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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

- I-am spus lui fiu-meu, Popescu-
le, că dacă vrea vilă şi casă de va-
canţă şi maşină de fiţe şi cont ba-
ban în bancă, să intre în politică. cultură / 7

Centrul istoric al Craiovei va intra
în execuţie pe data de 15 octombrie.
Constructorii îşi propun să reabilite-
ze măcar o stradă până la sfârşitul
acestui an, urmând să reia munca pe
şantier din primăvară.
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Cardul de
sănătate va fi
distribuit doar de
serviciile poştale
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Opera verdiană
„Otello”
va deschide,
mâine-seară,
noua stagiune
şi Festivalul
„Elena Teodorini”
la Teatrul Liric
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$1 EURO ...........................4,4366 ............. 44366
1 lirã sterlinã..........................5,2501.......................52501
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METEO

înnorat1 dolar SUA.......................3,2682........32682
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Ministrul german de Interne, Hans-Peter Frie-
drich (foto), a declarat, ieri, jurnaliºtilor, înainte de
reuniunea Justiþie ºi Afaceri Interne (JAI) de la
Luxemburg, cã aºteaptã o poziþie a vicepreºedin-
telui Comisiei Europene, Viviane Reding, privind
posibilitatea de a-i trimite acasã pe europenii, in-
clusiv români, care vin în Germania pentru a bene-
ficia de ajutoare sociale. Deºi a recunoscut cã „e
adevãrat, multe persoane din România ºi Bulgaria,
dar ºi din alte þãri din Estul Europei, vin în Germa-
nia pentru a munci serios, ºi aceºtia sunt bineve-
niþi”, ministrul german a subliniat cã, „din pãcate,
sunt ºi unii care vin doar pentru cã vor sã aibã
acces la ajutoarele sociale. Nu putem accepta asta
ºi mã aºtept ca ºi Comisia sã înþeleagã aceste dife-
renþe”. Acesta a precizat cã edilii marilor oraºe se
plâng de problemele cu care se confruntã din cau-
za unor astfel de cazuri. „Nu putem ignora aceste
probleme. Am nevoie, din partea Uniunii Europe-
ne, de o poziþie clarã în acest sens: dacã îi putem
trimite înapoi pe cei care vin sã primeascã ajutoare
sociale ºi dacã putem sã le interzicem revenirea.
Este o întrebare concretã, juridicã ºi sper ca astãzi
comisarul pentru Justiþie sã rãspundã clar la aceas-
tã întrebare”, a punctat Hans-Peter Friedrich. An-
terior, ministrul german a declarat pentru cotidia-
nul „Die Welt” cã în anumite cazuri libertatea de
circulaþie în interiorul UE ar trebui „restrânsã”.

ªi ambasadorul Marii Britanii în România, Mar-
tin Harris, prezent ieri la Cluj-Napoca, unde a par-
ticipat la conferinþa „Globalizarea ºi noile econo-
mii” de la Universitatea Babeº-Bolyai, a susþinut

Ministrul german de Interne a cerut permisiunea CE sã-iMinistrul german de Interne a cerut permisiunea CE sã-iMinistrul german de Interne a cerut permisiunea CE sã-iMinistrul german de Interne a cerut permisiunea CE sã-iMinistrul german de Interne a cerut permisiunea CE sã-i
trimitã acasã pe europenii care vin sã acceseze ajutoaretrimitã acasã pe europenii care vin sã acceseze ajutoaretrimitã acasã pe europenii care vin sã acceseze ajutoaretrimitã acasã pe europenii care vin sã acceseze ajutoaretrimitã acasã pe europenii care vin sã acceseze ajutoare

cã prezenþa muncitorilor români în þara sa este o
experienþã „pozitivã”, pentru cã aceºtia „muncesc
bine ºi plãtesc taxele”, dar cã nu poate spune care
vor fi consecinþele ridicãrii restricþiilor pe piaþa bri-
tanicã a muncii dupã 1 ianuarie. „Vom ridica re-
stricþiile la sfârºitul acestui an ºi cred cã este foar-
te dificil de spus exact care ar fi consecinþele ºi
numãrul de români sau bulgari care vor intra în
Marea Britanie. Guvernul Marii Britanii a coman-
dat un studiu despre acest subiect ºi sunt multe
elemente necunoscute. (…) Pot sã spun ce a spus
prim-ministrul David Cameron, cã avem o experi-
enþã cu muncitori români ºi bulgari în Marea Brita-
nie, este o experienþã pozitivã, românii muncesc
bine, plãtesc taxele ºi sunt foarte apreciaþi
de angajatorii lor. Pe de-o parte, este o ex-
perienþã bunã, pe de altã parte, este o dis-
cuþie în Marea Britanie, care are o experien-
þã recentã cu migraþia masivã din Europa de
Est ºi eu cred cã este important cã putem sã
prevenim abuzurile privind dreptul la libera
circulaþie”, a spus Harris. Potrivit acestuia,
Marea Britanie nu este singura þarã care va
ridica restricþiile pe piaþa muncii dupã 1 ia-
nuarie 2014, iar românii ºi bulgarii vor avea
acces în toate statele membre ale UE. „Eu
nu ºtiu exact care va fi alegerea lor, dacã sã
rãmânã în România sau sã îºi gãseascã un
loc de muncã în Polonia sau Germania. (…)
Vom continua discuþiile, pentru cã este ne-
cesar, piaþa unicã este în beneficiul tutu-
ror”, a subliniat ambasadorul britanic.

Totodatã, ambasadorul Harris considerã cã
România a îndeplinit condiþiile tehnice pentru ade-
rarea la Schengen, spunând cã poziþia guvernului
Marii Britanii, exprimatã în 2011, nu s-a schimbat,
acesta susþinând aderarea þãrii noastre la Schen-
gen. „Poziþia guvernului Marii Britanii a fost expri-
matã în 2011 ºi nu s-a schimbat: noi sprijinim ade-
rarea României în spaþiul Schengen, deoarece con-
siderãm cã România a îndeplinit condiþiile tehnice.
ªtiu cã alte þãri membre ale UE au ridicat conside-
raþii, în conexiune cu MCV (n.r. – Mecanismul de
Cooperare ºi Verificare al Comisiei Europene), ºi
important pentru România este sã rãspundã la aces-
te consideraþii”, a spus ambasadorul.

