistan explodare o bombă pe

stadionul din Karachi, cu puţin
timp înainte ca papa să-şi înceapă
plimbarea printre credincioşi. În ia-
nuarie 1980, serviciul secret fran-
cez îl avertizase în legătură cu un
complot comunist, pus la cale pen-
tru a-l ucide. Acestea erau numai
câteva din ameninţările primite la
Vatican cu privire la viaţa papei. Ce
a aflat papa din discuţia cu Meh-
med Ali Agca? Nimic altceva decât
un răspuns tulburător la întrebarea
care îi bântuia mintea şi ceea ce
arhiepiscopul Luigi Poggi, moşte-
nitorul tuturor secretelor politicii
papale, deja ştia din contactele cu
Mossadul. Complotul pentru asasi-
narea papei înflorise la Teheran, cu
aprobarea deplină a ayatollahului
Rohola Khomeini, pentru a deschi-
de calea jihadului, războiul sfânt
împotriva Occidentului. Deşi în lu-
mea spionajului american se con-
turase ideea că Agca fusese coada
de topor a unui complot gestionat
de KGB pentru uciderea Suveranu-
lui Pontif, pentru susţinerea acor-

dată „Solidarităţii”. Nu se ştia că
acesta ceruse cardinalului polonez
pe moarte Stefan Wyszinski să-i
asigure pe liderii comunişti polonezi
că nu va permite „Solidarităţii” să
sară calul. Crescut în mijlocul eroi-
cei rezistenţe poloneze faţă de na-
zişti, fostul Suveran Pontif, care
avea convingerea c ă principalul
duşman cu care se confruntă lu-
mea era comunismul sovietic, va
spune, de acum, colaboratorilor săi
că adevăratul conflict mondial nu
va fi între Est şi Vest, între SUA şi
URSS, ci între fundamentalis-
mul islamic şi creştinătate. A avut
grijă, în public, să facă distincţie
între islam, credinţă şi fundamen-
talism. A mai spus că înaintea sosi-
rii noului mileniu ceva „decisiv” avea
să zguduie lumea, refuzând să intre
în amănunte şi insistând doar că toţi
trebuie să se roage ca biserica să
nu piardă şi mai mult teren. Viaţa
sa fusese cruţată în San Pietro pen-
tru a putea continua lupta. Şi a avut
dreptate.

Safta Podeanu locuieşte în Craioviţa Nouă,
la ultimul etaj al blocului 19, cu vedere în-
spre bulevardul „Tineretului”. Dintotdeauna
a fost o problemă pentru ceilalţi locatari, dar
se pare că problemele de sănătate ale femeii
s-au agravat în ultimul timp, şi asta spre dis-
perarea c elorlalţi loc atari. Zilele trecute,
aceasta şi-a ameninţat vecinii că o să îi lase
fără căldură. Într-un acces de furie, s-a pus
cu cioc anul pe conductele care trec prin
apartamentul ei şi care doar ce apucaseră să
se încălzească. „Le-a lovit în continuu, nu
se mai oprea. Cred că se auzea de la Orizont
cum bătea în ţevi şi ţipa că o să ne arate ea
nouă, că o să ne oprească şi căldura pentru
că ea e şefa în bloc. Am rămas fără căldură
din cauza ei, dar bine că s-a încălzit că altfel
muream de frig în casă”, ne-a spus unul din-
tre vecini, Turnugiu Ion, care locuieşte în
acelaşi bloc, la apartamentul 8.
„Ne terorizează de mai mult timp”

Ca de obicei, locatarii au mers la asocia-
ţia de proprietari nr. 3, de care aparţine şi
acest imobil pentru a cere explicaţii. „Vrem
să nu mai locuiască aici pentru că pur şi sim-

Se întâmplă într-un bloc din Craioviţa Nouă:
Doamna cu ciocanul

opreşte căldura
În blocul 19 din Craioviţa Nouă, o locatară de la etajul 4 le-a întrerupt vecinilor căldu-

ra. Safta Podeanu s-a pus cu ciocanul pe conductele de distribuţie şi a lăsat tot blocul fără
agent termic. Locatarii se tem că vor petrece iarna în frig pentru că nu se poate comunica
în nici un fel cu vecina lor, cunoscută de mult timp cu probleme psihice.

plu ne terorizează şi am rugat administrato-
rul să facă ceva, să ne ajute într-un fel că nu
e de glumit. La fel de bine poate să lovească
ţevile de gaze şi să ne trezim cu blocul în
aer”, este de părere un alt locatar, care lo-
cuieşte la parter. L-am căutat şi noi pe ad-
ministratorul Carmen Bozdogescu pentru a
afla dacă se poate face ceva cu locatara de
la etajul 4, dar nu l-am găsit pentru a ne ex-
plica situaţia locatarei de la etajul 4. Locata-
rii spun că au sunat apoi la „telefonul cetă-
ţeanului”, la Poliţia Comunitară şi Termofi-
care, dar se pare că nici una dintre aceste
instituţii nu le-au dat speranţe pentru rezol-
varea problemei lor. Conducerea Poliţiei sus-
ţine că nu are cum să îi ajute pe locatari,
fiind vorba de o proprietate privată în care
nu are acces.
Numai printr- o minune nu s-au spart ţevile

Adminis tratorul Termofic ării, Nicolae
Degeratu, spune că nici el nu poate să inter-
vină, fiind o problemă internă a asociaţiei,
care nu se poate rezolva decât între Safta
Podeanu şi ceilalţi locatari. „Eu răspund doar
de agentul termic de până la intrarea în bloc.

Ce se întâmplă acolo, în bloc şi în aparta-
mentul acestei doamne, nu este de compe-
tenţa noastră, a Termoficării”, a declarat, ieri,
Nic olae Degeratu. În altă ordine de idei,
acesta a recunoscut că dacă ţevile pentru
căldură sunt lovite cu putere, acestea pot să
cedeze. „Cam toate conductele din blocurile
noastre sunt vechi şi umplute cu tot felul de
depuneri. Dacă le mai şi loveşti cu ciocanul,
cum am auzit că se întâmplă în acel aparta-
ment, e foarte posibil să fie sparte şi să fie
inundate mai multe apartamente, dat fiind
faptul că ele sunt pline cu apă acum. Din
punctul acesta de vedere, e chiar foarte grav
ceea ce se întâmplă acolo şi administratorul
ar trebui să ia măsuri până nu e prea târziu”.
„Apa curge, goangele colcăie”

Locatarii ne-au recomandat să nu batem
la uşa apartamentului de la etajul 4, atenţio-
nându-ne că vecina lor recurge foarte uşor
la violenţă. „Nimeni nu bate la uşa ei şi nici
sub balconul ei nu stă nimeni. Iese pe scară
şi ne înjură, ne vorbeşte foarte urât şi, când
îi vin crizele, aruncă cu borcanele cu urină
pe geam. Are un aparat de radio ş i toată
noaptea ne terorizează cu zgomotul.  Apa
curge, goangele colcăie”, spune Ion Turnu-
giu. Vecinii povestesc că viaţa lor este un
calvar de foarte mulţi ani. Locatara de la eta-
jul 4 uită să închidă robinetele de apă şi asta
a făcut ca apartamentele vecinilor să fie inun-
date des. Din locuinţa ei răzbate un miros

urât, mai spun oamenii, ceea ce îi face pe
aceştia să creadă că este foarte mare mize-
rie în interior. „Nimeni nu a intrat la ea şi nu
ştim ce este acolo, dar miroase foarte urât.
Foarte probabil că, în apartament, colcăie
goangele care au venit peste noi”.
Cu datorii uriaşe la întreţinere

De doi ani, Safta Podeanu nu ar mai fi
ieşit din casă. Vecinii ştiu că ea a suferit o
depresie puternică după moartea soţului său,
cu mulţi ani în urmă, de pe urma căreia nu
şi-a mai revenit. Deşi are doi copii, nici unul
dintre ei nu o mai vizitează. „Are pensie mare
şi îi dă bani unei vecine, singura cu care se
înţelege, ca să îi ia mâncare şi coniac. Bea
cafea cu coniac şi ne ia la înjurături. Vor-
beşte toate prostiile din lume când o apucă
crizele alea”, spune Ion Turnugiu. Pe afişul
lipit la parterul blocului, Safta Podeanu figu-
rează ca fiind propriertara unui apartament
de 39 de metri pătraţi, ca toate celelalte din
bloc, pentru care are o datorie de 251,25
milioane de lei vechi, cea mai mare din bloc.
Numai în luna august, ar trebui să plătească
la întreţinere aproape 10 milioane de lei
vechi, dintre care 8 milioane de lei reprezin-
tă penalităţile care i se calculează la această
datorie uriaşă. „Am înţeles că a fost acţio-
nată în instanţă şi că există un proces câşti-
gat pentru executarea sa silită. Dar, deocam-
dată, nu s-a luat nici o măsură cu ea”.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Din cercetãrilor poliþiºtilor Servi-
ciului Rutier Dolj s-a stabilit cã
duminicã, în jurul orei  13.30, Adriana
Belu, în vârstã de 26 de ani, din
Bucureºti în timp ce conducea un
autoturism Dacia Logan pe DN 55 A,
în afara satului Nedeia, comuna
Gighera, pe fondul
vitezei excesive, a
pierdut controlul
direcþiei ºi s-a
rãsturnat în afara
carosabilului. În
urma producerii
accidentului a
rezultat rãnirea
gravã a Feliciei
Belu, de 55 de ani,
ºi rãnirea uºoarã a
lui Viorel Belu, de
54 de ani, ambii
din Bucureºti,
pasageri în autotu-
rism, pãrinþii
tinerei. „Victimele
au fost transporta-
te la spital, pentru
îngrijiri medicale,

Un grav accident de circulaþie s-a petrecut duminicã, pe raza
comunei Gighera, douã persoane ajungând la Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craiova dupã ce maºina în care se aflau, condusã de
fata lor, s-a rãsturnat. Accidentul s-a petrecut pe fondul vitezei exce-
sive, dupã cum au stabilit poliþiºtii de la Rutierã.

S-au rãsturnat cu maºina
din cauza vitezei

O tânãrã de 26 de ani, din Timiºoara, a ajuns în stare gravã la Spita-
lul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, ieri dimineaþã, dupã ce s-a
rãsturnat cu motocicleta, în centrul Craiovei. Fata era bãutã, având o
concentraþie de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Motociclistã bãutã, rãnitã
grav dupã ce s-a

rãsturnat în giratoriu

Reamintim cã, pe 3 iunie a.c., poliþiº-
tii Serviciului de Investigare a Fraude-
lor Dolj, împreunã cu procurorii Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Craiova au
reþinut-o ºi au introdus-o în arest pe
Doina Liana Paraschiv, de 62 de ani, din
Craiova, acuzatã de delapidare ºi fals
în înscrisuri sub semnãturã privatã. Fe-
meia, care a fost administrator, contabil
ºi casier al Asociaþiei de Proprietari nr.
1 Craioviþa Nouã, a sustras, în timp,
aproape jumãtate de milion de lei din
banii achitaþi de locatari. “În fapt s-a
reþinut cã învinuita, în perioada ia-

Doina Liana Paraschiv, fosta contabilã, casierã ºi admi-
nistrator al Asociaþiei de Proprietari Nr. 1 Craioviþa Nouã,
a fost eliberatã, ieri dupã-amiazã, din penitenciar. Judecã-
toria Craiova i-a înlocuit femeii arestarea preventivã cu mã-
sura obligãrii de a nu pãrãsi localitatea de domiciliu,
respectiv municipiul Craiova, hotãrârea rãmânând definiti-
vã ieri dupã-amiazã, când Tribunalul Dolj a respins recur-
sul Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova.

Fosta contabilã a Asociaþiei de ProprietariFosta contabilã a Asociaþiei de ProprietariFosta contabilã a Asociaþiei de ProprietariFosta contabilã a Asociaþiei de ProprietariFosta contabilã a Asociaþiei de Proprietari
NrNrNrNrNr. 1 Craioviþa Nouã, pusã în libertate. 1 Craioviþa Nouã, pusã în libertate. 1 Craioviþa Nouã, pusã în libertate. 1 Craioviþa Nouã, pusã în libertate. 1 Craioviþa Nouã, pusã în libertate

nuarie 2010 – decembrie 2011, înde-
plinind cumulativ funcþiile de admi-
nistrator, contabil ºi casier la o aso-
ciaþie de proprietari din cartierul
Craioviþa Nouã, ºi-a însuºit din ges-
tiune suma de 453.000 de lei prin în-
registrarea în evidenþa contabilã a
unor sume mai mici faþã de cele în-
scrise în chitanþele prin care încasa
banii de la proprietari ºi prin nepre-
luarea soldurilor zilnice reale”, au
declarat, la momentul respectiv, repre-
zentanþii IPJ Dolj.

Dupã ce Judecãtor ia  Craiova a

respins propunerea de arestare preven-
tivã a femeii, Tribunalul Dolj a admis
recursul Parchetului de pe lângã Jude-
cãtoria Craiova, Doina Liana Paraschiv
fiind arestatã preventiv pe 6 iunie a.c.
Anchetatorii au finalizat cercetãrile ºi
au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea
în judecatã, în stare de arest preventiv
a femeii, dosarul fiind înregistrat pe
rolul Judecãtoriei Craiova în data de 21
iunie a.c. Odatã cu trimiterea în jude-
catã a femeii, pentru delapidare, instan-
þa a prelungit ºi arestarea preventivã a
femeii. Asta pânã la termenul de vi-
neri, 4 octombrie a.c., când judecãtorii
au decis sã-i înlocuiascã arestarea pre-
ventivã cu mãsura obligãrii de a nu
pãrãsi localitatea de domiciliu, respec-
tiv municipiul Craiova. Procurorii Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova au fãcut recurs împotriva acestei
hotãrâri, recurs respins ieri de Tribu-
nalul Dolj: „Respinge recursul formu-
lat de Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Craiova, ca fiind nefondat. Chel-
tuielile judiciare rãmân în sarcina
statului. Definitivã. Pronunþatã în
ºedinþa publicã de la 07.10.2013”. 

Femeia a fost pusã în libertate asea-
rã, însã trebuie sã respecte o serie de
obligaþii impuse de instanþã: „Conform
art. 145 alin. 1 ind.1 C.p.p. dispune ca
inculpata Paraschiv Liana Doina sã
respecte urmãtoarele obligaþii: sã se
prezinte la organul de urmãrire penalã
sau la instanþa de judecatã ori de câte
ori este chematã; sã se prezinte la Sec-
þia 5 Poliþie Craiova, conform progra-
mului de supraveghere întocmit de or-
ganul de poliþie sau ori de câte ori este
chematã; sã nu îºi schimbe locuinþa fãrã
încuviinþarea Judecãtoriei Craiova care
a dispus mãsura; sã nu deþinã, sã nu
foloseascã º i  sã  nu poarte  nici  o
categorie de arme; sã nu exercite pro-
fesia în exercitarea cãreia a sãvârºit
fapta; Atrage atenþia inculpatei Paras-
chiv Liana Doina cã, în caz de neres-
pectare cu rea-credinþã a obligaþiilor
impuse se  va lua faþã  de aceasta
mãsura arestãrii preventive”, dupã cum
se aratã în încheierea de ºedinþã a
Judecãtoriei Craiova.