Întâlnire între miniºtrii
de Interne român ºi francez
pe tema romilor

Ministrul român de Interne, Radu
Stroe, s-a întâlnit luni seara, la Luxem-
burg, cu omologul sãu francez, Manuel
Valls, ºi au discutat în special despre
„problema taberelor ilegale ale popu-
laþiei rome”. Valls a sosit luni la Luxem-
burg, unde ieri a avut loc o reuniune a
miniºtrilor europeni de Interne, pe tema
naufragiului din Lampedusa (Italia),
soldat, potrivit unui bilanþ provizoriu,
cu cel puþin 232 de morþi. „El (Manuel
Valls) s-a întâlnit cu omologul sãu român,
pentru a discuta probleme de interes co-
mun”, „bilaterale” ºi, „în special, pro-
blema taberelor ilegale ale populaþiei
rome”, a declarat pentru AFP o sursã din
anturajul ministrului francez de Interne.
Valls a declarat, în septembrie, cã o majo-
ritate a romilor nu doreºte sã se integreze
în Franþa, provocând critici inclusiv din
partea unor politicieni francezi de stân-
ga. Tot Valls a afirmat cã romii care se aflã
în Franþa au „vocaþia de a se întoarce în
România sau Bulgaria”. Pe fondul aces-
tor dispute, Franþa a anunþat cã, în pre-
zent, condiþiile de aderare a României la
spaþiul Schengen nu sunt întrunite.
Comisia Europeanã anunþã
deblocarea programului POS
CCE pentru România

Comisia Europeanã a decis deblo-
carea programului POS CCE pentru
România, a anunþat, ieri, la Bruxelles,
Shirin Wheeler, purtãtorul de cuvânt al
comisarului european pentru Politici
Regionale, Johannes Hahn. Potrivit aces-
teia, Johannes Hahn a comunicat pre-
mierului Victor Ponta aceastã decizie,
luatã dupã ce o echipã de audit a Comi-
siei a fost la Bucureºti, în perioada 23-
28 septembrie. În zilele urmãtoare, CE
va trimite României 196 de milioane de
euro pentru proiectele deja depuse. Co-
misia a anunþat, la 25 octombrie 2012,
presuspendarea a trei programe cu fi-
nanþare europeanã, printre care ºi Pro-
gramul Operaþional Sectorial Creºterea
Competitivitãþii Economice.

Raportul privind Mecanismul de
Cooperare ºi Verificare pentru Româ-
nia va fi publicat la „începutul anului
2014”, a anunþat ieri, într-o conferinþã
de presã, purtãtorul de cuvânt al Co-
misiei Europene (CE), Mark Gray. Ini-
þial, CE anunþase cã raportul va fi pu-
blicat în decembrie 2013. Întrebat de
sesizarea ActiveWatch ºi a Asociaþiei
pentru Monitorizarea Justiþiei privind
situaþia de la DNA, unde ºeful Secþiei
de combatere a corupþiei, Lucian Pa-
pici, a fost schimbat din funcþie la o
sãptãmânã dupã ce îi fusese prelun-
git mandatul, oficialul european a pre-

Raportul  MCV pentru România va f i
publ icat  la  începutul  anului  2014

Negocierile pentru privatizarea
combinatului Oltchim Râmnicu Vâl-
cea vor începe în aceastã sãptãmâ-
nã, cu companii din Israel, Turcia,
România ºi spaþiul ex-sovietic, potri-
vit ministrului demisionar al Econo-
miei, Varujan Vosganian. Acesta a
afirmat ieri, într-o conferinþã de pre-
sã, cã sperã ca negocierile sã încea-
pã la 10 octombrie ºi a arãtat, totoda-

Vosganian: Încep negocieri le pentru
Oltchim, cu firme din Israel, Turcia,

România,  spaþiul  ex-soviet ic

Premierul Victor Ponta l-a acuzat,
ieri, pe preºedintele Traian Bãses-
cu, cã a negociat prost fondurile
europene alocate României în
perioada 2014 - 2020, argumentând
cã þara noastrã primeºte cei mai
puþini bani raportat la numãrul de
locuitori. Astfel, a spus Ponta, în
faþa Camerei Deputaþilor, unde a
prezentat „Acordul de parteneriat
între România ºi UE privind
mecanismul financiar multianual
2014-2020”, þara noastrã a fost
„evident defavorizatã” în raport cu
þãrile din regiune, în condiþiile în
care, la o populaþie de 21,3 milioa-
ne, beneficiazã de fonduri de
coeziune de 21,4 miliarde euro,
respectiv circa 1.000 de euro pe
locuitor. Potrivit cifrelor prezentate
de ºeful Executivului, Cehia
primeºte 2.000 de euro pe locuitor,
Ungaria aproape 2.000 de euro/
locuitor, Polonia 1.900, Lituania
2.200 iar Croaþia, þarã nou aderatã la
UE, 1.900 euro. „Evident cã suntem

Ponta: România a fost defavorizatã prin
fondurile UE alocate pentru 2014-2020

Preºedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, ieri, cã discuþia legatã de
pactul de coabitare dintre Traian Bãsescu ºi Victor Ponta reprezintã un
caraghioslâc, menþionând cã sunt þinuþi din treabã „un ministru de Externe
ºi un ministru al Justiþiei, care atâta treabã au în România ºi în lume, pe de
o parte, pe de altã parte ca sã þii din treabã niºte consilieri prezidenþiali
care au de fãcut un partid, adicã nu e uºor, ca sã discute cum sã se împace
ºi sã evalueze cum a mers pactul de coabitare. Pãi nu vede toatã lumea cum
a mers pactul de coabitare? A mers o vreme bine, ºi-au fãcut fiecare niºte
interese, dupã care s-a schimbat situaþia”. Rugat sã detalieze la ce s-a
referit atunci când a susþinut cã premierul ºi preºedintele ºi-au „fãcut niºte
interese”, Antonescu a precizat cã „sunt niºte interese politice pe care, în
mod evident, din punctul meu de vedere, repet, marele beneficiar al pactu-
lui a fost Traian Bãsescu. Asta este evaluarea mea, domnul Ponta ar avea
ºi dânsul motive sã creadã cã i-a mers bine”.

Antonescu: Discuþia pe pactul
de coabitare e un caraghioslâc

tã, cã în septembrie pierderile combi-
natului s-au apropiat de 0. Potrivit
informaþiile prezentate de Vosganian
la finele lunii august-începutul lunii
septembrie, de Oltchim s-au arãtat in-
teresaþi în ultima perioadã mai mulþi
investitori, individual sau în consor-
þiu. Astfel, SIF-urile vor sã formeze
un consorþiu pentru investiþii la Ol-
tchim, a cãrui activitate ar urma sã fie

integratã cu cea a
Chimcomplex Bor-
zeºti. Fondul de in-
vestiþii israelian
Fortissimo Capital ºi
PCC SE, acþionar
minoritar al Oltchim,
au anunþat la rândul
lor cã vor forma un
consorþiu pentru
privatizarea combi-
natului chimic. Alt
investitor interesat
de Oltchim este pro-
ducãtorul de crom
Yildirim din Turcia.