Urmãtorul termen pe fond al proce-
sului în care este judecatã femeia a fost
stabilit pentru data de 8 noiembrie a.c.

iar pe numele conducãtoarei auto
poliþiºtii au întocmit dosar de cerceta-
re penalã sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de vãtãmare corporalã din
culpã”, a precizat agent principal
Amelia Cãprãrin din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

Potrivit datelor furnizate de reprezentanþii
IPJ Dolj, ieri dimineaþã, în jurul orei 04.30,
Gilda Vasilescu, în vârstã de 26 de ani, din
Timiºoara, în timp ce conducea o motoci-
cletã marca Suzuki pe „Calea Bucureºti”
din Craiova, ajunsã în zona sensului gira-
toriu de la intersecþia cu strada „ªtefan cel
Mare”, pe fondul neadaptãrii vitezei, a pier-
dut controlul asupra ghidonului ºi a cãzut
pe partea carosabilã. Din accident a rezul-

tat rãnirea gravã a con-
ducãtoarei motocicletei,
care a fost transportatã
cu o ambulanþã la Spita-
lul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, unde a
rãmas internatã sub su-
praveghere de specialita-
te. Mai mult decât atât,
poliþiºtii au constatat cu
surprindere în urma
testãrii tinerei cu apara-
tul etilotest cã aceasta
bãuse destul de mult,
întrucât a rezultat o va-
loare de 0,89 mg/l alcool
pur în aerul expirat.

„Celei în cauzã i-au fost recoltate pro-
be biologice în vederea stabilirii alcoole-
miei, pe numele sãu fiind întocmit dosar
penal pentru conducere sub influenþa
bãuturilor alcoolice. Poliþiºtii Biroului
Rutier continuã cercetãrile în cauzã pen-
tru a stabili mecanisul de producere a
accidentului”, ne-a declarat agent prin-
cipal Amelia Cãprãrin, din cadrul Birou-
lui de presã al IPJ Dolj.
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Proiectul „Jurnal Românesc” demarat la începutul
lunii august 2013, de cãtre ASOCIAÞIA FORUMM
PENTRU CULTURÃ ªI IDENTITATE din Severin,
cu sprijinul Departamentului pentru Relaþia cu
Românii de Pretutindeni, aflat în subordinea Ministe-
rului român al Afacerilor Externe, îºi propune sã
creeze o platformã media interactivã a românilor de
pretutindeni formatã dintr-un portal web (jurnalroma-
nesc.ro) ºi un ziar lunar dedicat românilor din Serbia,
care sã aducã în prim plan problemele reale ale
comunitãþilor româneºti din jurul graniþelor României
ºi nu numai ºi sã punã bazele unei mass-media
puternice dedicate comunitãþilor în care presa de
limba românã este foarte slab reprezentatã, cum ar fi
cazul comunitãþii românilor/vlahilor din Serbia de
Nord – Est. Dacã portalul web se aflã încã în
construcþie, ziarul „Jurnal Românesc” a ajuns la cel
de-al doilea numãr, care a apãrut pe data de 30
septembrie 2013.

„Limba românã – floare de latinitate”
Primul numãr al ziarului a fost lansat cu prijelul

Publicaþia lunarã „Jurnal Românesc”, editatã
cu sprijinul Ministerului Afacerillor Externe ºi
dedicatã românilor din Serbia ºi de pretutindeni
a ajuns la cel de-al doilea numãr. Ziarul este dedi-

A apãrut al doilea numãr
din Jurnal Românesc

cat situaþiei incerte în care se face în aceastã
perioadã ancheta destinatã introducerii în ºcoli a
limbii române, ca limbã maternã. Ziarul se distri-
buie gratuit în Valea Timocului – Serbia.

În acest moment, la Parcul In-
dustrial „Craiova 1”, lucreazã în jur
de 1000 de angajaþi iar în curând,
acest parc va fi ocupat integral, ul-
timele 8 hectare de teren urmând a
fi utilizate în întregime. „Aceastã
platformã de afaceri pe care am
dezvoltat-o îºi atinge principalul
obiectiv, acela de a stimula crearea
de locuri de muncã, firmele pe care
le gãzduieºte lucrând cu peste 1.000
de angajaþi. Vedem astfel încununatã
reuºita unuia dintre principalele pro-
iecte economice ale noastre, o po-
veste de succes, pe care o conti-
nuãm cu un nou capitol. Ca atare,
Consiliul Judeþean Dolj se pregãteºte
sã deschidã, în perioada urmãtoa-
re, cel de-al doilea parc industrial,
pentru care vom aloca o suprafaþã
de 30 de hectare din terenurile pe
care le deþinem în apropierea Aero-
portului Craiova”, subliniat Ion Prio-
teasa, preºedintele CJ Dolj.

Alocãri de fonduri europene
ªeful administraþiei doljene a mai

spus cã un avantaj important, pe

care administraþia îl va folosi în sus-
þinerea acestui proiect, este repre-
zentat de alocãrile de fonduri euro-
pene aferente segmentului financiar
2014 - 2020, care se anunþã a fi
semnificative ºi de care vor putea
beneficia atât companiile care se vor
instala în facilitatea nou creatã, cât
ºi Parcul Industrial «Craiova 2»,
pentru finanþarea investiþiilor în
amenajarea reþelelor de drumuri in-
terioare ºi de utilitãþi. „De altfel,
avem de partea noastrã experienþa
Parcului Industrial «Craiova 1»,

unde, aºa cum se cunoaºte, am reu-
ºit sã atragem peste 7 milioane de
euro pentru dezvoltarea infrastruc-
turii ºi pentru realizarea incubato-
rului de afaceri. În pregãtirea aces-
tei noi facilitãþi economice, am dis-
cutat deja cu reprezentanþi ai Com-
paniei Naþionale de Autostrãzi ºi
Drumuri Naþionale din România ºi
ai Direcþiei Regionale de Drumuri
ºi Poduri Craiova pentru o serie de
amenajãri rutiere la ieºirea din oraº,
pe drumul european cãtre Piteºti,
menite atât sã fluidizeze traficul în
zona Aeroportului, cât ºi sã înles-
neascã accesul în viitorul parc in-
dustrial”, a subliniat .

Se continuã eforturile fãcute
pentru a sprijini crearea

de locuri de muncã

Conducerea CJ Dolj s-a gândit
la toate ºi a purtat astfel, o serie de
discuþii cu conducerea companiei
CEZ Distribuþie, pentru a studia
posibilitatea construirii unei staþii

electrice de transformare
care sã deserveascã Parcul
Industrial «Craiova 2».
„Acest deziderat al Consiliu-
lui Judeþean Dolj a fost bine
receptat de cãtre reprezen-
tanþii societãþii de distribuþie
a energiei electrice, iar acum
avem certitudinea cã aceas-
tã înþelegere va fi pusã în
operã. Conducerea CEZ ne-
a anunþat, printr-o adresã, cã
este pregãtitã sã realizeze in-
vestiþia. În urmã cu câteva

zile, specialiºtii în urbanism din ca-
drul CJ Dolj au propus reprezen-
tanþilor companiei spre analizã douã
posibile amplasamente pe care ad-
ministraþia judeþeanã le pune la dis-
poziþie în vederea construirii aces-
tei staþii”, a mai spus Ion Prioteasa.
Cu proiectul Parcului Industrial
«Craiova 2», Consiliul Judeþean Dolj
continuã eforturile fãcute pentru a
sprijini crearea de locuri de muncã,
prin facilitãþi acordate investitorilor
care îºi dezvoltã afacerile în aceas-
tã zonã ºi fac angajãri. În susþine-
rea acestei iniþiative vin ºi mecanis-
mele de accesare ºi derulare a fon-
durilor europene pentru viitorul seg-
ment financiar, fonduri care vor fi
alocate pentru proiectele prin care
se genereazã noi locuri de muncã.

„Doljul are în faþã o nouã etapã
în dezvoltarea sa economicã”

La rândul sãu, Consiliul Judeþean
Dolj îºi menþine politica de atragere

a investitorilor, oferind agenþilor eco-
nomici care se vor instala pe noua
platformã economicã aceleaºi con-
diþii ca în Parcul Industrial «Craiova
1», respectiv scutire de la plata im-
pozitului pe clãdiri ºi acces la toate
reþelele de utilitãþi necesare. Viitoa-
rea infrastructurã de afaceri pe care
o creãm lângã Aeroport va fi des-
chisã tuturor companiilor, din þarã ºi
din strãinãtate. Sigur cã m-ar bucu-
ra dacã aceste spaþii ar fi ocupate în
principal de agenþi economici care
provin din zona noastrã, pentru cã
astfel s-ar transmite un semnal po-
zitiv cã existã un mediu de afaceri
puternic la Craiova. Alãturând demer-
surilor noastre modernizarea infras-
tructurii de transport, inaugurarea
Aeroportului ºi deschiderea podului
peste Dunãre, între Calafat ºi Vidin,
putem spune cã Doljul are în faþã o
nouã etapã în dezvoltarea sa econo-
micã“, a declarat preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj, Ion
Prioteasa, a anunþat recent cã un nou parc indus-
trial va fi înfiinþat în apropierea Aeroportului Craio-
va, pe o suprafaþã de 30 de hectare, decizia fiind
luatã pentru a rãspunde necesitãþii de a crea noi

locuri de muncã. În acest sens, Ion Prioteasa, pre-
ºedintele CJ Dolj, a precizat cã au fost iniþiate de-
mersurile în vederea racordãrii la reþeaua de ali-
mentare cu energie electricã, precum ºi a asigurãrii
accesului rutier la Parcul Industrial „Craiova 2“.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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unei zile simbolice pentru românii de pretutindeni,
Ziua Limbii Române, pe data de 31 august 2013.
Lansarea primului numãr a coincis cu un simpozion
dedicat Zilei Limbii Române ºi intitulat „Limba
românã – floare de latinitate”, dar ºi cu o donaþie
de manuale auxiliare de limba românã ºi abecedare
la Kladovo, pentru copiii românilor din aceastã parte
a Serbiei, la ambele evenimente având ca partener
Televiziunea KARISMA. „Acum ne aflãm la cel de-
al doilea numãr, care cuprinde pagini ample despre
modul în care se desfãºoarã ancheta instituitã de
Ministerul Educaþiei din Serbia pentru introducerea
în ºcoli a limbii române, greutãþile întâmpinate ºi
diversele încercãri de manipulare a acestei impor-
tante anchete, un fotoreportaj de la Festivalul
Internaþional „Joc Românesc” de la Jîtcoviþa, ediþia
2013, dar ºi un document extrem de important
pentru românii de pretutindeni. Este vorba despre
Strategia Naþionalã privind Relaþia cu Românii de
Pretutindeni 2013 – 2016, elaboratã de MAE –
DPRRP”, a precizat Romeo Crâºmaru, directorul
Jurnalului Românesc.
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Specialiºtii se tem cã o astfel
de modificare - cu un mecanism
bazat pe admiterea la rezidenþiat
prin prisma notelor obþinute în fa-
cultate - va duce la apariþia unor
„nedreptãþi”, a unor diferenþe în-
tre facultãþi, iar studenþii nu o sã
mai poatã fi comparaþi în mod
corect ºi egal între ei. Proiectul
se aflã în dezbatere publicã pânã
în data de 30 octombrie, dar sãp-
tãmânã aceasta se vor purta dis-
cuþii cu studenþii.

Potrivit autoritãþilor sanitare,
prin acest proiect de act normativ,
privind rezidenþiatul, se încearcã

Autoritãþile sanitare renunþã la ide-
ea de a organiza, începând de anul vii-
tor, admiterea în rezidenþiat pe baza
mediei de absolvire a facultãþii. Dupã ce
mai mulþi studenþi au reclamat, în mod
justificat, dezavantajele unui astfel de

sistem, proiectul de lege, aflat încã în
dezbatere publicã, va fi modificat. În
prezent, pentru a putea intra în reziden-
þiat, absolvenþii facultãþilor de medici-
nã, farmacie ºi medicinã dentarã trebu-
ie sã suþinã concurs.

flexibilizarea sistemului, astfel în-
cât rezidentul sã poatã avea posi-
bilitatea de a alege specializarea pe
care o doreºte. Practic, nu o sã
mai existe situaþia în care reziden-
tul, dacã a dat concurs de reziden-
þiat, sã aibã o singurã ºansã la ale-
gere, în timpul repartiþiei.

De asemenea, medicul rezident
va putea face o evaluare anualã a
centrului de rezidenþiat în care se
pregãteºte, sub protecþia anonima-
tului, iar în cazul existenþei unor
probleme grave, centrul respectiv
riscã pierderea acreditãrii. O altã
modificare importantã este aceea

de a creºte numãrul centrelor de
rezidenþiat din þarã, în momentul
de faþã, concursul fiind organizat
în cadrul a ºase universitãþi. Potri-
vit proiectului pe care îl are în ve-
dere Ministerul Sãnãtãþii, aceste
centre trebuie acreditate de Univer-
sitãþile de Medicinã ºi Farmacie.
Dorinþa oficialilor este aceea ca
medicul rezident sã poatã consul-
ta cât mai mulþi pacienþi, astfel în-
cât sã poatã învãþa, instrui ºi de-
veni un specialist competent.

Taxa de participare
anul acesta,
360 de lei

Anul acesta, însã, concursul de
rezidenþiat nu va fi afectat de pre-
vederile proiectului de lege aflat
în dezbatere publicã. Astfel, ab-
solvenþii facultãþilor de medicinã,
farmacie ºi medicinã dentarã din
toatã þara vor susþine rezidenþia-
tul pe data de 17 noiembrie a.c.,
concursul urmând sã aibã loc, la
fel ca în ultimii doi ani, în ºase
centre universitare, în Bucureºti,
Cluj-Napoca, Craiova, Iaºi, Târ-
gu Mureº ºi Timiºoara. La Craio-
va, rezidenþiatul se desfãºoarã
pentru posturile publicate în jude-
þele Braºov, Dolj, Gorj, Mehedinþi,
Olt ºi Vâlcea ºi pentru locurile
publicate în centrele universitare

Craiova ºi Braºov.
În ceea ce priveºte taxa de par-

ticipare la concurs, aceasta a fost
stabilitã recent, urmând ca fiecare
absolvent sã plãteascã 360 de lei.
Din sumele încasate, o cotã de
maximum 80% se va repartiza
universitãþilor de medicinã ºi far-
macie din Bucureºti, Craiova, Cluj-
Napoca, Iaºi, Târgu Mureº ºi Ti-
miºoara, în vederea acoperirii chel-
tuielilor ocazionate de organizarea
concursului de rezidenþiat.