cizat cã urmãtorul raport MCV va abor-
da ºi acest subiect. „Nu sunt la curent
cu aceastã scrisoare. Dar ºtiu cã CE a
primit o serie de sesizãri de la organi-
zaþiile non-guvernamentale privind si-
tuaþia DNA din România din ultimele
zile, provocatã de unele dispute refe-
ritoare la numirea unor procurori (...)
Comisia nu a comentat, nu comentea-
zã ºi nu va comenta numirile indivi-
duale, cazurile particulare ale unor
procurori. Comisia Europeanã va abor-
da, cu siguranþã, situaþia de la DNA în
urmãtorul raport, care va fi publicat la
începutul anului viitor”, a spus Gray.

dezavantajaþi, avem practic
jumãtate raportat la numãrul de
locuitori. S-ar fi putut negocia mai
bine, deºi întotdeauna cel care nu a
participat la negociere spune cã ar
fi putut obþine mai mult”, a comen-
tat Victor Ponta, adãugând:
„Comisia Europeanã spune sã nu
plângem dupã laptele vãrsat. Nu
plângem, doar spunem cã în cana
României e mai puþin lapte decât în
cea a vecinilor noºtri”. În consecin-
þã, ºeful Executivului a precizat cã
aceste fonduri europene „vor fi
folosite în primul rând pentru a
încerca sã atenuãm gravele discre-
panþe dintre diferitele regiuni ºi zone
ale þãrii”, astfel încât „fiecare
comunã ºi sat din România sã aibã
apã, canalizare, acces la gaze”. În
acest context, primul ministru le-a
cerut primarilor ºi autoritãþilor locale
sã se orienteze cu prioritate cãtre
„banii europeni ºi doar acolo unde
nu sunt fonduri europene disponibi-
le sã se indrepte spre guvern”.
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Nimeni, exceptându-l pe Petre
Pandrea, în a sa lucrare „Portre-
te şi controverse”, şi mă gândesc
la Dumitru Drăghicescu cu a sa
„Psihologie a poporului român”
– carte de referinţă – apărută pe la
1907, sau Neagu Djuvara, în scrie-
rile sale mai recente sau care au
mai fost, n-a reuşit să surprindă
atât de inspirat, de autentic şi mai
ales de convingător ceea ce numim
spirit oltenesc. Plecând nu doar de
la propria perc epţie, altminteri
aproape extrem de corectă, cât de
la studiul unui antropolog german
Kretschmer „Structură trupeas-
că şi caracter”. Şi spunea Petre
Pandrea că, psihologic, olteanul se
carac terizează printr-o anumită
francheţe. Are figură destinsă, e
lipsit funciarmente de perfidie, asta
spunem noi, neînsemnând că nu
poate să o dobândească, e agresiv
şi robust, optimist, lăudăros, mun-
citor şi expansionist. Pendulează
între tipul speculant şi cel specu-
lativ. Iar dacă ar fi să ne alegem
blazoane, „ar trebui să ne luăm
cobiliţa şi alături de aceasta să

MIRCEA CANŢĂR

Câte ceva
despre spiritul oltenesc...

punem şi «Pasărea măiastră»” a
sculptorului Constantin Brâncuşi,
ca dorinţă de perfecţiune şi de ide-
al, fiindc ă oltenii nu uită natura
practică. Specificitatea sociologi-
că oltenească rezidă în „pasta
omogenă a masei umane sălăşlui-
toare” şi „fenomenul migratoriu”,
Oltenia „făcând export organizat
de oameni”. Evident, mulţi de re-
ală valoare, neputându-se disocia
de apelativul “oltean”. Ceea ce re-
comanda Petre Pandrea că ar fi de
dorit să nu uităm este „Pasărea
măiastră”, acea pasăre care se gă-
seşte „într-o tainiţă a sufletului,
într-un cuib al inimii”. Ea este un
„testemoniu sacru” şi înseamnă
aspiraţia arzătoare spre infinit, spre
bine, spre adevăr, spre iubire, ca-
ritate şi spre frumos. Este „însăşi
icoana spiritului tânăr,  pururea
creativ”. Reamintind c ă Oltenia
este „un sediu real al artei mo-
derne”, prin patru reprezentanţi in-
contestabili – A.  Macedonski,  T.
Arghezi, Gib I. Mihăiescu ş i Con-
stantin Brâncuşi,  purtător al unui
echilibru derivat din înţelepc iune

şi c aracteriologie clasică olteană
– cărora, i-am adăuga noi, ş i pe
Marin Sorescu, pentru desc ătu-
şarea dintr-o convenţionalitate dis-
cutabilă şi,  de ce nu, pe Adrian
Păunescu, dincolo de toate păca-
tele de sorginte politic ă, un poet
talentat şi nicidecum un accident
pitoresc al spir itului balcanic, fără
a-l uita pe Constantin Rădulescu-
Motru din Butoieştiul Mehedinţiu-
lui care, prin filosofia lui, exprimă
cu fidelitate o latură a sufletului şi
metafizicii oltene. Dar câţi oameni
de valoare, adevărate repere mo-
rale şi profesionale, a dat Oltenia
şi gândul îmi zboară, nu ştiu de ce,
la această minune a medicinei care
este prof. univ. dr. Irinel Popescu.
Pentru Petre Pandrea, cazul lui
Constantin Brâncuşi, a cărui ope-
ră nu poate f i înţeleasă – devine
chiar inc omprehensibilă – fără
apartenenţa la provincia sa nata-
lă, situaţia sa socială, el fiind real-
mente un studiu de c az didac tic,
al intelectualului eclozat dintr-un
neam de ţărani moşneni, adică ţă-
rani cu stare şi pământ moştenit,

ajuns  în boema pariziană a timpu-
lui spre a oferi pilda glorioasă a
unui geniu des-ţărat, „retras pe
insula pe care se af lă turnul de
ivoriu al unui estetism zis deca-
dent”. Şi iată c e povestea marele
sculptor din copilăria sa, lui Petre
Pandrea: „Am plecat de la 11 ani,
pe jos, din Hobiţa Peştieni (...) la
Craiova am intrat ca băiat de pră-
vălie, pentru procopseală. Ai ob-
servat că la noi, în Oltenia, cu-
vântul procopseală are altă sem-
nificaţie? Că-nseamnă muncă din
greu? Că la Bucureşti procopsea-
lă este sinonimă cu învârteala. În
Capitală este un termen peiorativ.
Te-ai gândit la morala olteneas-
că? La Craiova am fost băiat de
prăvălie la restaurantul Spirtaru,
din faţa gării. Am stat 6 ani şi
munceam câte 18 ore zilnic. La
ceasurile 3 de dimineaţă mă scu-
lau birjarii cu ciocănitul codiriş-
tii de la biciuşcă în uşa odăiţii unde
dormeam. Veneau pentru muşterei
la trenurile matinale şi cereau, îna-
inte de a pleca încărcaţi cu pasa-
geri, să-i servesc cu cremvurşti

calzi, pelin rece şi hrean iute. Am
făcut Şcoala de meserii din Cra-
iova şi Şcoala de Belle Arte din
Bucureşti. Pentru a învăţa în Ca-
pitală mi-am vândut partea de
moştenire de la părinţi,  Radu
Brâncuşi cred că s-ar zvârcoli în
mormânt de ruşine şi indignare, că
le-am făcut neamul de râs”.