Înscrierile la concurs
se pot face pânã
pe 21 octombrie

La concurs se pot prezenta
candidaþii care au diplomã de li-
cenþã în profil medico-farmaceu-
tic uman sau o diplomã echiva-
lentã cu aceasta, rezidenþii aflaþi
în pregãtire ºi specialiºtii care
doresc sã efectueze pregãtire în
cea de-a doua specialitate, cu res-
pectarea prevederilor legale. Spe-
cialiºtii care au efectuat progra-

mul de pregãtire prin rezidenþiat,
forma pe post, pot obþine a doua
specialitate dupã îndeplinirea con-
diþiei din actul adiþional încheiat
la contractul de muncã. De ase-
menea, pot participa la concurs
candidaþii care îndeplinesc condi-
þiile privind cetãþenia stabilite de
Legea nr. 95/2006, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare, ºi au
diplomã de licenþã în profil medi-
co-farmaceutic uman sau o diplo-
mã echivalentã cu aceasta.

Totodatã, toþi cei care candi-
deazã trebuie sã fie apþi din punct
de vedere medical (fizic ºi neuro-
psihic) pentru exercitarea activi-
tãþii în domeniul pentru care can-
dideazã. Înscrierile se vor face la
direcþiile de sãnãtate publicã pânã
la data de 21 octombrie a.c. in-
clusiv. Dupã finalizarea înscrieri-
lor, pe 21 octombrie a.c., la ora
16.00, candidaþii nu mai pot soli-
cita schimbarea opþiunilor de a
concura într-un anumit centru
universitar. 

RADU ILICEANU

Aflat la ce-a de-a ºaptea ediþie, con-
cursul se desfãºoarã în data de 28 no-
iembrie, simultan în toate liceele selecta-
te prin tragere la sorþi. Ediþia de anul
acesta este deschisã elevilor nãscuþi în
1996, indiferent de naþionalitate, ºi par-
ticipãrii a peste 760 de licee. Pentru cã
2013 este Anul European al cetãþenilor,
textele care urmeazã sã fi traduse în ca-
drul concursului vor avea ca temã cetã-
þenia europeanã ºi avantajele acesteia pen-
tru locuitorii UE. Elevii vor traduce un
text de o paginã în funcþie de alegerea
exprimatã pentru oricare dintre cele 552
combinaþii posibile între cele 23 de limbi
oficiale ale UE - bulgarã, cehã, danezã,
olandezã, englezã, estonianã, finlandezã,
francezã, germanã, greacã, maghiarã, ir-
landezã, italianã, letonã, lituanianã, mal-

Înscrieri la concursul ºcolar
de traducere “Juvenes Translatores”

tezã, polonezã, portughezã, românã, slo-
vacã, slovenã, spaniolã ºi suedezã. Sco-
pul concursului este acela de a le aratã
tinerilor cum este sã fie traducãtori pro-
fesioniºti. În cadrul concursului, aceº-
tia trebuie sã traducã textul ca ºi cum ar
scrie unor tineri de vârsta lor, pentru a-
i ajuta pe aceºtia sã înþeleagã un mesaj
scris într-o altã limbã. Participanþii vor
fi jurizaþi pentru eforturile ºi abilitatea
lor de a folosi termenii corect ºi de a
scrie fluent în limba aleasã de ei, dar ºi
pentru creativitatea soluþiilor gãsite. Cei
mai buni 28 de traducãtori, câte unul din
fiecare stat membru, vor fi anunþaþi la
începutul lunii februarie ºi vor fi invitati
la Bruxelles în primãvara anului 2014 pen-
tru ceremonia de premiere.

ALINA DRÃGHICI

Pânã pe 20 octom-
brie a.c. liceele îºi

pot înscrie elevii la
concursul anual al
Uniunii Europene
pentru tinerii tra-

ducãtori, care se
desfãºoarã sub

numele de “Juvenes
Translatores”.

Tinerii care îºi doresc sã urmeze stu-
dii în strãintate ºi vor sã afle mai multe
informaþii despre programe ºi speciali-
zãri, au ºansa se a beneficia de consilie-
re gratuitã în carierã, la Târgul RIUF -
The Romanian International University
Fair, care se desfãºoarã în perioada 19-
20 octombrie la Sala Palatului din Bucu-
reºti, pe 22 octombrie în Constanþa ºi
pe 24 octombrie în Timiºoara.

Vizitatorii târgului vor avea acces la
consiliere gratuitã, atât în ceea ce pri-
veºte cariera care li se potriveºte cel mai
bine, cât ºi pentru realizarea aplicaþiei
pentru studii în strãinãtate. Potrivit or-
ganizatorilor, reprezentanþi a
zeci de universitãþi de pe pa-
tru continente vor fi prezenþi
la târg pentru a rãspunde în-
trebãrilor despre tipurile de
programe disponibile, posibi-
litãþile de angajare dupã termi-
narea cursurilor ºi alte aspec-
te ce þin de studiul în afara
þãrii. În ofertele universitãþi-
lor prezente la RIUF pot fi
gãsite ºi câteva cursuri neo-
biºnuite. Astfel, la Universita-
tea Greenwich din Londra se
desfãºoarã un program de
master în Corupþie, Conflict ºi
Crimã Organizatã, în timp ce

Târgul RIUF îºi deschide porþile pentru tinerii
care vor sã studieze în strãinãtate

la Westminster University studenþii pot
urma un program în Terapii Complemen-
tare. Studenþii care merg la facultãþi din
strãinãtate sunt îndemnaþi sã îºi aleagã
programele pe care urmeazã sã le stu-
dieze în funcþie de pasiunile ºi interesele
lor specifice, nu în funcþie de aparenta
popularitate a programelor. Cursurile pot
fi descãrcate ºi urmate online.

ALINA DRÃGHICI

Tinerii dorinici sã participe la eveni-
ment se pot înscrie folosind formularul
de pe siteul www.riuf.ro.
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Nicolae Manolescu, reales,
pentru a treia oară,
preşedinte al Uniunii Scriitorilor

Nicolae Manolescu a
fost ales, ieri, preşedin-
te al Uniunii Scriitorilor
din România (USR), pen-
tru a treia oară consecu-
tiv,  cu 705 voturi, în
timp ce contracandida-
tul său, Dan Mircea Ci-
pariu, a obţinut 196 de
voturi. Alte 37 de voturi
au fost anulate. După ce
şi-a depus candidatura,
Manolescu a anunţat că
îi va propune pe Varujan
Vosganian în funcţia de

prim-vicepreşedinte şi pe Gabriel Chifu în funcţia de vicepre-
şedinte. Statutul USR a fost modificat pe 12 martie a.c. şi i-a
permis lui Nicolae Manolescu, care se afla la al doilea mandat
la conducerea instituţiei, să candideze pentru al treilea în func-
ţia de preşedinte. Critic literar şi profesor universitar, din 1990
director al publicaţiei „România literară”, Manolescu a fost
ales iniţial în funcţia de preşedinte al USR în anul 2005 şi
reales în noiembrie 2009, cel de-al doilea mandat al său ur-
mând să expire în noiembrie 2013. Potrivit Mediafax, în pre-
zent, USR are 2.400 de membri, care activează în cele 12
filiale regionale organizate în România şi în filiala Chişinău.

Simpozion naţional de teologie
organizat
de Arhiepiscopia Craiovei

Mănăstirea Tismana
din judeţul Gorj găzdu-
ieşte, începând de astăzi
până joi, 10 octombrie,
lucrările simpozionului
naţional cu tema „Teo-
logia ortodoxă siriană
de la Sfântul Efrem Si-
rul la Sfântul Isaac Si-
rul”. Evenimentul este
organizat de Facultatea
de Teologie din Craiova
şi Arhiepiscopia Craio-

vei. Sunt invitaţi să participe cu referate profesori universitari
de teologie din întreaga ţară, cărora li se alătură şi ÎPS Irineu,
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.

Împlinirea a 90 de ani
de la naşterea marelui violonist
Ion Voicu, sărbătorită azi la TVR 2

Sub titlul „Ion Voicu şi
vioara fermecată”, TVR
2 prezintă astăzi, de la ora
19.00, o ediţie-eveniment
cu ocazia împlinirii a 90 de
ani de la naşterea marelui
violonist şi dirijor Ion Voi-
cu. Invitaţi sunt soţia, Ma-
deleine, şi copiii maestru-
lui, Ramona şi Mădălin, ca
şi dirijorii Iosif Conta şi Ila-
rion Ionescu-Galaţi, muzi-
cologul prof. Viorel Cos-
ma, artistul liric Dan Ior-
dăchescu şi alţii. Alături de

relatările prietenilor, colaboratorilor şi familiei sale, ediţia va
cuprinde secvenţe din interviurile realizate de redactorii Tele-
viziunii Române de-a lungul timpului, precum şi fragmente
din arhiva de aur a TVR. Vor fi difuzate selecţiuni din concer-
tele lui Ion Voicu din perioada 1968 – 1984 susţinute la Ate-
neul Român, Sala de Concerte a Radiodifuziunii Române, Sala
Palatului şi la reşedinţa proprie. Violonist, dirijor, compozitor,
profesor, director timp de zece ani al Filarmonicii „George
Enescu”, creator al Orchestrei de Cameră Bucureşti, fonda-
tor al fundaţiei care îi poartă numele, Ion Voicu rămâne în
continuare unul dintre cei mai importanţi muzicieni români
contemporani, considerat a fi personalitatea cea mai proemi-
nentă care a marcat decisiv viaţa muzicală românească din a
doua jumătate a secolului al XX-lea şi creator de modele in-
terpretative ale marilor concerte.

Un grup de tineri cu vârste între
16 şi 24 de ani, aflaţi în centrele de
rezidenţă ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilu-
lui Dolj, a participat la un atelier de
învăţare şi creaţie, destinat fotogra-
fiei. După câteva sesiuni de
teorie şi practică, desfăşura-
te în inc inta DGASPC,  în
Parcul „Nicolae Romanescu”
şi în Grădina Botanică, au
fos t selectate şapte dintre
cele mai bune imagini reali-
zate de tinerii din centrele de
rezidenţă. Redând detalii de
portret, fotografiile surprind
priviri ale acestora, în diver-
se momente şi ipostaze. Cele
şapte imagini au fost trans-
formate în mesh-uri şi insta-
late, la început de toamnă, pe
c lădiri dezafec tate,  c ase
abandonate sau pe imobile vechi şi ne-
refăcute din Craiova.

Pentru un timp, tinerii implicaţi în
acest proiect au dobândit statutul de
artişti, delectându-se în rolul de crea-
tori. „Au fost ore de încercări, de ne-

Proiectul „Ne schimbăm realitatea”, la final
Câţiva tineri ai DGASPC Dolj
au transformat, prin artă, imaginea

unui colţ al Craiovei
Proiectul „Ne schimbăm realitatea”, conceput şi implemen-

tat de grupul de iniţiativă „Kaleidoscop”, în parteneriat cu
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Dolj, Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Dolj şi Primăria
municipiului Craiova, a ajuns la final. Lansat de Ziua Euro-
pei, acesta s-a desfăşurat pe o perioadă de cinci luni şi a pro-
pus o intervenţie cultural-europeană în spaţiul local, urmă-
rind să contribuie la îmbunătăţirea esteticii spaţiului. Proiec-
tul a fost cofinanţat prin programul european „Tineret în Ac-
ţiune”, subacţiunea 1.2 – Iniţiative ale tinerilor.

Un pelerinaj foarte solicitat de doljeni, la Mănăstirea
Prislop din judeţul Hunedoara, va fi organizat sâmbătă,
12 octombrie, când va fi vizitată şi Mănăstirea Lainici din
judeţul Gorj. Costul biletului este de 80 de lei. În perioada
12 – 15 octombrie, pelerinii vor putea vizita Mănăstirea
Aninoasa din judeţul Argeş, Biserica „Sfântul Nicolae”
din Scheii Braşovului, Catedrala Mitropolitană din Iaşi,
unde se află moaştele Sfintei
Cuvioase Parascheva, cu par-
ticipare la Sfânta Liturghie,
Biseric a „Sfântul Nic olae
Domnesc”, Biseric a „Sfinţii
Trei Ierarhi”, cu participare la
Vecernia, Litia şi Acatistul pri-
lejuite de sărbătoarea Sfintei
Parascheva, participare la pro-
cesiunea cu racla Sfintei.

În ziua de 14 octombrie, de
praznicul Sfintei Parascheva,
se va participa la slujbele să-
vârş ite cu acest prilej, după
care vor fi vizitate Mănăstirea
Miclăuşeni din judeţul Iaş i,
Mănăstirea Caraclău din jude-
ţul Bacău, Piaţa Sfatului din Braşov, mănăstirile Slănic şi
Argeş din judeţul Argeş, mănăstirile Govora şi Mamu din
judeţul Vâlcea. Preţul acestui pelerinaj este de 380 de lei,
incluzând transportul şi cazarea.

În data de 19 octombrie este programat un pelerinaj la
mănăstirile Hurezi, Govora, Bistriţa din judeţul Vâlcea şi
Măineşti din judeţul Olt, preţul biletului fiind de 50 de lei.
După cum au precizat reprezentanţii Mitropoliei Olteniei,

Pelerinaj la Iaşi, de praznicul
Sfintei Cuvioase Parascheva

Centrul de pelerinaje „Sfântul Nicodim” din Craiova al Mitropoliei Olteniei organizează în
această lună mai multe pelerinaje la mănăstiri din ţară şi străinătate. Printre sfintele lăcaşe se
numără şi Catedrala Mitropolitană din Iaşi, unde credincioşii vor ajunge chiar de sărbătoarea

Sfintei Cuvioase Parascheva, din data de 14 octombrie.

mulţumiri şi nedumeriri, de încântare
şi încurajare, în care au învăţat să gă-
sească unghiul bun, să potrivească lu-
minile şi umbrele, să armonizeze mo-
mentul click-ului cu expresia căutată,
perfectă. La început timizi, au căpă-

tat curaj şi încredere cu fiecare ima-
gine capturată. Au pus întrebări, s-au
jucat cu aparatele de fotografiat. Au
învăţat că dincolo de click poate sta o
idee, un proiect. Au lucrat frumos şi
uşor în echipă, poate şi pentru că mulţi

dintre ei sunt prieteni”, povesteşte
Alina Lungu, reprezentantul grupu-
lui de iniţiativă „Kaleidoscop”.

Ionel are 19 ani şi este unul dintre
tinerii din centrele de rezidenţă ale
DGASPC care au participant la pro-

iect. „Pentru mine a fost o expe-
rienţă nouă. Erau multe detalii pe
care nu le luam în seamă atunci
când făceam poze. Acum am în-
văţat să folosesc funcţiile apara-
tului, să fiu atent la încadrări, la
felul în care cade lumina”, a măr-
turisit acesta. „Mă bucur că am
avut ocazia să lucrez cu aceşti ti-
neri. E plăcut să afli că există per-
soane dornice să se iniţieze în arta
fotografică şi nu doar să facă
poze pentru Facebook. La înce-
put, au considerat totul o joacă,
însă pe durata atelierului au des-
coperit că fotografia cere atenţie,

gândire, imaginaţie şi seriozitate. Do-
vada că au înţeles acest lucru constă
chiar în fotografiile pe care le-au rea-
lizat”, a declarat Valentin Raicea, cel
care le-a explicat şi povestit tinerilor
din tainele artei fotografice.

«în perioada 28 octombrie – 3 noiembrie Centrul „Sfân-
tul Nicodim” va organiza un pelerinaj în Grecia, unde vor
fi vizitate Mănăstirea Dionisiu, Complexul monahal Me-
teore, Mănăstirea Gynaikokastron, Mănăstirea „Sfânta
Ana”, insula Evia – biserica ce adăposteşte moaştele Sfân-
tului Mărturisitor Ioan Rusu, mănăstirea cu moaştele Sfân-
tului Cuvios Efrem cel Nou, mănăstirea cu moaştele Sfân-

tului Ierarh Nectarie, Areopagul –
loc ul unde a propovăduit Sfântul
Apostol Pavel atenienilor, Mănăsti-
rea Sfântul Ieroteu, Corintul antic –
biserica de pe locul unde a propo-
văduit Sfântul Apostol Pavel corin-
tenilor, Canalul de Istmul Corint, Ca-
tedrala cu moaştele şi crucea Sfân-
tului Apostol Andrei  şi biserica de
pe mormântul său, Mănăstirea Ka-
toxenia, cu Brâul Maicii Domnului,
Biserica în stâncă pe locul martira-
jului Sfintei Muc eniţe Paraschevi,
Catedrala „Sfântul Dimitrie” din Te-
salonic, cu moaştele acestuia şi ale
Sfintei Muceniţe Anisia, Biserica Ro-
tonda, Arcul lui Galeriu, Biserica

„Sfânta Sofia”, Catedrala mitropolitană cu moaştele Sfân-
tului Grigore Palama, Mănăstirea Rila». Costul acestui
pelerinaj este de 300 de euro.

Cei care doresc să participe la aceste pelerinaje pot
achiziţiona bilete de la sediul Centrului de Pelerinaj „Sfântul
Nicodim” din Craiova, situat pe strada „Fraţii Buzeşti”
nr. 10, sau îşi pot rezerva locuri pentru mijloacele de
transport la numărul de telefon 0251.406.647.
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Cel puþin 50 de persoane au
fost ucise duminicã, în ciocni-
rile dintre partizanii ºi opozan-
þii preºedintelui demis, Moha-

med Morsi. Dupã o efemerã
întoarcere la calm, punctatã de
timide adunãri  publice,  în
week-end Fraþii Musulmani au

dat semnalul unui nou val de
tensiuni. Alegerea zilei de du-
minicã a avut o particularitate
simbolicã: la 6 octombrie s-au

împlinit 40 de ani de la „rãz-
boiul din octombrie”, când
armata egipteanã a recupe-
rat peninsula Sinai, ocupatã
de Israel în timpul rãzboiului
de ºase zile. Pentru institu-
þiile militare, aflate la origi-
nea loviturii de stat „anti-
Morsi” din 3 iulie a.c. a fost
ocazia idealã de a sãrbãtori
momentul. Pe tot parcursul
zilei, partizanii generalului
Abdel Fatah Al Sissi, noul om
forte  al  þãr i i ,  au arborat
portzretul generalului acla-
mat, încadraþi de blindate.
Baloane ºi steaguri, arbora-
te sau purtate de simpati-
zanþi, au provocat coaliþia
anti-loviturã compusã din

Fraþii Musulmani ºi partizanii
confreriei. Care s-au revãrsat
ºi ei spre piaþã, locul iconic al
revoluþiei din ianuarie 2011. Cu
o zi înainte, Ministerul de In-
terne anunþase „determinarea
sa în a face cu fermitate faþã
tuturor violenþelor ºi infracþiu-
nilor de la lege”. Începând cu
3 iulie, sute de partizani ai lui
Morsi au fost uciºi. Foºtii raisi
islamiºti, aleºi în iunie 2012,
sunt încã în detenþie, precum
ºi alþi douã mii de membri ai
Fraþilor Musulmani. Poliþia a
dispersat protestatarii folosind
gaze lacrimogene. Deºi s-a
scandat cã piaþa Tahrir apar-
þine tuturor. Armata, care a di-
vizat poporul fãrã Fraþi, a vã-
zut în membrii confreriei o pro-
vocare. Dar deocamdatã si-
tuaþia rãmâne sub control, unul
nu uºor de gestionat.

La Cairo, piaþa TLa Cairo, piaþa TLa Cairo, piaþa TLa Cairo, piaþa TLa Cairo, piaþa Tahrirahrirahrirahrirahrir, din nou, din nou, din nou, din nou, din nou
cuprinsã de violenþecuprinsã de violenþecuprinsã de violenþecuprinsã de violenþecuprinsã de violenþe

Taifunul Fitow a lovit ieri
coasta de est a Chinei, cu
rafale de vânt care depãºeau
200 de killometri pe orã,
omorând cel puþin douã
persoane ºi impunând evacua-
rea altor câteva sute de mii de
persoane. Provinciile foarte
populate Zhejiang ºi Fujian
erau mobilizate la maximum,
dupã ce Agenþia meteorologicã
chinezã a emis sâmbãtã o
alertã cod roºu, cel mai înalt
nivel. Cel puþin douã persoane
au fost ucise dupã ce Fitow a
atins oraºul Wenzhou, a
anunþat agenþia de presã China
Nouã. Peste 1.200 de case s-
au prãbuºit în aceastã munici-
palitate de coastã, a precizat
postul naþional Radio China. În
unele zone din provincia

China, afectatã de taifunul
Fitow: Cel puþin doi morþi ºi sute

de mii de persoane evacuate
Secretarul de stat american

John Kerry a catalogat, ieri, ca
„adecvatã ºi legalã” capturarea
unuia dintre presupuºii lideri Al-
Qaeda în Libia, calificatã de cã-
tre autoritãþile de la Tripoli drept
o „rãpire”. Statele Unite fac „tot
ceea ce le stã în putere ºi ceea
ce este adecvat ºi legal” pentru
a pune capãt ameninþãrii tero-
riste, a declarat Kerry în cadrul
summitului Asia-Pacific din In-
donezia. Secretarul de stat a re-
fuzat, într-o conferinþã de presã
comunã cu ministrul rus de Ex-
terne, Serghei Lavrov, sã spunã
dacã Tripoli a fost informat sau
nu, afirmând doar cã Washing-
tonul are obiceiul de a „nu intra
în detalii” despre acest tip de
operaþiuni cu guverne strãine.
Statele Unite au efectuat douã

Raidul american în Libia a fost
„adecvat ºi legal”, Tripoli

nu a fost informat

Secretarul de stat american John Kerry a
acordat, ieri, „credit” regimului sirian pentru
distrugerea armelor sale chimice, o operaþiu-
ne declanºatã în „timp record”. „Procesul a
început în timp record ºi suntem recunoscã-
tori Rusiei pentru cooperare, dar ºi Siriei, bi-
neînþeles, pentru consimþãmânt”, a declarat
Kerry într-o conferinþã de presã comunã, la
finalul unei întâlniri cu omologul sãu rus, Ser-
ghei Lavrov, pe insula indonezianã Bali. „Cred
cã este extrem de semnificativ faptul cã ieri,
duminicã, dupã o sãptãmânã de la adoptarea
rezoluþiei (ONU), au fost distruse arme chi-
mice. Cred cã regimul de la Damasc meritã
sã fie creditat, sincer. Este vorba despre un
început bun ºi îl primim favorabil”, a adãugat
el. Experþi internaþionali au supervizat dumi-
nicã, în Siria, distrugerea unor focoase de ra-
chete, bombe ºi echipamente utilizate pentru
amestecarea produselor chimice, în prima zi
a operaþiunilor de eliminare a arsenalului chi-
mic sirian, a anunþat ONU. Experþi au super-
vizat personal sirian care a „utilizat lance ter-

Kerry acordã „credit” Siriei în procesul de distrugere a armelor chimice

Doi americani ºi un german
au câºtigat premiul Nobel
pentru medicinã

Americanii James E. Rothman
ºi Randy W. Schekman ºi germanul
Thomas C. Südhof au fost
recompensaþi cu premiul Nobel
pentru medicinã pe 2013 pentru
„descoperirile lor în domeniul
sistemului care regleazã traficul
intracelular, un sistem major de
transport din celulele noastre”,
potrivit comunicatului publicat pe
site-ul nobelprize.org. Mai exact,
cei trei cercetãtori au primit
prestigiosul premiu pentru descope-
rirea sistemului de transport din
interiorul celulei, graþie cãruia
„moleculele sunt transportate în
celulã în locul potrivit, la momen-
tul potrivit”, se afirmã în comuni-
catul Comitetului Nobel.
Comandã istoricã, de 9
miliarde dolari, pentru Airbus

Compania niponã Japan
Airlines a comandat, pentru prima
datã, 31 de avioane de cursã lungã
A 350, a anunþat ieri dimineaþã
patronul Airbus, Fabrice Leger. În
discuþie este o sumã totalã de 9,5
miliarde euro, la preþul de catalog.
Se vorbeºte de un important succes
pentru Airbus, care deþine o cotã de
piaþã mai micã de 10% în Japonia.
Airbus a reuºit sã livreze circa 100
de aparate de zbor cumpãrãtorilor
japonezi. Confruntându-se cu
prezenþa Boeing-urilor intrate în
Japonia de peste o jumãtate de
secol ºi, pe deasupra, cu legãtura
puternicã dintre Japonia ºi SUA,
abia acum Airbus produce o fisurã
într-un monopol greu de spart. În
acelaºi timp, e un semn cã Airbus
pãtrunde pe piaþa asiaticã tot mai
puternic, dupã comenzile înregistra-
te din partea Chinei ºi Vietnamului.
Serbia este aproape
de faliment

Serbia este aproape de
intrarea în insolvenþã ºi trebuie
sã reducã salariile bugetarilor ºi
subvenþiile cãtre companiile de
stat pentru a evita falimentul, în
timp ce negociazã un acord cu
FMI ºi aºteaptã un împrumut de
urgenþã de 1 miliard de dolari de
la Emiratele Arabe Unite, care
ar putea fi extins la 2-3 miliarde
de dolari pânã la finele anului
viitor. „Suntem, practic, la
marginea falimentului. Mãsurile
de redresare a economiei vor fi
dure, nu populiste, ºi vor afecta
între 300.000 ºi 500.000 de
angajaþi din sectorul public”, a
declarat vicepremierul Aleksan-
dar Vicic pentru Prva TV,
preluatã de Bloomberg. Guvernul
va adopta mãsuri de reducere a
deficitului bugetar ºi a datoriei
publice, fãrã a afecta pensiile,
protejate de Partidul Pensiilor,
partener în coaliþia de guverna-
re. Vucic a afirmat cã Belgradul
vrea sã încheie un acord cu FMI,
însã instituþia a refuzat în luna
mai sã înceapã negocierile în
acest sens, deoarece a considerat
cã guvernul nu ºi-a îndeplinit
angajamentele anterioare.
Vicepremierul a adãugat cã
guvernul va accepta unele
mãsuri propuse de FMI, dar
altele vor fi respinse.

mice ºi polizoare pentru a distruge sau a scoa-
te din uz o serie de materiale”, se a aratã într-
un comunicat publicat la ONU de cãtre Or-
ganizaþia pentru Interzicerea
Armelor Chimice (OIAC). Ex-
perþii celor douã organizaþii au
misiunea de a distruge un arse-
nal estimat la aproximativ 1.000
de tone, inclusiv câteva sute de
tone de gaz muºtar sau gaz sa-
rin, repartizate în zeci de am-
plasamente, conform rezoluþiei
2.118 a Consiliului de Securita-
te al ONU, adoptatã pe 27 sep-
tembrie a.c., în urma unui atac
cu gaz sarin, soldat cu sute de
morþi la periferia Damascului,
în august. Cele douã echipe de
experþi „supravegheazã, verifi-
cã ºi raporteazã” totodatã con-
cordanþa între informaþiile fur-
nizate de cãtre guvernul sirian
ºi situaþia realã a arsenalului

chimic pe care acesta îl deþine. Instalaþiile de
producere de armament chimic urmeazã sã
fie distruse pânã la 1 noiembrie.

raiduri sâmbãtã, unul în Soma-
lia, iar celãlalt la Tripoli - care a
condus la capturarea unui pre-
supus lider Al-Qaeda ºi a de-
terminat Libia sã cearã „expli-
caþii” Washingtonului. Al-Libi, al
cãrui adevãrat nume este Na-
zih Abdul Hamed al-Raghie, a
fost membru al Grupului Islamic
de Luptã Libian (GICL), dupã
care s-a alãturat Al-Qaeda. El
era cãutat de cãtre SUA pentru
rolul pe care l-a jucat în atenta-
tele sângeroase din 1988, împo-
triva ambasadelor americane în
Tanzania ºi Kenya, soldate cu
peste 200 de morþi. În schimb,
Somalia, unde alt raid american
a vizat islamiºti shebab, a anun-
þat cã ea coopereazã cu „parte-
neri internaþionali în lupta împo-
triva terorismului”.