Fireş te, spir itul oltenesc  nu
es te un passe-partout sau apo-
geul spir itului independent. De
altfel, c ând prea mulţi indepen-
denţi se strâng laolaltă interesele
intră în c onflict. Iar spiritul olte-
nesc conţine, inevitabil,  şi ele-
mente contradictorii. Nu se poa-
te trăi nutrindu-te doar din ac eas-
tă apartenenţă genealogică, poa-
te invidiată de alţii, c ă aici a fost
întotdeauna inima ţării. Rămâne
problema meritelor personale,  a
împlinirilor şi eforturilor perso-
nale.  Spiritul oltenesc es te un
combustibil energizant, dar  nu şi
o instanţă legislativă, pentru tot
soiul de derbedei grăbiţi să-şi asu-
me merite c u c are n-au de-a
face. El este însă o realitate.

Deşi erau anunţate pentru data de
1 octombrie, lucrările de reabilitare a
centrului istoric al Craiovei încep cu
două săptămâni mai târziu, fiind pro-
gramate acum pentru data de 15 oc-
tombrie. Constructorii spun că au mai
întârziat deoarece a fost nevoie ca să
se găsească soluţii pentru trafic. „În-
cercăm să facem în aşa fel încât să nu
încurcăm foarte mult traficul, să lăsăm
maşinile să mai circule prin centrul is-

Strada „Olteţ”, prima
care intră în reabilitare

Centrul istoric al Craiovei va intra în execuţie pe data de 15 octombrie. Constructorii îşi propun să
reabiliteze măcar o stradă până la sfârşitul acestui an, urmând să reia munca pe şantier din primăvară.

toric. Am avut mai multe întâlniri cu
autorităţile pe această temă şi acum
mai trebuie să vedem cum procedăm
cu riveranii, să le creăm acestora o po-
sibilitate de a-şi parca maşinile”, a de-
clarat Marian Petcu, directorul firmei
Recon. La sfârşitul acestei săptămâni
va avea loc o ultimă şedinţă de lucru
împreună cu locatarii din centrul vechi
care vor fi informaţi cum vor circula în
următoarea perioadă.

Traficul nu va fi restricţionat total
Lucrările vor începe cu o singură

stradă, şi anume cu strada „Olteţ”.
Potrivit directorului Recon, recon-
strucţia centrului vechi porneşte de
aici întrucât este vorba de o arteră de
o lungime apreciabilă. Al doilea avan-
taj ar fi acela că nu sunt multe case în
zonă care ar putea aglomera şantie-
rul, ştiut fiind faptul că proprietarii
sunt obligaţi şi ei să înceapă, în para-
lel, refacerea faţadelor. «Vom începe
cu strada „Olteţ” şi aleile din stânga
şi dreapta ei, până la Piaţa Buzeşti.
Am ales să pornim de aici deoarece
este o stradă de o anumită lungime
care ne permite să acţionăm pentru
aşezarea şantierului, dar şi datorită
faptului că nu sunt foarte multe imo-
bile aici. Am studiat bine tot perime-
trul centrului şi este cea mai bună
decizie pentru a începe să lucrăm», a
mai spus Marian Petcu.
Constructorii se aşteaptă
la o lucrare dificilă

Cons t ructorii s e aş teap tă ca
această lucrare să fie una foarte difi-
cilă dat fiind faptul că este vorba şi
de refacerea faţadelor de către pro-
prietari care se va face în acelaşi timp
cu reabilitarea infrastructurii. „O să
ne încurce puţin proprietarii care vor
începe şi ei să lucreze la casele lor.
Dar avem grafice de lucru foarte exac-
te, ştim cum să acţionăm şi totul va fi
bine, vom scoate la capăt această lu-
crare care este una extrem de dificilă.

E vorba totuşi de o lucrare de artă,
care trebuie să fie realizată foarte
bine”, a mai spus Marian Petcu. Cât
priveşte reţelele de utilităţi din sub-
teran, amănunt care îi sperie de obi-
cei pe constructori, s-ar părea că
această p roblemă este rezolvată în
centrul vechi. „Am avut mai multe
întâlniri cu deţinătorii de utilităţi din
zonă, în speţă cu furnizorii de apă şi
gaze, pe ultima o vom avea chiar as-
tăzi, şi nu cred că vor fi probleme cu
ţevile din subteran”.
Granit în şase nuanţe de maro

Centrul istoric al Craiovei are o va-
loare de 70 de milioane de lei, dintre
care 60 de milioane de lei sunt fonduri
nerambursabile, iar restul de la buge-

tul de stat şi cel local, Primăria Craio-
va contribuind aici cu suma de 1,23
milioane de lei. Lucrarea va dura 25 de
luni, din momentul în care va începe, şi
se va reabilita toată infrastructura stră-
zilor care înconjoară „Lips cani”-ul,
acesta fiind considerat inima centrul
vechi al Craiovei. Potrivit proiectului,
se vor schimba toate reţelele de utili-
tăţi din subteran, iar peste ele se vor
monta numai plăci de granit, în şase
nuanţe de maro, zona urmând să fie
folosită numai pentru pietoni după
terminarea lucrărilor. Centrul vechi va
avea două intersecţii principale, Piaţa
Buzeşti (în zona BancPost ) şi Piaţa
Femina, care vor fi decorate cu statu-
ete şi fântâni muzicale.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Potrivit reprezentanþilor
IPJ Dolj, în urma cercetãrilor
efectuate de poliþiºtii Secþiei 2
Poliþie Craiova, s-a reuºit
identificarea autorilor unui
furt din autoturism comis în
noaptea de 2 spre 3 octom-
brie a.c. Astfel, oamenii legii
i-au identificat, ridicat de la
domicilii ºi dus la sediul
subunitãþii pe pentru audieri
pe Claudiu Ionuþ Purcaru, de
17 ani ºi Daniel Ionuþ Dãnilã,
de 21 de ani, ambii din Craio-
va. Din investigaþiile fãcute
de poliþiºti s-a stabilit faptul
cã aceºtia, în noaptea de 2
spre 3 octombrie a.c., au
spart geamul uneia din portie-

rele unui autoturism Volkswa-
gen aparþinând Mariei Teodor
ºi au sustras din interior un
radio-CD, în valoare de
aproximativ 500 lei. În cauzã
s-a început urmãrirea penalã
faþã de cei doi învinuiþi pentru
sãvârºirea infracþiunii de furt
calificat, au fost reþinuþi pe 24
de ore ºi, în aceeaºi zi, au
fost prezentaþi Judecãtoriei
Craiova cu propunere de
arestare preventivã. Instanþa
a admis propunerea procuro-
rilor ºi a emis mandate de
arestare pentru 20 de zile pe
numele minorului ºi pe o
perioadã de 30 de zile pentru
tânãrul de 21 de ani, care au

fost introduºi în arestul IPJ
Dolj. “Admite propunerea
Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova.
Dispune arestarea preventi-
vã a inculpatului Purcaru
Ionuþ Claudiu, pe o duratã
de 20 zile începând cu data
de la 07.10.2013 pânã la
data de 26.10.2013, inclu-
siv. În baza art. 1491
alin.10 rap. la art.136
alin.1 lit. d C.p.p., art.148
alin.1 lit.f Cod procedurã
penalã dispune arestarea
preventivã a inculpatului
Dãnilã Ionuþ Daniel pe o
duratã de 30 zile începând
cu data de la 07.10.2013

pânã la data de
05.11.2013, inclusiv. Res-
pinge cererile formulate de
inculpaþi, prin apãrãtori,
de luare a mãsurii obligãrii
de a nu pãrãsi localitatea
sau þara. Cheltuielile judi-
ciare rãmân în sarcina
statului. Cu recurs în 24 de
ore de la pronunþare.

Pronunþatã în ºedinþã
publicã, azi 07.10.2013”,
se aratã în încheierea de
ºedinþã a Judecãtoriei Craio-
va. Poliþiºtii craioveni conti-
nuã cercetãrile în vederea
documentãrii întregii activitãþi
infracþionale a celor doi,
existând suspiciuni cã au mai
comis ºi alte fapte similare.

Doi craioveni, unul dintre ei mi-
nor, în vârstã de 17 ani, au ajuns
în arestul IPJ Dolj, în baza man-
datelor emise pe numele lor de Ju-
decãtoria Craiova pentru furt ca-

lificat, dupã ce s-a stabilit cã au
spart geamul de la autoturismul
unei craiovence ºi au un furat ra-
dio-CD în valoare de aproxima-
tiv 500 de lei.

Arestaþi pentru furt din autoturism

Curtea de Apel Craiova a soluþionat,
luni, 7 octombrie a.c., recursul formu-
lat de Marius Soreanu în dosarul în care
a fost condamnat la închisoare cu sus-
pendare pentru ucidere din culpã. Ma-
gistraþii craioveni i-au respins acestuia
recursul ca nefondat: „Respinge recur-
sul inculpatului ca nefondat. Admite
recursul Parchetului de pe lângã Jude-
cãtoria Craiova. Caseazã în
parte sentinþa penalã. Apli-
cã disp. art. 7 din legea 76/
2008 privind prelevarea pro-
belor biologice de la incul-
pat. Menþine restul dispozi-
þiilor sentinþei penale ataca-
te. Obligã rec.-inc. la 250 lei
cheltuieli judiciare statului,
din care 200 lei reprezintã
onorariu av. of. Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publi-
cã de la 07.10.2013”, se ara-
tã în încheierea de ºedinþã a
Curþii de Apel Craiova.

Reamintim cã accidentul
pentru care a fost condam-

nat Marius Soreanu s-a petrecut pe 8
decembrie 2012. Poliþiºtii doljeni au
fost anunþaþi prin 112, seara, în jurul orei
20.00, cã pe DJ 641, în satul Gârleºti,
comuna Gherceºti, s-a produs un acci-
dent de circulaþie, al cãrui autor a pã-
rãsit locul faptei. La faþa locului a ajuns
echipa de cercetare din cadrul Birou-
lui Rutier Craiova, s-a stabilit cã victi-

ma accidentului este Fãnel Casangiu,
de 40 de ani, din localitate. La locul
impactului mai rãmãseserã doar câte-
va bucãþi de caroserie, pe baza cãrora
poliþiºtii de la Rutierã au stabilit cã au-
toturismul care îl lovise pe bãrbatul de
40 de ani era de culoare albã, cel mai
probabil fiind vorba despre un Opel.
Poliþiºtii au cãutat peste tot prin locali-
tate ºi au reuºit sã observe, într-o ane-
xã gospodãreascã, un Opel alb. Auto-
turismul prezenta urmele specifice unei
lovituri, astfel cã s-a reuºit identifica-
rea tânãrului aflat la volan. Era vorba
despre Marius Soreanu, de 22 de ani,
din Gherceºti, care a fost ridicat de oa-
menii legii ºi adus la Craiova, la sediul
Biroului Rutier, pentru audieri. Tânã-
rul, student la Facultatea de Teologie

din Craiova, dar angajat
ca ºofer profesionist ºi
posesor al permisului de
conducere din anul 2008,
a declarat cã s-a speriat
ºi de aceea a fugit dupã
ce a lovit pietonul. Pe 9
decembrie 2012 Marius
Soreanu a fost reþinut, a
fost eliberat a doua zi,
când Judecãtoria Craiova
a respins propunerea de
arestare a acestuia, însã
a ajuns din nou dupã gra-
tii, pe 13 decembrie, dupã
ce Tribunalul Dolj a admis
recursul procurorilor. A

stat în arest pânã pe 1 februarie 2013.
Dosarul în care a fost trimis în judeca-
tã, în stare de libertate, pentru ucidere
din culpã ºi pãrãsirea locului accidentu-
lui fãrã încuviinþarea organelor judicia-
re s-a înregistrat la Judecãtoria Craio-
va pe 12 martie a. c.. Pe 4 mai a.c.,
instanþa a pronunþat sentinþa în dosar,
dupã ce inculpatul a recunoscut comi-
terea faptei, cerând sã beneficieze de
prevederile art. 320 ind. 1 din Codul de
procedurã penalã vizând reducerea cu
o treime a limitelor de pedeapsã. Pen-
tru ucidere din culpã Marius Soreanu a
primit 2 ani închisoare, iar pentru pãrã-
sirea locului faptei a primit 1 an ºi 4 luni
închisoare, cele douã pedepse fiind con-
topite în cea mai grea, de 2 ani închi-
soare. Judecãtorii au dispus suspenda-
rea executãrii pedepsei sub supraveghe-
re pe durata termenului de încercare de
4 ani, perioadã în care inculpatul trebu-
ie sã respecte o serie de obligaþii între
care sã se prezinte, la datele fixate la
Serviciul de Probaþiune; sã anunþe în
prealabil orice schimbare de domiciliu,
reºedinþã sau locuinþã ºi orice deplasa-
re care depãºeºte 8 zile, precum ºi în-
toarcerea; sã comunice ºi sã justifice
schimbarea locului de muncã; sã comu-
nice informaþii de naturã a putea fi con-
trolate mijloacele lui de existenþã. Soþia
bãrbatului decedat în accident nu s-a
constituit parte civilã, astfel cã inculpa-
tul a fost obligat la plata sumei de 1.800
lei cheltuieli judiciare cãtre stat.