Zhejiang, la sud de megalopoli-
sul Shanghai, nivelul precipita-
þiilor a atins 29 de centimetri în
decurs de 17 ore, de duminicã
ºi pânã ieri dimineaþa, potrivit
agenþiei China Nouã. Taifunul a
atins continentul în primele ore,
ieri, în provincia Fujian, fiind
însoþit de ploi torenþiale ºi
provocând pene de electricitate
masive, a anunþat anterior China
Nouã. Potrivit agenþiei, 574.000
de persoane au fost evacuate
în provincia Zhejiang ºi alte
177.000 în provincia Fujian.
Din cauza taifunului, traficul
trenurilor de mare vitezã în
provinciile Zhejiang, Fujian ºi
Jiangxi a fost suspendat, iar
aeroportul din Wenzhou a
anulat duminicã 27 de zboruri,
a anunþat China Nouã.
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09:10 Împreunã pentru
totdeauna

10:50 Pe scurt despre orice
11:00 Minunile naturale ale

Europei
12:00 Cãlãtor pe viaþã
12:30 Vreau sã fiu sãnãtos (R)
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:30 Convieþuiri
16:50 Europa mea
17:25 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
18:45 Clubul celor care

muncesc în România
18:50 La vârf
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Cu ochii'n 4
21:30 Terapie de cuplu
22:30 Biziday
23:20 Pe scurt despre orice
23:30 Camp Hope
01:15 Garantat 100% (R)

07:00Poate nu ºtiai
07:30 Tehnologiile viitorului
08:00 Expediþie pe Spitzbergen

(R)
09:00 România frumoasã (R)
10:00 Carabinieri (R)
11:10 Atingerea iubirii (R)
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 D'ale lu' Miticã (R)
16:00 Carabinieri
17:00 România frumoasã
18:00 Telejurnal
19:00 Nedespãrþitã de jeep
20:10 8 într-o barcã
21:30 Drumul succesului
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Dr. House
23:50 Trei regate
00:45 Concertele Festivalului

George Enescu (R)
01:40 Nedespãrþitã de jeep (R)

08:05 Jack ºi Jill
09:35 Happy Feet 2: Mumble

Danseazã Din Nou
11:15 Copacabana
13:00 Gol puºcã
14:30 Povestea lui Dee Dee Ricks
15:45 Totul despre bãrbaþi 2
17:35 Un Crãciun cu Holly
19:05 În derivã
20:00 Hotel Transilvania
21:35 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
22:05 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
22:35 Banshee
23:25 Ucide-i cu tandreþe

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Dispozitivul groazei (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 O nouã ºansã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Serviciul Român de

Comedie
21:30 Tanti Florica
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 The Walking Dead:

Invazia zombi
00:00 Synecdoche, New York

07:00 Triumful dragostei (R)
08:00 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Que bonito amor (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:30 Suflet de gheaþã (R)
14:30 Îngeri pierduþi (R)
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Îngeri pierduþi
21:30 Suflet de gheaþã
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Chelsea Settles
00:00 Îngeri pierduþi (R)
01:00 Suflet de gheaþã (R)
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
03:00 Poveºtiri de noapte (R)
03:30 Cancan.ro (R)

08:00 Monk (R)
09:00 Men of a Certain Age (R)
10:00 Transformarea: Roboþii

salvatori (R)
10:30 Aventurile Christinei (R)
11:30 Transformarea: Roboþii

salvatori
12:15 Zoom în 10
12:30 La Mãruþã
14:30 Zoom în 10
14:45 La bloc (R)
15:45 M.A.S.H. (R)
16:45 Monk
17:45 Men of a Certain Age
18:50 Aventurile Christinei
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 District 13: Ultimatum
00:15 Dexter
01:15 Anturaj

06:00 Observator

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:50 În gura presei

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Totul e permis

22:30 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Închiderea programului -

Revizie tehnicã

07:30 La un pas de fericire

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Inima nu respectã reguli

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Jumãtatea mea ºtie

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Teo Show (R)

03:15 La un pas de fericire (R)

04:30 Pastila de râs (R)

05:00 Inima nu respectã reguli (R)

06:45 La un pas de fericire

07:00 Vacanþã ºi terapie

08:00 Regina cumpãrãturilor (R)

09:30 Trãsniþi din NATO (R)

10:30 Cireaºa de pe tort (R)

12:00 În formã

13:00 Dragostea trece prin

stomac

14:00 Vacanþã ºi terapie (R)

15:00 Focus

15:30 Focus Monden (R)

16:00 Regina cumpãrãturilor

17:00 Fii pe fazã!

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Iubiri secrete

20:30 Cronica cârcotaºilor

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Fii pe fazã! (R)

00:30 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã

01:30 Dragul de Raymond

03:00 Focus (R)

04:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:00 Ultimul templier

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Ku Ninja în Atak!
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Boxbuster: Wladimir

Klitschko - Alexander Povetkin
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT

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

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

în Est
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Pe urmele antichitãþilor
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor
21:00 Premierã Pe urmele

antichitãþilor
22:00 Premierã Oamenii cu

topoare
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09:10 Heidi ºi Peter
10:50 Pe scurt despre orice
11:00 Minunile naturale ale

Europei
12:00 Cãlãtor pe viaþã
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Beneficiar România (R)
17:25 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
18:45 Clubul celor care

muncesc în România
18:50 Interes general
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:10 Între bine ºi rãu
22:30 Biziday
23:20 Pe scurt despre orice
23:30 Concertul de la Palatul

Schonbrunn
00:45 Dispãruþi fãrã urmã (R)
01:10 Interes general (R)

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Tehnologiile viitorului
08:00 Pescarii de languste din

Nicaragua (R)
09:00 România frumoasã (R)
10:00 Carabinieri (R)
11:10 Teatru: Regina mamã (R)
12:30 Coreea: spirit ºi culoare
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Memorialul durerii (R)
16:00 Carabinieri
17:00 România frumoasã
18:00 Telejurnal
19:00 Expediþie pe Spitzbergen
20:10 Atingerea iubirii
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Dr. House
23:50 Trei regate
00:45 Concertele Festivalului

George Enescu (R)

07:35 Producãtorii
09:45 Alvin ºi veveriþele:

Naufragiaþi
11:10 Curajosul Kelly
12:30 Avem un zoo!
14:30 Ziua Recunoºtinþei în

familie
16:00 Jack ºi Jill
17:30 Happy Feet 2: Mumble

Danseazã Din Nou
19:10 În derivã
20:00 Copacabana
21:45 O afacere regalã
00:00 Spartacus: Nisip însângerat
01:55 Despre oameni ºi melci

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:00 America în carantinã (R)
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Dispozitivul groazei
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Hancock
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 The Walking Dead:

Invazia zombi
00:00 Las fierbinþi (R)
01:00 Ce se întâmplã doctore ? (R)

07:00 Triumful dragostei (R)
08:00 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Que bonito amor (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:30 Suflet de gheaþã (R)
14:30 Îngeri pierduþi (R)
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Îngeri pierduþi
21:30 Suflet de gheaþã
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Dincolo de povestiri
00:00 Îngeri pierduþi (R)
01:00 Suflet de gheaþã (R)
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
03:00 Poveºtiri de noapte (R)
03:30 Cancan.ro (R)
04:00 Dincolo de povestiri (R)

08:00 Monk (R)
09:00 Men of a Certain Age (R)
10:00 Transformarea: Roboþii

salvatori (R)
10:30 Aventurile Christinei (R)
12:15 Zoom în 10
12:30 La Mãruþã
14:30 Zoom în 10
14:45 La bloc (R)
15:45 M.A.S.H. (R)
16:45 Monk
17:45 Men of a Certain Age
18:30 Aventurile Christinei
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Gong fu chu shen
00:00 Dexter
01:00 Anturaj
01:30 Fringe
02:15 Spartacus: Nisip însângerat
03:00 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston

06:00 Observator

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:50 În gura presei

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Mireasã pentru fiul meu

22:30 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Misiune sfântã (R)

03:30 Observator special (R)

04:00 Acces direct (R)

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Inima nu respectã reguli

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Suleyman Magnificul

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Suleyman Magnificul (R)

03:15 Teo Show (R)

04:30 Cu capul în nori (R)

06:45 Neveste de piloþi

07:00 Vacanþã ºi terapie

08:00 Regina cumpãrãturilor (R)

09:30 Trãsniþi din NATO (R)

10:30 Cireaºa de pe tort (R)

12:00 La volan

13:00 Dragostea trece prin

stomac

14:00 Vacanþã ºi terapie (R)

15:00 Focus

15:30 Focus Monden (R)

16:00 Regina cumpãrãturilor

17:00 Fii pe fazã!

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Iubiri secrete

20:30 Copiii spun lucruri trãsnite

21:45 Mondenii

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Fii pe fazã! (R)

00:30 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã

01:30 Dragul de Raymond

03:00 Focus (R)

04:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:00 Ultimul templier

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

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

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din

Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor
09:00 Aºii amanetului
10:00 Aºii amanetului din

Louisiana
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial

în Est
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Rãzboiul depozitelor
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din

Louisiana
20:00 Aºii amanetului
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Anunþul tãu!
S.C. COREMI INTER ROVINARI a depus
documantaþia pentru Aviz de Gospodãri-
re a Apelor la Balastiera Drãguþeºti- Gorj.
S.C. YUKO GROUP SRL titular al pro-
iectului „INSTALAÞIE DESCÃRCARE,
INCÃRCARE, DISTRIBUÞIE PRODUSE
PETROLIERE” anunþã publicul intere-
sat asupra luãrii deciziei etapei de înca-
drare de cãtre APM Dolj- AVIZARE
FÃRÃ ACORD DE MEDIU, pentru pro-
iectul ”INSTALAÞIE DESCÃRCARE, IN-
CÃRCARE, DISTRIBUÞIE PRODUSE
PETROLIERE”propus a fi amplasat în
Portul Bechet. 1. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1, în zilele
de L-V, între orele 9-14, precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet: http://ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare (în termen de 5
zile de la data publicãrii prezentului
anunþ) pânã la data de 12.10.2013.
A.D.E.C.P.R.O. Craiova anunþã elabora-
rea primei versiuni a planului: ”Planul
de management al Rezervaþiei Natura-
le Balta Cilieni-Bãileºti”, din jud. Dolj ºi
declanºarea etapei de încadrare pen-
tru obþinerea avizului de mediu. Con-
sultarea primei versiuni a planului se
poate realiza la sediul ARPM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1, Craiova, jud. Dolj ºi
sediul ADECPRO, Craioviþa Nouã, bl.
201E, sc. 1, ap. 5, jud. Dolj. Comentariile
ºi sugestiile se vor transmite în scris la
sediul ARPM Craiova, în termen de 18
zile calendaristice.
Serviciul de Utilitãþi Publice Giubega
anunþã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de obþinere a autoriza-
þiei de mediu privind activitatea CAP-
TAREA, TRATAREA ºi DISTRIBUÞIA
APEI Cod CAEN 4100 ce se desfãºoa-
rã în localitatea Giubega. Informaþiile
privind potenþialul impact asupra me-
diului pot fi consultate la sediul APM
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº nr. 1, zil-
nic între orele 9-14. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul APM Dolj
pânã la data de 22.10.2013 (15 zile ca-
lendaristice de la data apariþiei anunþu-
lui în presã)

ANIVERSÃRI
Familia, rudele ºi prie-
tenii, ureazã dragei lor
ec. ROªU ECATERINA
TINELA lac ceas aniver-
sar, multã sãnãtate, fe-
ricire, bucurii ºi împliniri
în viaþã. „La Mulþi Ani”.

OFERTE SERVICIU
Angajãm frizeriþã, coafe-
zã zona Brestei. Telefon:
0741/505.044.
Angajãm tehnician/ingi-
ner cu cunoºtinþe în sis-
teme de alarmã, supra-
veghere video, reþele cal-
culatoare. CV-ul se de-
pune la adresa de e-
mail: angajari_craiova-
@yahoo.com.

ANGAJÃM MAªINIS-
TE MAROCHINÃRIE.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

MEDITAÞII
PROFESOARÃ Istorie
meditez pentru orice ni-
vel: testare naþionalã,
bacalaureat, facultate.
Pregãtesc la domiciliu
elevi de clasele I–IV. Te-
lefon: 0720/536.468.
Licenþiatã, douã specia-
lizãri ofer meditaþii com-
plete clasele I-IV. Tele-
fon: 0751/239.088.
Pregãtesc contabilitate –
studenþi, ºomeri etc. Te-
lefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

Profesoarã meditez ma-
tematicã. Telefon. 0761/
329.958.
Meditez matematicã pentru
Evaluare Naþionalã, bacalau-
reat, alte concursuri ºcolare
ºi examene. Telefon. 0724/
088.745; 0351/416.101.

PRESTÃRI SERVICII
Evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0758/063.773. 0744/
390.775.
Fac menaj sau bonã.
Telefon: 0762/047.095.
Finisaje interioare ºi ex-
terioare. Telefon: 0736/
003.526.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Repar frigidere ºi lãzi fri-
gorifice la domiciliul clien-
tului. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Te-
lefon: 0720/556.607.
Vând apartament 2 ca-
mere transformat în 3,
ultramodern cu centralã,
mobilier ºi garaj, (în spa-
te la Billa). Preþ 65.000
Euro negociabil. Telefon:
0755/943.426.
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S.C. TERMO Craiova SRL cu
sediul în Craiova, str. Mitropo-
litul Firmilian nr.14 organizea-
zã licitaþie publicã în data de 10
octombrie 2013 în vederea vân-
zãrii urmãtoarelor mijloace fixe
aprobate la casare:

1. Polizor drept GGS  6
- Buc. 1 – 119,78 lei

2. Tractor U 650
- Buc.  1 – 10945,36 lei

3. Dacia 1310  LI
- Buc.  2 – 7548,85 lei

Relaþii suplimentare la telefon:
0251/599.388 interior – Serviciul
Tehnic.

Primaria municipiului Calafat organizeaza concurs pentru
ocuparea unei  functiei  publice temporar vacante de inspector,
cls. l, grad Asistent, in cadrul Serviciului Public Comunitar de
Evidenta a Persoanelor Calafat, dupa cum urmeaza:

-in data de 18.10.2013 ora 10.00, proba scrisa
-in data de 21.10.2013, ora 14.00-interviul
Concursul se desfasoara la sediul Primariei municipiului

Calafat, str. Tudor Vladimirescu nr. 24.
Conditii de participare:
-studii superioare absolvite cu diploma de licenta
-vechime minima de 3 ani
-cunostinte de baza pentru operare pe calculator (aplicatiile

Word, Excel si XP)
Dosarul de inscriere la concurs se depune in perioada 8.10.2013-

15.10.2013 la Serviciul resurse umane si va cuprinde:
-formular de inscriere prevazut in anexa 3 din HG 611/2008
-copie act de identitate
-copiile diplomelor de studii
-cazier judiciar
-adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
-declaratie pe propria raspundere care sa ateste ca nu a des-

fasurat activitati de politie politica.

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 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate, su-
perb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Telefon:
0742/872.319, 0748/
195.954.
Particular, apartament 3
camere, îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa Poligra-
fie). 45.000 Euro negocia-
bil. Telefon: 0721/218.871.

CASE
Vând vilã la roºu Gher-
ceºti posibilitate preluare
credit Prima Casã. Tele-
fon: 0752/142.493.
Vând casã cu teren Lã-
deºti – Vâlcea. Telefon:
0767/153.551.
Vând casã la 15 km de
Craiova, mobilã, aragaz.
Telefon: 0752/ 410.378.
Vând casã comuna Urzi-
cuþa 4 camere + 3500 mp.
Telefon: 0722/651.544.

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

TERENURI
Vând teren zona ANL
412m.p. Preþ 25 Euro/
m.p. Telefon: 0770/
222.518.
Vând teren 1850 m.p.
Bariera Vâlcii, str. Corne-
ºului. Telefon:
Vând teren intravilan
4000 mp, cadastru, cu
o casã bãtrâneascã,
pomi, vie la 11 km de
Craiova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând teren intravilan Brã-
deºti, 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 re-
þele apã, electricitate,
cadastru, carte funciarã.
Telefon: 0724/572.434;
0351/179.436.
Vând 800 mp, comuna
Predeºti ideal pentru
casã, zonã pitoreascã.
Telefon: 0762/ 109.595.
Vând 345 mp zona Dae-
woo între case, variante.
Telefon: 0761/ 665.763.

Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon: 0766/
582.831.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de la-
cul Tanchiºtilor. Preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
170.504.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grãdi-
nari, nr. 34. Preþ nego-
ciabil, 600 mp. Telefon:
0727/792.578.
Vând urgent teren intra-
vilan în Iºalniþa, 2500
mp, cu posibilitate de
construire lângã reþea
gaze, cu dublã ieºire,
dechidere 34 m, paralel
cu drumul european. Te-
lefon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren in-
travilan, satul Predeºti la
16 km de Craiova. Tele-
fon: 0251/454.016.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 0743/088.899.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ convena-
bil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
SCHIMBURI

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.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Peugeot 306 die-
sel înmatriculat. Telefon:
0761/155.549.
Vând maºinã auto Peu-
geot 806, benzinã, an
1995 neînmatriculatã.
Bariera Vâlcii nr. 63. Cra-
iova. Telefon: 0766/
466.171.
Vând Audi A6, fabricaþie
2006, full-options, bleu-
marin, piele, xenon, mo-
tor de 2000 cm3. Tele-
fon. 0762/109.595.
Vând Peugeot 307 die-
sel anul 2004 înmatricu-
lat 2008. Telefon: 0728/
031.821.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break, fabri-
caþie 1995, full, înscrisã
Bulgaria, preþ 1500 euro,
negociabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând Citroen C3, albas-
tru, 2007, 23500 km, 5
uºi, 1400 cm3, airbags,
ABS, ca nouã + cauciu-
curi iarnã. Telefon: 0746/
152.196.

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

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

VÂNZÃRI DIVERSE
PRESÃ ULEI, originalã
fabricã, preþ 5000 RON.
Telefon: 0764/834.799.
Vând 2 gropi, Cimitirul
Romaneºti, cu lucrare
fãcutã. Telefon: 0771/
758.019.
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Primãria oraºului Bechet, judeþul Dolj, str. A. I.Cuza, nr. 100, cod fiscal 4941390,
tel. 0251336826 scoate la licitaþie în vederea concesionãrii terenul extravilan în
suprafaþã de 2800 mp, situat în T 20, P122, suprafaþã ce face parte din do-
meniul privat al localitãþii în data de 11.11.2013, ora 10.00.

Caietul de sarcini poate fi achiziþionat de la primãria oraºului Bechet, costul unui
exemplar fiind de 100 lei ce poate fi achitat cu numerar la casieria primãriei.

Ofertele vor fi depuse pânã la data de 8.11.2013, orele 16.00 la sediul primãriei
Bechet, judeþul Dolj, str. A. I. Cuza, nr. 100.

ªedinþa publicã de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 11.11.2013,
orele 10.00, la sediul primãriei oraºului Bechet, str. A. I. Cuza, nr. 100.

Ofertele se redacteazã în limba românã ºi se transmit în douã plicuri sigilate,
unul exterior ºi unul interior, care se înregistreazã, în ordinea primirii lor.

Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusã ofer-
ta. Plicul exterior va trebui sãconþinã: a) o fiºã cu informaþii privind ofertantul ºi o
declaraþie de participare, semnatã de ofertant, fãrã îngroºãri, ºtersãturi sau modi-
ficãri; b) acte doveditoare privind calitãþile ºi capacitãþile ofertanþilor; acte dovedi-
toare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.

Pe plicul interior, care conþine oferta propriu–zisã, se înscriu numele sau denu-
mirea ofertantului, precum ºi domiciliul sau sediul social al acestuia, dupã caz.

ªedinþa publicã de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 11.11.2013,
orele 10.00, la sediul primãriei oraºului Bechet, str. A. I. Cuza, nr. 100.

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,
Cerãt, Drãnic, Gighera, Giurgiþa, Goicea, Lipovu, Negoi, Mãceºu
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.

Vând cauciucuri 155/13
cu jantã noi, aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu bute-
lie, polizor (flex) D125/
850W nou, canistrã 20
litri aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând loc de veci cimiti-
rul Roboaica. Telefon:
0736/655.212.
Vând struguri de ananas
nerecoltaþi (recoltarea are
loc în comuna Leu). Te-
lefon: 0762/278.639;
0253/285.145.
Vând frigider Actic 240 l
preþ negociabil. Telefon:
0763/625.519.
Vând pãlãrie fetru nr. 55,
nouã, 50 lei, maºini de
spãlat rufe, pompã de-
fectã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri Elect-
record de muzicã popu-
larã ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând nicovalã fierãrie
maºini  de cusut
nemþeºti, româneºti,
cãruþã. Telefon: 0761/
155.549.
Vând în Iºalniþa 2 m3

lemne diferite esenþe din
demolare magazie 125
lei m3. Telefon: 0761/
355.869; 0770/303.445.
Vând dozator de bere,
tub CO2, aparat fax, as-
pirator, balanþã Berkel,
cuier panou, maºinã de
cusut Singer. Telefon:
0746/660.001.

Vând cârlige jgheaburi
acoperiº, arzãtoare Ø
600 gaze sobã, polizor
(flex) D 125/850W, cau-
ciucuri 155/13 cu jantã,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, ceas
Atlantic. Telefon: 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. Telefon:
0785/447.615.
Vând presã pentru stru-
guri capacitate mare. Te-
lefon: 0251/531.294.
Vând canapea extensi-
bilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon: 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 fructe,
precum ºi hormonii ºi
antibioticele din carne.
Telefon: 0729/033.903.
Vând þeavã neagrã 40
ml, robineþi, ventile
fontã noi diverse mã-
rimi. Telefon. 0731/
989.215.

Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Tele-
fon: 0730/542.885.
Vând uºi cu toc, de inte-
rior, cu geam, date cu
lac, tuburi CO2, dozator
bere. Telefon: 0770/
897.476.
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil. Tele-
fon:  0766/355.375.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300.
Preþ 200 lei. Relaþi la te-
lefon: 0748/057.590.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/ kg, 2 damige-
ne 10-15 litri, 15 lei / buc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau maga-
zii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã
zincatã 2,5/1 m. Telefon:
0770/303.445.
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.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon: 0351/
437.906.

Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fon-
tã folosit, un calorifer ta-
blã 120/0,60 foarte pu-
þin folosit. Telefon: 0251/
534.303.
Vând 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 butelie,
maºinã de cusut, plãci
muzicã popularã ºi uºoa-
rã (0,50-1 leu), husã au-
tomobil. Telefon: 0720/
929.024.
Vând frigider – index, ara-
gaz + butelie, aer condiþi-
onat, mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante, covoa-
re. Telefon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie, bi-
bliotecã Dana, maºinã
de cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.

Vând/închiriez construc-
þie cu spaþii separate 500
mp cu teren intravilan
12.500 mp împrejmuit
cu gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând adãpãtoare ºi hrã-
nitoare mari din plastic ºi
tablã groasã pentru pui,
curcani ºi animale mici.
Telefon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi
centrifugã miere. Tele-
fon: 0728/381.894.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte supra-
puse ºi douã pe o parte.
Telefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor
bucãtãrie, 2 radio case-
tofoane (30 Ron/buc).
Telefon: 0729/977.036.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, diverse.
Telefon: 0762/559.132.

VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”. TE-
LEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
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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.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în funcþi-
une, marca Pocket 24
F, Italia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu plu-
titor 20 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând pat dublu 2 m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone 42-
44-46 bãrbat – fermoar
–  nasturi - tineret, ex-
cepþional. Telefon: 0725/
533.042.
CUMPÃRÃRI
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 aparta-
ment. Telefon: 0761/
438.807.

Bucureºti - zona Vitan
garsonierã 40 mp mo-
bilatã, rog seriozitate.
Exclus intermediere
agenþii. Telefon: 0722/
714.578.
Închiriez garsonierã com-
plet mobilatã zona
Lãpuº, Scoala M. Emi-
nescu. Telefon: 0762/
299.913.
Închiriez apartament 2
camere, Valea Roºie.
Telefon: 0745/ 175.456.
Închiriez la bloc Calea
Bucureºti, exclus familii.
Telefon. 0762/047.095.
Închiriez teren pe termen
lung pentru amplasare
de magazine sau piaþã
Lãpuº. Vad foarte bun.
Telefon: 0763/616.711;
0351/425.744.
Proprietar închiriez pe
termen lung apartament
3 camere mobilat parter
Dezrobirii,  300 euro. Te-
lefon: 0744/396.354.
Gazdã - bãiat. Telefon:
0746/274.204.
Primesc 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 perioadã
nedeterminatã, zonã cu
vad. Telefon: 0761/
665.763.
Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59. Te-
lefon: 0351/437.906.

Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdini-
þã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 came-
re, blocurile K, stra-
da Pãltiniº, parter,
acces bilateral, preta-
bil firmã. Telefon:
0744/541.452.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.

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 autoriza-
tã ptr. cadastru în Cra-
iova. Telefon: 0770/
333.559: 0351/401.251.

Confecþionez ºi mon-
tez curea canelatã
pentru maºinã de cu-
sut. Telefon: 0251/
531.294.
Caut sã fac menaj
sau îngrijire copil
sau bãtrân. Telefon:
0764/568.897. 0751/
911.417.

PIERDERI
Pierdut Legitimaþie de
student eliberat de Fa-
cultatea de Medicinã
ºi Farmacie Craiova,
pe numele Popescu
Marian – Sorin. Se de-
clarã nulã.

CONDOLEANÞE
Cu nemãrginitã tristeþe
am primit vestea cople-
ºitoare despre încetarea
din viaþã a  prof.dr. EU-
GEN GEORGESCU, om
ºi medic de excepþie,
prieten foarte drag. A ple-
cat nedrept de devreme,
lãsându-ne cu sufletele
cernite ºi nostalgia anilor
senini de tinereþe, lumi-
naþi de prietenia sa. Re-
grete profunde ºi condo-
leanþe familiei. Fam. Dr.
Radu Firescu.

Oamenii buni se asea-
mãnã stelelor: ei lumi-
neazã încã multã vreme
dupã ce s-au stins.
Amintiri duioase, ames-
tecate cu lacrimi de
adâncã tristeþe la dispa-
riþia prietenului drag de
altãdatã al familiei noas-
tre, prof. dr. EUGEN
GEORGESCU. Dumne-
zeu sã-l odihneascã în
pace ºi sã aducã  alina-
re familiei îndoliate. Prof.
Rodica Firescu ºi fiica
Oana-Nora.
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Antrenorul lui Chelsea Londra,
Jose Mourinho, a declarat, ieri, cã
nu înþelege cum UEFA nu-i sancþi-
oneazã pe jucãtorii care simuleazã
în cupele europene ºi i-a dat exem-
plu pe atacanþii Mario Balotelli (AC
Milan) ºi Neymar (FC Barcelona),
a notat Corriere dello Sport.

“Am vãzut în ultimele meciuri din
Liga Campionilor cã existã o cultu-
rã a triºorilor ºi nu înþeleg de ce nu
sunt penalizaþi. Am vãzut episoade-
le cu Neymar la Glasgow ºi cu Ba-
lotelli la Amsterdam. O echipã a rã-
mas în zece jucãtori (n.r. - Scott
Brown de la Celtic Glasgow a fost
eliminat dupã un fault la Neymar),
iar alta a fost penalizatã cu penalty
în ultimele minute (n.r. - Mario Balotelli a
obþinut un penalty în finalul jocului cu Ajax
Amsterdam). Aceste acþiuni mã întristea-
zã ºi mã preocupã, deoarece ºi eu joc în
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Mourinho, indignat: „Existã o culturã a triºorilor. Nu înþeleg
de ce UEFA nu-i penalizeazã pe Balotelli sau Neymar”

PRIMERA DIVISION – ETAPA A VIII-A
Vineri: Villarreal – Granada 3-0 (Bruno 30, Dos Santos 49, Pina 82),

Malaga – Osasuna 0-1 (O. Riera 23);
Sâmbãtã: Elche – Espanyol 2-1 (Coro 40, 74 / Bifouma 65; La gaz-

de, Cristian Sãpunaru a fost rezervã, în timp ce de cealaltã parte,
Gabriel Torje nu a fãcut parte din lot), Rayo – Sociedad 1-0 (J. Viera 89
pen.), Levante – Real 2-3 (Diawara 57, El Zhar 86 / Ramos 61, Morata
90, Ronaldo 90+4), Barcelona – Valladolid 4-1 (Sanchez 14, 64, Xavi
52, Neymar 70 / J. Guerra 10);

Duminicã: Atletico – Celta 2-1 (D. Costa 43, 62 / Nolito 71), Sevilla –
Almeria 2-1 (Gameiro 6, Rakitici 90+3 / Rodri 23; Raul Rusescu nu a fãcut
parte din lotul formaþiei gazdã), Getafe – Betis 3-1 (Pedro Leon 16, 23,
Colunga 27 / Rafa 51 aut.; La învingãtori, Ciprian Marica a jucat înce-
pând cu minutul 70), Bilbao – Valencia 1-1 (Riko 76 / Banega 43 pen.).

1. Barcelona 24 11. Sevilla 9
2. Atletico 24 12. Elche 9
3. Real 19 13. Betis 8
4. Villarreal 17 14. Granada 8
5. Getafe 13 15. Sociedad 7
6. Bilbao 13 16. Celta 6
7. Valencia 13 17. Valladolid 6
8. Espanyol 11 18. Osasuna 6
9. Levante 10 19. Rayo 6
10. Malaga 9 20. Almeria 3

BUNDESLIGA – ETAPA A VIII-A
Vineri: Hannover – Hertha 1-1 (Schulz 23 / Ronny 81);
Sâmbãtã: Schalke – Augsburg 4-1 (K. Boateng 16 pen., Szalai 28,

78, Meyer 86 / Molders 10), M’gladbach – Dortmund 2-0 (Kruse 81
pen., Raffael 86), Stuttgard – Werder 1-1 (Harnik 6 / Petersen 37;
Alexandru Maxim a fost integralist la gazde), Wolfsburg – Braunschweig
0-2 (Bellarabi 30, Kumbela 86), Mainz – Hoffenheim 2-2 (Choupo-
Moting 82, Malli 90+2 / Volland 14, Firmino 22), Leverkusen – Bay-
ern 1-1 (Sam 31 / Kroos 30);

Duminicã: Nurnberg – Hamburg 0-5 (Van der Vaart 17, Lasogga 59,
62, 67, Arslan 74), Freiburg – Frankfurt 1-1 (Hofler 85 / Gunter 64 aut.).