Marius Soreanu, tânãrul de 22 de ani, din Gherceºti, stu-
dent la Teologie, care a accidentat mortal un bãrbat de
40, în localitate ºi a fugit de la locul faptei, a fost condam-
nat la doi ani de închisoare cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 4 ani pentru ucidere din culpã.
Sentinþa a rãmas definitivã luni, la Curtea de Apel Craio-
va, instanþã care a respins ca nefondat recursul declarat
de inculpat împotriva hotãrârii pronunþatã pe fond de Ju-
decãtoria Craiova, la începutul lunii mai. 

Sentinþã definitivã pentru ºoferul fugar de laSentinþã definitivã pentru ºoferul fugar de laSentinþã definitivã pentru ºoferul fugar de laSentinþã definitivã pentru ºoferul fugar de laSentinþã definitivã pentru ºoferul fugar de la
Gherceºti: 2 ani de închisoare cu suspendareGherceºti: 2 ani de închisoare cu suspendareGherceºti: 2 ani de închisoare cu suspendareGherceºti: 2 ani de închisoare cu suspendareGherceºti: 2 ani de închisoare cu suspendare
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Despre o psihopatologie a PuteriiDespre o psihopatologie a PuteriiDespre o psihopatologie a PuteriiDespre o psihopatologie a PuteriiDespre o psihopatologie a Puterii
Peste puþin timp, guvernarea USL va

pãºi, dacã va ºi depãºi o stare conflictualã
evoluând irevocabil spre un rãzboi fratri-
cid, cãtre al doilea an al unui executiv in-
stalat, în cel mai legitim joc al democra-
þiei. Pe mãsurã ce momentul se apropie,
tensiunile din interior cresc vertiginos ºi
alimentate în mare parte de o competiþie a
orgoliilor pe care o trãdeazã atât lejerita-
tea cu care sunt declanºate ºi întreþinute
cât ºi retractãrile ºi „împãcãrile” cu o frec-
venþã derutantã. S-a ajuns în punctul în
care o simplã divergenþã de opinie formu-
latã dimineaþa sã capete dimensiunea unui
rechizitoriu pânã seara, pentru ca în ur-
mãtoarea zi sã se stingã sub magica for-
mulã a unei… reconcilieri, puse, de obi-
cei, pe seama unei „neînþelegeri”.

Cum fenomenul e deja curent chiar ºi
în interiorul guvernului – miniºtrii ce se
contrazic pe aspecte esenþiale, negând, din
necunoaºtere ori din prostie, prevederi ale
unui proiect legislativ ce se dovedesc, doar

peste câteva ceasuri, „corecte” –, orice
act de evaluare a administrãrii Puterii nu
poate ignora suspiciunea prezenþei simp-
tomelor unei grave maladii. Una care, ca
în atâtea altele gestionate de medicinã, nu
poate fi vindecatã, eradicatã fãrã a nu iden-
tifica, explora, analiza ºi elimina cauzele
care au generat-o. Iar o atare întreprinde-
re, departe de a fi uºoarã, e blocatã în chiar
mobilul declanºãrii ei de douã realitãþi, una
mai nocivã decât alta.

Întâia, intratã deja în etiologia „învingã-
torului”, este cea numitã popular „beþia suc-
cesului”: stare euforicã prelungitã, uneori
chiar pânã aproape de momentul prãbuºi-
rii, atunci când pãrãsirea corãbiei, „bete”
ºi ea, a Puterii devine iminentã, caracteri-
zatã prin disfuncþii ale capacitãþii de raþio-
nare ºi de relaþionare, alienarea de realita-
tea, aºa-zicând, realã, opusã celei artificial
create de plutonul de linguºitori care, nu-
mai spre a-ºi satisface stãpânul, schimbã
albul în negru ºi viceversa; ºi cu cât beþia e

mai prelungitã, supralicitatã de scorul fa-
bulos al partidei, cu atât ºi mahmureala va
fi mai lungã. ªi generatoare de complicaþii
necesitând terapii suplimentare.

Cea de-a doua cauzã – ori serie cauzalã
– consistã în incapacitatea de a activa, men-
þine ºi întreþine un set de principii ºi mãsuri
cu un grad de coerenþã inviolabil. ªi acest
lucru þine, în egalã mãsurã, de actul de co-
municare – cu totul diferit de la Opoziþie la
Putere – ºi, ca o simplã consecinþã, evita-
rea cu orice preþ a bâlbâielilor, ambiguitãþi-
lor, jumãtãþilor de adevãr, mai ales atunci
când între principalii actori ai Guvernãrii
un contract al sincronizãrii discursurilor ori
nu existã, ori nu funcþioneazã.

Ceea ce se observã fãrã niciun efort în
spectrul actualei Puteri, dincolo de dispu-
tele ce capãtã cu fiecare zi forme penibile
ale unor pãruieli abia acoperind viruºii unor
orgolii prosteºti, este risipirea, cu o incon-
ºtienþã impardonabilã, a cotei de încrede-
re ce i-a secondat þi facilitat victoria. Un

fel de autodafè, o sinucidere voluntarã. ªi,
astfel, tare mã tem cã nu vom ieºi nici de
aceastã datã din proasta logicã a politicii
dâmboviþene de aproape un sfert de veac,
caracterizatã printr-un joc al alternanþei la
putere în care cele douã fronturi în con-
fruntare îºi schimbã, din patru în patru
ani, poziþia, nu în baza vreunui program
ori a vreunei strategii, ci exclusiv datoritã
uzurii la guvernare. E, pânã la urmã, simp-
tomul cel mai grav poate, acela care radi-
calizeazã ºi strada ºi care se traduce, cu o
tonalitate crescândã, prin recuzarea cla-
sei politice în ansamblul ei. O realitate,
aceasta, ale cãrei riscuri, pentru cine mai
gândeºte lucid în Þarã, depãºesc, de data
asta, aranjamente de culise. Fiindcã, din-
colo de o clasã politicã, oricât de com-
promisã ºi oricât de neperformantã, nu se
aflã decât haite de profitori, cel mai ade-
sea cu vocaþii totalitariste. Sau, dacã do-
rim, alt fel de talibalism. Fie ºi cu false
motivaþii… creºtine.