1. Bayern 20 10. Hoffenheim 10
2. Dortmund 19 11. Mainz 10
3. Leverkusen 19 12. Augsburg 10
4. M’gladbach 13 13. Frankfurt 9
5. Hannover 13 14. Wolfsburg 9
6. Hertha 12 15. Hamburg 8
7. Stuttgart 11 16. Nurnberg 5
8. Schalke 11 17. Freiburg 4
9. Werder 11 18. Braunsch. 4

LIGUE 1 – ETAPA A IX-A
Vineri: Bastia – Lorient 4-1 (Boudebuz 6, Khazri 23 pen., Krasici 59,

Romaric 79 / Coutadeur 31; La gazde, Claudiu Keºeru a fost introdus
pe teren în minutul 60);

Sâmbãtã: Monaco – St. Etienne 2-1 (Carrasco 15, Ocampos 87 /
Hamouma 49), Guingamp – Rennes 2-0 (Sorbon 47, Yatabare 69), Lille
– Ajaccio 3-0 (Souare 17, Gueye 57, S. Kalou 70; La oaspeþi, Adrian
Mutu a jucat din minutul 53, iar ªtefan Popescu a rãmas pe banca de
rezerve), Nantes – Evian 3-0 (Dordevici 2, 34, Djilobodji 65; La amfi-
trioni, Bãnel Nicoliþã a jucat pânã în minutul 75, în timp ce la oaspeþi,
Dan Nistor a fost rezervã), Toulouse – Nice 1-0 (Ben Yedder 34; Acci-
dentat, Mihai Roman nu s-a aflat în lotul gazdelor), Valenciennes –
Reims 1-1 (Enza-Yamissi 90 / Oniangue 30; La gazde, Aurelian Chiþu a
fost prezent pe teren începând cu minutul 86);

Duminicã: Montpellier – Lyon 5-1 (Montano 16, 68, Mounier 45,

HANDBAL (F) –
LIGA CAMPIONILOR –

ETAPA I A FAZEI GRUPELOR

Grupa A
ETO Gyor (Ung) – Hypo Viena (Aus) 41-22

Formaþia maghiarã a demonstrat încã de la
prima partidã cã este principala candidatã
la obþinerea trofeului ºi în acest sezon.
Trioul Loke, Gorbicz ºi Bulatovici a înscris
17 goluri. La oaspeþi au evoluat ºi Simona
Spiridon, autoarea a trei goluri, dar ºi Ga-
briela Rotiº
Thuringer (Ger) – HCM BAIA MARE 36-29

Debutantã în Ligã, vicecampiona României
a plãtit tribut lipsei de experienþã. Alexan-
drina Barbosa, fosta jucãtoare a Oltchimu-
lui, pare cã dã cel mai bun randament atunci
când este antrenatã de Herbert Muller (a
pregãtit-o ºi la defuncta Rulmentul Braºov).
Vedeta celor de la Thuringer a marcat nu
mai puþin de opt goluri
Runda viitoare (12/13 oct.): HCM BAIA
MARE – ETO Gyor, Hypo Viena – Thu-
ringer.

Grupa B
Buducnost (Mun) – MKS Lubin (Pol) 31-19

Linia de nouã metri a formaþiei din Podgori-
ca, Knezevici – Dalby - Neagu (la primul
meci în Ligã dupã 11 luni, precedentul fuse-
se Oltchim - Buxtehuder), pare ºi una dintre
cele mai redutabile în acest sezon, probabil
a doua ca valoare dupã cea de la Gyor, cu
Amorim - Gorbicz - Bulatovici. Cele trei
handbaliste de la Buducnost au marcat îm-
preunã 12 goluri, fiecare câte 4.
Midtjylland (Dan) – Ferencvaros (Ung) 32-23

Victoria danezelor a surprins prin diferenþa
la sfârºitul celor 60 de minute. O surprizã în
ediþia precedentã, FTC ºi-a diminuat ºanse-
le sã meargã în faza a doua încã de la primul
joc.
 Runda viitoare (12/13 oct.): MKS Lubin –
Midtjylland, Ferencvaros – Buducnost.

Grupa C
Metz Handball (Fra) – HC Leipzig (Ger) 22-23

A fost singurul rezultat al primei runde ne-
conform cu previziunile bookmakerilor.
MVP-ul partidei a fost portarul formaþiei din
Leipzig, Julia Ploger
Krim Ljubljana (Sln) – Savehof (Sue) 36-38

Toate cele trei românce, Oana Manea, Tali-
da Tolnai ºi Patricia Vizitiu, s-au regãsit în
formaþia de “16” a celor de la Ljubljana.
Pivotul român chiar a înscris douã goluri
pentru Krim
Runda viitoare (12/13 oct.): Savehof – Metz
Handball, HC Leipzig – Krim Ljubljana.

Grupa D
Larvik (Nor) – Podravka Vegeta (Cro) 34-18

Încã de la pauzã, gazdele au avut un avans
de 10 goluri, 17-7. Riegelhuth este goghete-
ra competiþiei dupã prima etapã a grupelor
Ligii Campionilor, dupã ce a punctat în 12
rânduri.
Balonmana (Spa) – Vardar (Mac) 19-23

Andrea Lekic a fost principala marcatoare a
formaþiei din Skopje, cu ºase goluri. Fosta
“chimistã”, Allison Pineau a înscris un gol
Runda viitoare (11/12 oct.): Vardar – Lar-
vik, Podravka Vegeta – Balonmana.

În faza urmãtoare, cea a grupelor principale,
se calificã primele douã locuri.

Liga Campionilor”, a spus Mourinho.
În schimb, tehnicianul portughez i-a

luat apãrarea antrenorului formaþiei Bo-
russia Dortmund, Jurgen Klopp, suspen-

dat douã meciuri pentru cã a þipat
la arbitrul de rezervã de la meciul
formaþiei sale cu Napoli (1-2):
“Klopp a fost suspendat douã par-
tide pentru cã ºi-a exprimat o ne-
mulþumire. Ceea ce înseamnã cã
el nu va putea sta pe bancã ºi nu
va putea sã dea indicaþii jucãto-
rilor sãi. Dar ce facem cu Ney-
mar ºi Balotelli? Forurile fotba-
listice ar trebui sã se gândescã la
acest lucru”.

Formaþia pregãtitã de Mourinho,
Chelsea Londra, face parte din ac-
ceaºi grupã a Ligii Campionilor cu
Steaua, de care a trecut în urmã
cu o sãptãmânã, cu 4-0, pe Arena
Naþionalã. Cele douã echipe se vor
mai întâlni la 11 decembrie, pe

Stamford Bridge, în ultima etapã a gru-
pelor. Schalke 04 ºi FC Basel sunt cele-
lalte echipe ce completeazã grupa E.

Cabella 59 pen., 66 / Lacazette 47), Bordeaux – Sochaux 4-1 (Saivet 21
pen., Jussie 39, Diabate 70, 89 / Contout 17), Marseille – Paris SG 1-2
(A. Ayew 34 pen. / Maxwell 45, Ibrahimovici 66 pen.).

1. Monaco 21 11. Rennes 12
2. Paris SG 21 12. Toulouse 12
3. Lille 17 13. Guingamp 11
4. Marseille 17 14. Lyon 11
5. Nantes 16 15. Bordeaux 10
6. Nice 14 16. Evian 9
7. St. Etienne 13 17. Ajaccio 7
8. Montpellier 12 18. Lorient 7
9. Reims 12 19. Sochaux 5
10. Bastia 12 20. Valencien. 4

PREMIER LEAGUE – ETAPA A VII-A
Sâmbãtã: Man. City – Everton 3-1 (Negredo 17, Aguero 45, Ho-

ward 69 aut. / Lukaku 16; Costel Pantilimon a fost rezervã la gazde),
Cardiff – Newcastle 1-2 (Odemwingie 58 / Remy 30, 38), Fulham –
Stoke 1-0 (Bent 83), Hull – Aston V. 0-0, Liverpool – Crystal P. 3-1
(Suarez 13, Sturridge 17, Gerrard 38 pen. / Gayle 76), Sunderland –
Man. United 1-2 (Gardner 5 / Januzaj 61, 62);

Duminicã: Norwich – Chelsea 1-3 (Pilkington 68 / Oscar 4, Hazard 85,
Willian 86), Southampton – Swansea 2-0 (Lallana 19, J. Rodriguez 83),
Tottenham – West Ham 0-3 (Reid 66, Vaz Te 72, Morrisson 79; Vlad Chi-
richeº a fost rezervã la gazde, în timp ce de cealaltã parte, Rãzvan Raþ a
bifat toate minutele), West Brom – Arsenal 1-1 (Yacob 42 / Wilshere 63).

1. Arsenal 16 11. Newcastle 10
2. Liverpool 16 12. West Brom 9
3. Chelsea 14 13. West Ham 8
4. Southampton 14 14. Cardiff 8
5. Man. City 13 15. Swansea 7
6. Tottenham 13 16. Stoke 7
7. Everton 12 17. Fulham 7
8. Hull 11 18. Norwich 7
9. Man. United 10 19. Crystal P. 3
10. Aston V. 10 20. Sunderland 1

SERIE A – ETAPA A VII-A
Sâmbãtã: Chievo – Atalanta 0-1 (Moralez 16; Paul Papp nu a fãcut

parte din lotul gazdelor, în timp ce la oaspeþi, Constantin Nica a fost
rezervã),  Inter – Roma 0-3 (Totti 18, 40 pen., Florenzi 44; Cristi Chivu
nu s-a regãsit în lotul milanezilor, în timp ce la capitolini, Bogdan
Lobonþ a fost rezervã);

Duminicã: Parma – Sassuolo 3-1 (Palladino 32, Rosi 70, Cassano
76 / Berardi 45+6 pen.; La oaspeþi, Marius Alexe a jucat începând cu
minutul 77), Bologna – Verona 1-4 (Diamanti 52 pen. / Cacciatore 22,
Iturbe 29, Toni 56, Jorginho 90+3; Denis Alibec nu a fãcut parte din
lotul gazdelor), Catania – Genoa 1-1 (Barrientos 59 / Legrottaglie 87
pen.; Adrian Stoian a jucat la oaspeþi în ultimele 20 de minute), Napoli
– Livorno 4-0 (Pandev 4, Inler 26, Callejon 54, Hamsik 83), Sampdoria
– Torino 2-2 (Sansone 41, Eder 90+3 pen. / Immobile 66, Cerci 76
pen.), Udinese – Cagliari 2-0 (Danilo 33, Din Natale 53), Juventus –
Milan 3-2 (Pirlo 15, Giovinco 69, Chiellini 75 / Muntari 1, 90), Lazio –
Fiorentina 0-0 (ªtefan Radu a lipsit din lotul formaþiei gazdã).

1. Roma 21 11. Atalanta 9
2. Napoli 19 12. Milan 8
3. Juventus 19 13. Livorno 8
4. Inter 14 14. Cagliari 7
5. Verona 13 15. Genoa 5
6. Fiorentina 12 16. Catania 5
7.Lazio 11 17. Chievo 4
8. Udinese 10 18. Sampdoria 3
9. Torino 9 19. Bologna 3
10. Parma 9 20. Sassuolo 2



 CLASAMENT     M     V      E      Î      G                 P
Steaua 8 7 1 0 20-5 22
Astra 9 6 1 2 24-9 19
Petrolul 10 5 4 1 13-8 19
Botoºani 9 5 3 1 10-6 18
Pandurii 10 5 2 3 20-12 17
Ceahlãul 10 4 5 1 14-7 17
Mediaº 10 4 3 3 12-11 15
Dinamo 10 3 4 3 15-10 13
ACS Poli 10 3 3 4 9-11 12
Sãgeata 10 3 3 4 9-16 12
FC Vaslui 9 3 2 4 8-8 11
Chiajna 7 3 1 3 10-12 10
Braºov 10 2 4 4 11-13 10
CFR Cluj 9 2 4 3 8-14 10
Oþelul 9 3 1 5 8-14 10
Viitorul 9 1 4 4 4-13  7
„U” Cluj 9 0 3 6 5-19  3
Corona 10 0 2 8 5-17  2
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Tenisul are, oficial, un nou rege. La 2 ani, 3 luni ºi o zi
de când îºi pierduse coroana în detrimentul lui Novak
Djokovici, Rafael Nadal s-a reîntors în fruntea clasamen-
tului mondial. A fost posibil dupã ce ibericul s-a calificat
în finala turneului de la Beijing, pierdutã chiar în faþa te-
nismenului sârb, încã numãrul 1 la startul competiþiei gãz-
duite de capitala Chinei, scor 3-6, 4-6.

Primele 10 locuri ale clasamentului de simplu mas-
culin, dat publicitãþii ieri, aratã astfel: 1. Rafael Nadal
(Spania) – 11.160p, 2. Novak Djokovici (Serbia) – 11.120p,
3. Andy Murray (Marea Britanie) – 6.895p, 4. David Fer-
rer (Spania) – 6.710p, 5. Juan Martin del Portro (Argenti-
na) – 4.925, 6. Tomas Berdych (Cehia) – 4.610p, 7. Roger
Federer (Elveþia) – 4.515p, 8. Stanislas Wawrinka (Elve-
þia) – 3.150p, 9. Jo-Wilfried Tsonga – 3.115p, 10. Richard
Gasquet (Franþa) – 3.095p.

Cel mai bine plasat jucãtor român în ierarhia ATP, nici
o noutate, este Victor Hãnescu, care a coborât o poziþie ºi
se aflã pe locul 75, cu 666 puncte. El este secondat de
Adrian Ungur, menþinere pe locul 108, cu 532 puncte, ºi
de Marius Copil, în cãdere opt poziþii, de pe 130 pe 138.

_______________________________________

Iatã top 10 ºi la feminin: 1. Serena Williams (SUA) –
13.260p, 2. Victoria Azarenka (Belarus) 8.485p, 3. Maria
ªarapova (Rusia) – 6.941, 4. Agnieszka Radwanska (Po-
lonia) – 6.195, 5. Na Li (China) – 5.365p, 6. Sara Errani
(Italia) – 4.435p, 7. Petra Kvitova (Cehia) – 4.315p, 8.

Jelena Jankovici (Serbia) – 3.860p, 9. Caroline Wozniacki
(Danemarca) – 3.845p, 10. Angelique Kerber (Germania)
– 3.645p.

Cât priveºte jucãtoarele noastre, ele ocupã urmãtoare-
le locuri: Simona Halep – 17 (menþinere, cu 2.685p), Sora-
na Cîrstea – 21 (menþinere,  cu 2.170p), Monica Niculescu
– 45 (de pe 44, cu 1.265p), Alexandra Cadanþu – 72 (de pe
74, cu 885p), Irina-Camelia Begu 111 (de pe 112, cu 607p),
Alexandra Dulgheru – 155 (de pe 153, cu 405p), Cristina
Dinu – 179 (menþinere, cu 344p), Cristina-Andreea Mitu
– 182 (de pe 183, cu 341p).

LIGA I – ETAPA A 10-A

FC Braºov – Viitorul 4-0

Au marcat: A. Cristea 31, Surdu 54, Buga 78 – pen., I. Popa 90.

ACS Poli – Corona 0-0

Concordia – Astra 3-1

Au marcat: Wellington 15, Purece 43, Creþu 79 – pen. / M. Cris-
tescu 14.

FC Vaslui – Steaua 0-1

A marcat: Piovaccari 47.

Dinamo – Ceahlãul 1-1

Au marcat: Thicot 2 / Golubovici 42.

Sãgeata – Pandurii 0-4

Au marcat: Matulevicius 14, 44, Anton 31, Ciucur 46.

Gaz Metan – Petrolul 1-0

A marcat: Vitinho 82.

Meciurile FC Botoºani – „U” Cluj ºi CFR Cluj – Oþelul s-au jucat
asearã.