Iniþial, prin intermediul unui pro-
iect de lege pus în dezbatere pu-
blicã pe 16 septembrie, se stabilea
ca, în mediul rural ºi localitãþile
urbane cu o populaþie de pânã la
15.000 de locuitori, distribuþia car-
durilor de sãnãtate cãtre asiguraþi
sã se realizeze cu ajutorul primã-
riilor ºi serviciilor locale de evidenþã
a populaþiei. Din câte se pare s-a
renunþat însã la aceastã idee, iar
cardurile de sãnãtate vor fi împãr-
þite – conform unui alt proiect,
publicat ieri – doar de serviciile
poºtale.

În ceea ce priveºte cheltuielile
ocazionate de producerea soluþii-
lor informatice pentru administra-
rea cardului naþional de asigurãri
sociale de sãnãtate, precum ºi
cheltuielile pentru distribuþia aces-
tuia prin serviciile poºtale, acestea
vor fi suportate de CNAS din bu-
getul Fondului naþional unic de asi-
gurãri sociale de sãnãtate.

Medicii de familie nu sunt im-
plicaþi în distribuirea cardurilor.
Aceºtia au datoria de a le activa,
în momentul în care pacienþii se
prezintã la cabinet ºi vor scrie da-
tele medicale, pentru care benefi-
ciarii de carduri de sãnãtate îºi dau
acordul.

Cardul de sãnãtate
înlocuieºte adeverinþa
de la CAS

Rolul cardului de sãnãtate este
acela de a înlocui toate documen-

Dupã ce medicii de familie au refuzat sã dis-
tribuie cardul de sãnãtate, se pare cã nici vari-
anta în care primãriile ar fi trebuit sã îndepli-
neascã acest rol nu mai este de actualitate. În
condiþiile date, documentul medical va fi oferit

cãtre populaþie doar de serviciile poºtale.

tele justificative necesare pânã
acum. Acesta este un card dis-
tinct de cardul european de asi-
gurãri de sãnãtate ºi se emite pen-
tru furnizarea serviciilor medica-
le cuprinse în cadrul pachetului de
servicii medicale de bazã. Prin
acest proiect de act normativ se
creeazã premisele necesare distri-
buirii cardului naþional de asigu-
rãri sociale de sãnãtate, facilitân-
du-se astfel accesul persoanelor
asigurate în vârstã de pânã la 18
ani la serviciile medicale, medica-
mente ºi dispozitive medicale în
cadrul sistemului de asigurãri so-
ciale de sãnãtate. Totodatã, se re-
glementeazã necesitatea distribuirii
cardurilor, astfel încât ºi persoa-
nele încadrate în cazurile specia-

le, respectiv persoanele grav bol-
nave, nedeplasabile, din localitãþi
izolate, sã poatã intra în posesia
cardului.

În prezent, calitatea de asigu-
rat se dovedeºte cu adeverinþã de
asigurat eliberatã de Casa de Asi-
gurãri la care este înscris asigu-

ratul sau documentul rezultat prin
accesarea de cãtre furnizorii aflaþi
în relaþii contractuale cu casele de
asigurãri de sãnãtate a instrumen-
tului electronic pus la dispoziþie
de CNAS.

Date de identificare,
dar ºi de control

În afarã de datele de identifi-
care, cardurile de sãnãtate au
scopul de a urmãri cheltuirea fon-
durilor în sistemul de sãnãtate ºi
trebuie sã cuprindã, aspecte care
þin de circuitul banilor. Printre
acestea primirea unei reþete cu
valoarea aferentã – însã nu ºi
medicamentele de pe reþetã – dacã
pacientul este asigurat sau nu
este asigurat ºi care este fondul
pe care îl are la dispoziþie.

În rest, cardul naþional de sã-
nãtate va conþine informaþii me-
dicale vitale, cum ar fi grupa de
sânge ºi RH-ul. Cardul are in-
scripþionate, la vedere, pe lângã
nume ºi prenume ºi codul de
identificare în sistemul de sãnã-

tate. În plus, va avea un cip pe
care vor fi încãrcate de medicul
de familie ºi alte informaþii esen-
þiale: CNP-ul, grupa sanguinã,
RH-ul, diagnostice medicale cu
risc vital, boli cronice, dar ºi da-
tele de contact ale medicului.
Documentul electronic va avea
elemente de securitate speciale
împotriva falsificãrii ºi contrafa-
cerii. Însã, în situaþia în care asi-
guratul va pierde cardul de sãnã-
tate, îl va deteriora sau îi va fi
furat, acesta va suporta costuri-
le. În termen de 15 zile calenda-
ristice de la producerea uneia din-
tre aceste situaþii, titularul sau,
dupã caz, reprezentantul legal ori
împuternicitul acestuia este obli-
gat sã solicite prin intermediul
casei de asigurãri de sãnãtate eli-
berarea unui nou card naþional.

Între timp, Imprimeria Naþio-
nalã va continua producþia car-
durilor de sãnãtate pentru toþi cei
16 milioane de beneficiari.

RADU ILICEANU
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Apãrut la Editura Mica Valahie -
din Bucureºti, Albumul de 200 de
pagini, al cãrui prim exemplar a
ieºit din tipar pe 13 septembrie, la
tipografia Accent Print din Sucea-
va, a intrat în librãriile din Bucu-
reºti ºi din þarã pe 1 octombrie, la
un preþ foarte accesibil. „O primã -
lansare publicã a Albumului a avut
loc pe 26 septembrie, la Academia
Românã, la aniversarea a 20 de ani
de la fondarea Institutului Naþio-
nal pentru Studiul Totalitarismului,
condus de profesorul Radu Ciu-
ceanu, unul din susþinãtorii confe-
ririi cetãþeniei de onoare post-mor-
tem Pãrintelui Justin Pârvu, în ora-
ºul Baia Sprie, un loc al suferinþei
sale din timpul detenþiei, la munca
silnicã din minele de plumb ºi sare.
Academicienii, foºtii deþinuti poli-
tic ºi înalþii ierarhi prezenþi s-au
bucurat sã fie printre primii care
deschid paginile acestui volum
omagial, dupã monahii ºi monahii-
le de la Petru Vodã”, a povestit
Cristina Nichitus Roncea, puternic
emoþionatã, în exclusivitate, pen-
tru cotidianul Cuvântul Libertãþii.