Rezultatele tragerii la sorþi de ieri:

Chindia Târgoviºte (III) – Dinamo

Rapid (II) – Petrolul

Ripensia Timiºoara (V) – Pandurii Tg. Jiu

FC Vaslui – FC Botoºani

Steaua – ACS Poli Timiºoara

Gaz Metan – Astra 

Oþelul – Corona Braºov

FC Braºov – Viitorul C-þa.

Meciurile se vor juca într-o singurã manºã, pe terenul primei echipe,
în perioada 29-31 octombrie.

CUPA ROMÂNIEI – OPTIMI DE FINALÃ

Digi Sport 2

9:00 – TENIS (M) – Turneul de la Shanghai (China): ziua a
doua.

Digi Sport 3

17:00 – FOTBAL ÎN SALÃ – Liga I.
Dolce Sport 2

22:00 – HANDBAL (M) – Campionatul Spaniei: Granollers –
Barcelona.

Eurosport

13:00 – TENIS (F) – Turneul de la Linz (Austria).
Eurosport 2

16:00 – CICLISM – Binche-Tournai-Binche (Belgia).

PROGRAM LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Seria I

Progresul Bãileºti – Recolta Ga-
licea Mare 6-5, Avântul Verbiþa –
Flacãra Moþãþei 0-1, Victoria Ple-
niþa – Viitorul Ciupercenii Noi 3-1,
Voinþa Caraula – Viitorul Întorsura
2-3, Viitorul Vârtop – Avântul Rast
5-1, Tractorul Cetate – Voinþa Ra-
dovan 2-0, SIC PAN Unirea – Ful-
gerul Maglavit 4-1, SC Poiana
Mare – Avântul Giubega 10-1.

Clasament: 1. SIC PAN 15p,
2. Moþãþei 15p, 3. Cetate 15p, 4.
Poiana Mare 12p, 5. Pleniþa 10p,
6. Bãileºti 10p, 7. Giubega 7p, 8.
Vârtop 6p, 9. Întorsura 6p, 10.
Verbiþa 4p, 11. Maglavit 4p, 12.
Galicea Mare 3p, 13. Radovan 3p,
14. Caraula 3p, 15. Rast 1p, 16.
Ciupercenii Noi (echipã penalizatã
cu – 6 puncte) -3p.

LIGA A V-A – ETAPA A V-A
Seria a II-a

Standard ªimnicu de Sus – Are-
na Bulls Preajba 4-2, ªtiinþa Malu
Mare – Avântul Þuglui 1-0,

Luceafãrul Craiova – Viitorul
Craiova 4-2, Viitorul Coºoveni
– Jiul Bucovãþ 5-0, Inter Secui
– Unirea Braloºtiþa 2-1, Viitorul
2 Cârcea – Voinþa Belcin 3-1,
AS Goieºti – Dinamyk Craiova
7-4 ,  Rapid Potmelþu – J iul
Breasta 9-1.

Clasament: 1. Potmelþu 15p,
2. Cârcea 13p, 3. Coºoveni 12p,
4. Malu Mare 12p, 5. Goieºti 10p,
6. Secui 9p, 7. ªimnicu de Sus
7p, 8. Belcin 7p, 9. Preajba 6p,
10. Þuglui 6p, 11. Dinamyk 5p,
12. Braloºtiþa 4p, 13. Bucovãþ 4p,
14. Luceafãrul 3p, 15. Breasta 3p,
16. Viitorul Craiova 0p.

Seria a III-a

Victoria Cãlãraºi – CFR Rom-
Gaz Craiova 6-0, Progresul Cas-
tranova – Sporting Leu 2-1, Olim-
pia Bãdoºi – Ajax Dobroteºti 2-2,
Sporting Rojiºte – ªtiinþa Teasc 3-

0, Unirea Tricolor Dãbuleni – Uni-
rea Tâmbureºti 3-2, Unirea Amã-
rãºtii de Jos – Viitorul Bratovoieºti
0-7, Progresul Amãrãºtii de Sus –
Viitorul Ghindeni 3-0, Fulgerul
Mârºani - Viitorul Apele Vii 4-2.

Clasament: 1. Cãlãraºi 12p, 2.

Mârºani 12p, 3. Dãbuleni 12p, 4.

Leu 10p, 5. Tâmbureºti 10p, 6.

Rojiºte 10p, 7. Apele Vii 9p, 8. Do-
broteºti 8p, 9. Amãrãºtii de Sus
8p (4j), 10. Castranova 6p (4j), 11.

Bratovoieºti 6p (4j), 12. Bãdoºi 4p,
13. Amãrãºtii de Jos 3p, 14. Teasc
0p, 15. CFR RomGaz 0p (4j), 16

Ghindeni 0p.

Seria I

Victoria Basarabi – Progresul Cipercenii Vechi 3-1,
Unirea Vela – Dunãrea Negoi 7-0, Viitorul Dobridor –
Gloria Catane 3-2, Viitorul GP Siliºtea Crucii – Recol-
ta Seaca de Câmp 7-0, Recolta Cioroiaºi – Juventus
Piscu Vechi 2-3.

Clasament: 1. Piscu Vechi 11p, 2. Siliºtea Crucii
10p, 3. Basarabi 10p, 4. Cioroiaºi 9p, 5. Dobridor 7p,
6. Vela 6p, 7. Ciupercenii Vechi 6p, 8. Catane 6p, 9.
Negoi 6p, 10. Seaca de Câmp 1p.

Seria a II-a

Aktiv Padea – Triumf Bârca 1-5, Viitorul Mãceºu
de Sus – Dunãrea Gighera 3-2, Deznãþuiul Giurgiþa –
Unirea Goicea 4-0, Jiul Gângiova – Recolta Mãceºu
de Jos 2-3, Viitorul Valea Stanciului – Recolta Urzicu-
þa 5-3. ªtiinþa Calopãr – Progresul Cerãt nu s-a jucat.

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

LIGA A VI-A – ETAPA A V-A
Seria a III-a

Voinþa Puþuri – Flacãra Drãgoteºti 4-2, Luceafãrul
Popânzãleºti – Torentul Secui 1-3, Avântul Pieleºti –
Avântul Daneþi 0-3, Energia Radomir – Avântul Do-
breºti 4-1, Atletico Zãnoaga – Unirea Câmpeni 2-1,
Tricolorul Sadova – Unirea Dioºti 3-3.

Clasament: 1. Daneþi 12p, 2. Puþuri 12p (4j), 3.
Dobreºti 12p, 4. Radomir 10p, 5. Pieleºti 9p, 6. Zã-
noaga 9p, 7. Dioºti 8p (4j), 8. Sadova 7p, 9. Drãgo-
teºti 3p, 10. Secui 3p, 11. Câmpeni 0p, 12. Popânzã-
leºti 0p.

Seria a IV-a

Viitorul Sfârcea – Vulturul Cernãteºti 0-3, Jiul Mi-
hãiþa – Viitorul Valea Fântânilor 3-0, Voinþa Raznic –
AS Greceºti 3-0, ªtiinþa Secu – AS Scaeºti 0-3, Viito-
rul Brãdeºti – Avântul Gherceºti 4-3, Energia Craiova
– Progresul Mischii 4-1. FC Schitu a stat.

Clasament: 1. Cernãteºti 15p, 2. Scaeºti 12p, 3.
Schitu 7p (4j), 4. Raznic 7p (4j), 5. Valea Fântânilor
7p, 6. Sfârcea 7p (4j), 7. Energia 6p, 8. Gherceºti 6p
(4j), 9. Brãdeºti 6p, 10. Mihãiþa 6p (4j), 11. Mischii
3p, 12. Greceºti 0p (3j), 13. Secu 0p (3j).
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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

Cea mai în vogă echipă a Craio-
vei prin prisma numărului de spec-
tatori adunaţi la meciurile de pe te-
ren propriu, cea de baschet mas-
culin, a început în trombă sezonul,
învingând vic ec ampioana BC
Mureş, 81-68. La orizont se află
însă o altă dispută, mult mai impor-
tantă, de această dată prin prisma
rivalităţii istorice, în Bănie venind

Echipa de baschet propune un derby de tradiţie pentru fanii alb-albaştri

Toma: „Vine Steaua, trebuie
să apărăm onoarea Craiovei!”

Singurul meci în Bănie cu Steaua din
acest sezon, indiferent de sport, se
joacă mâine seară, la Polivalentă

Steaua Bucureşti. Atât jucătorii, cât
şi staff-ul tehnic sunt conectaţi deja
la derby-ul programat mâinse sea-
ră, de la ora 19, în Sala Polivalentă.
„Este singurul joc cu Steaua care
se dispută la Craiova în acest se-
zon, indiferent de sport, aşa că se
poate spune că este derby-ul anu-
lui. Pentru noi este un meci-sim-
bol, trebuie să apărăm onoarea Cra-

iovei. De aceea cerem sprijinul fa-
nilor pentru a umple Polivalenta, mai
ales că oaspeţii au anunţat deja că
vor veni şi cu o galerie importantă”
a prefaţat ieri meciul cu Steaua
team-managerul Ştiinţei. Marius
Toma. Antrenorul Andelko Mandic
spune că victoria cu Mureşul nu mai
are aceeaşi valoare dacă nu este
completată cu un succes împotri-

va Stelei, iar pentru acest lucru şi-a
montat deja elevii. „Meciul cu Stea-
ua este extrem de important pentru
noi, dacă nu-i batem înseamnă că
am învins degeaba Mureşul, chiar
dacă este vorba de un succes con-
tra unui adversar foarte puternic.
Sperăm într-o susţinere deosebită
din partea suporterilor, doar nume-
le adversarului fiind de ajuns pen-
tru a se întâmpla acest lucru, chiar
dacă nu este un meci programat în
week-end şi va fi mai dificil pentru
fani să ajungă la sală. Dincolo de
rivalitate, Steaua este o echipă bună,
care are în componenţă jucători
străini care au evoluat deja cu suc-
ces în Liga Naţională şi români de
valoare. De asemenea, pe antreno-
rul Jojic îl cunoaşte toată lumea de
când antrena Asesoft. Ei vor juca
agresiv şi vor veni să ne bată, de
aceea noi trebuie să fim pregătiţi şi
mobilizaţi, aşa cum s-a întâmplat şi

cu Mureşul” a dec larat ieri antre-
norul Andelko Mandic . Sărbători-
tul zilei, fiindcă a împlinit ier i 30
de ani, Nemanja Maric, speră că
va primi un supliment la cadouri
mâine seară, o victorie contra roş-
albaş trilor. „Am înţeles  că es te
vorba de o mare rivalitate între su-
porteri, iar pe noi ne motivează şi
mai mult acest lucru. Sper că ală-
turi de colegii mei vom învinge şi
voi primi un bonus la cadourile de
ziua mea” a spus jucătorul adus
de la Oradea în vara trecută. Stea-
ua Bucureşti este nou-promovată
în Liga Naţională, dar s -a întărit
prin fuzionarea cu CSM Bucureşti,
formaţie care a prins  play-off-ul
anul trecut. În prima rundă, Stea-
ua a învins Timba Timişoara.  Bi-
letele la meciul se mâine se găsesc
deja la casele de la Sala Polivalen-
tă, costă 5 lei, iar copiii sub 14
ani intră gratis.

Atacantul CS Universitatea Craiova, Ivan Dra-
gicevic, a suferit o ruptură de ligamente încruci-
şate la antrenamente şi va fi operat săptămâna
aceasta la o clinică din Bucureşti, urmând să fie
indisponibil pentru o perioadă de 6-8 luni. Vârful
de 21 de ani a jucat în primele trei  etape pentru
formaţia de pe „Ion Oblemenco” şi a marcat un
gol, contra Gloriei Bistriţa.

Altfel, CS Universitatea Craiova a redeschis pro-

Sezon încheiat pentru Dragicevic
moţia de bilete gratuite şi pentru meciul următor,
cu UTA Arad, programat sâmbătă, de la ora 18.
Astfel, c ine c omandă bilete online,  ac cesând
link-ul de pe site-ul oficial, csuc .ro,  are intrarea
gratuită. Fanii pot c omanda cel mult patru bilete
pe o adresă, acestea urmând a f i primite acasă,
fără c osturi.  Promoţia es te valabilă pentru bile-
tele de la tr ibuna a doua şi peluze şi se încheie
mâine, la ora 12.

România mai are de disputat două
partide din preliminariile pentru CM
2014, cu Andorra şi Estonia, dar tri-
colorii depind de jocul rezultatelor
pentru a se califica la baraj. Victor
Piţurcă are încredere în şansele echi-
pei naţionale de a obţine locul se-
cund, exprimând acest lucru la con-
ferinţa de presă de la reunirea lotu-
lui. „Avem şanse reale de a termina
pe locul doi. Pentru asta trebuie să
câştigăm cele două jocuri rămase în
joc, iar Turcia şi Ungaria să nu câş-
tige cu Olanda. Sperăm ca în aceste

Tricolorii s-au strâns pentru ultimele meciuri din preliminarii
Piţurcă: „Avem şanse reale

la locul secund”
zile să îi facem pe jucători să
evolueze la cea mai bună capa-
citate fizică. Sper să putem să
înscriem cât mai multe goluri.
Cei de la Andorra au făcut un
salt calitativ bun, nu ne va fi
deloc uşor. Aş vrea să înscriem
şapte-opt goluri dacă este posi-

bil. Vom avea meciuri dificile pentru
că România nu e o echipă care poate
să marcheze foarte multe goluri unei
echipe de valoare medie, cum e Es-
tonia. Dacă Olanda n-a reuşit, nu cred
că jucătorii noştri sunt relaxaţi, cre-
zând că va fi uşor” a spus Victor
Piţurc ă.  Cât despre absenţa lui
Mutu, selecţionerul a spus: „Ne lip-
seşte un jucător de valoarea lui Mutu,
dar Mutu care a fost odată. Nu mai
e în prezent acelaşi Mutu”.

Selecţionerul  a decis să convoa-
ce 23 de jucători pentru aceste jo-

curi. Lotul îi cuprinde pe: Ciprian
Tătăruşanu (Steaua), Bogdan Lo-
bonţ (AS Roma), Cristian Bălgră-
dean (Dinamo) - portari; Alexandru
Măţel (Astra), Srgian Luchin (Di-
namo),  Valerică Găman (Astra),
Dorin Goian (Asteras Tripolis), Flo-
rin Gardoş (Steaua), Vlad Chiricheş
(Tottenham), Răzvan Raţ (West
Ham), Iasmin Latovlevici (Steaua)
- fundaşi; Gabriel Torje (Espanol
Barc elona),  Costin Lazăr (PAOK
Salonic ),  Alexandru Bourceanu
(Steaua), Ovidiu Hoban (Petrolul),
Dragoş Grigore (Dinamo), Alexan-
dru Maxim (VfB Stuttgart), Cris-
tian Tănase (Steaua) - mijloc aşi;
Bogdan Stancu (Genclerbirligi),
Gheorghe Bucur (Kuban Krasno-
dar),  Gheorghe Grozav (Terek
Groznâi), Ciprian Marica (Getafe),
Claudiu Keşeru (Bastia) - atacanţi.