Marile sãrbãtori ale creºtinitãþii
Cu un Cuvânt Înainte de Aspa-

zia Oþel Petrescu, scriitoare anti-
comunistã de o profunzime tulbu-
rãtoare, la rândul ei fost deþinut
politic pentru aceleaºi crezuri ca
ºi Pãrintele Justin, Albumul cuprin-
de ºi fotografii de arhivã din viaþa
Pãrintelui împreunã cu o biografie
amãnunþitã a “bietului monah” din
Munþii Neamþului, scrisã de Mo-

Cristina Nichitus Roncea:

Pãrintele Justin Mãrturisitorul:“A fi român înseamnã a muri

pentru România. Cuvântul român, dupa mine, egal sfânt”

“Pãrintele Justin Mãrturisitorul” – acesta
este titlul ales de talentata fotografã Cristina
Nichituº Roncea pentru Albumul de fotografii
însoþite de vorbe de duh ale Pãrintelui Justin
Pârvu, realizat în memoria ultimului mare du-
hovnic al Ortodoxiei româneºti din generaþia
jertfelnicã a sfinþilor ºi martirilor închisorilor
comuniste. Supranumit de popor “Duhovnicul
Neamului” ºi “sfântul lui Dumnezeu de la

Petru Vodã”, Pãrintele Justin Pârvu, intrat în
oastea mãnãstireascã a Mântuitorului ºi Sfin-
þilor Arhangheli la nici 18 ani, apoi preot mili-
tar voluntar pe Frontul de Est ºi deþinut politic
timp de 16 ani, a plecat la Ceruri la 16 iunie
anul acesta, la vârsta de 94 de ani, o mulþime
de 100.000 de pelerini închinându-se la cata-
falcul sãu, înainte ºi în timpul înmormântãrii im-
presionante de la Mãnãstirea Petru Vodã.

nahul Filotheu ºi Maica Neonila,
ucenici ai marelui duhovnic de la
cele douã Mãnãstiri ctitorite de
Pãrintele Justin Pârvu la poalele
Ceahlãului. „Capitolele Albumului
sunt alcãtuite dupã câteva dintre
marile sãrbãtori ale creºtinãtãþii, în
ordinea cronologicã în care autoa-
rea le-a trãit alãturi de Pãrintele
Justin ºi obºtile de la Petru Vodã:
Naºterea Domnului, Sfintele Paºti,
Adormirea Maicii Domnului, Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil, Anul
Nou ºi Sfântul Vasile cel Mare,
dupã care urmeazã Ultima aniver-
sare ºi ultima binecuvântare ºi ca-
pitolul care vorbeºte despre viatã,
moarte ºi iar viaþã, Înmormânta-
rea Pãrintelui Justin. Vorbele de duh
care însoþesc fotografiile sunt ex-
trase în principal din interviuri re-
alizate cu Pãrintele Justin de Mai-
ca Fotini cât ºi de Monahul Filot-
heu ºi ziariºtii Florin Palas ºi Vic-
tor Roncea”, a mai completat ar-
tista.

„Pentru mine este un Album
de suflet”

Fotografa Cristina Nichitus
Roncea s-a strãduit ca în cele câ-
teva sute de fotografii ale Albumu-
lui, alese din peste zece mii de ca-
dre color ºi alb-negru realizate la
mãnãstirile ºi aºezãmintele de co-
pii ºi de bãtrâni de la Petru Vodã,
sã-l prezinte pe Pãrintele Justin ºi
lucrarea sa duhovniceascã aºa cum
le-a simþit ºi receptat de-a lungul a
câþiva ani în care a avut privilegiul
sã se bucure de binecuvântãrile

Pãrintelui. “Pentru mine este un
Album de suflet ºi din suflet. Aces-
ta e micul meu omagiu adus Pã-
rintelui ºi vieþii monahale, pe care
îl închin atât tuturor celor care l-
au cunoscut ºi s-au bucurat de
minunile sale cât ºi celor care, sper,
atunci când îi vor vedea chipul
blând ºi ochii luminoºi din fotogra-
fiile Albumului, îºi vor dori sã îl
cunoascã ºi sã se împãrtãºeascã
de-acum încolo din harul ºi dra-
gostea sa. Dedic aºadar aceastã lu-
crare tuturor celor care iubesc
România. Cine îl iubeºte pe Pãrin-
tele Justin iubeºte România ºi cine
iubeºte cu adevãrat România nu
poate sã nu-l iubeascã pe Pãrintele
Inimilor...”, ne spune cu ochii-n
lacrimi, Cristina Nichitus Roncea.

“Precum în cer,
aºa ºi pe pãmânt“

Fotografa, Cristina Nichitus
Roncea întregeºte prin aceastã lu-
crare de suflet demersul început
cu Albumul sãu precedent, “Pre-
cum în cer, aºa ºi pe pãmânt“,
apãrut la Editura Compania ºi pre-
faþat de regretatul istoric Florin
Constantiniu, care afirmã în cuvân-
tul sãu: “Imaginile doamnei Cristi-
na Nichituº Roncea ilustreazã per-
fect aspectele caracteristice ale
trãirii ortodoxe, cu precãdere în lu-
mea monasticã, înfrãþirea, atât de
fireascã, într-o religie a iubirii, în-
tre cleric ºi mirean. Cãlugãrul se
roagã ºi munceºte – ora et labora!
–, iar laicul, beneficiar al osteneli-
lor celui dintâi, îl priveºte cu iubi-
re ºi respect. Într-o vreme când
desacralizarea, confuzia ºi, mai
presus de toate, pãcatul sunt atot-
puternice, fotografiile din acest al-
bum au putere reconfortantã.
Doamna Cristina Nichituº Roncea
a izbutit, prin arta sa, dar, mai ales,

prin forþa sufletului, sã coboare
Cerul pe pãmânt ºi sã ne smulgã,
fie ºi pentru o clipã, din mizeriile
cotidianului pentru a ne înãlþa într-
o lume purificatã.” Lumea purifi-
catã de care scria academicianul
Florin Constantiniu era pãmântul
ridicat la Cer de Pãrintele Justin,
în colþul de rai de la Mãnãstirea
Petru Vodã, una din florile cele mai
înmiresmate cu parfum divin ale
grãdinii paradisiace a Mitropoliei
Moldovei ºi Bucovinei.

„Iubirea de oameni a Pãrintelui
Justin este atat de nelimitatã...”

Pãrintele Justin a fost “un ade-
vãrat ostaº al lui Iisus Hristos, care
a luptat cu spada iubirii în mânã sã
aducã biruinþa binelui suprem asu-
pra rãului absolut. Un ostaº pe care
îl vei recunoaºte oricând ºi oriun-
de, fiind el plãmãdit din esenþa cea
mai nobilã a neamului tãu, creºtin,
ortodox ºi românesc. Rãsfoind
Albumul acesta vom afla ºi vom
înþelege cu toþii cã este aºa, cum
ne aratã el. Înþelegem cã este aºa
din privirea înþeleaptã ºi plinã de
cãldurã surprinsã de sora noastrã
Cristina atât de evident ºi atât de
copleºitor în ochii Pãrintelui Jus-
tin. ªi vom mai înþelege cã iubirea
de oameni a Pãrintelui Justin este
atat de nelimitatã încât chiar ºi
acum, când a plecat de lângã noi,
ne va ajuta în continuare. Nu se
va împiedica de pragul dintre vre-

melnicie ºi eternitate. Ci dimpotri-
vã, îl va trece uºor ºi lin, din ne-
þãrmurita sa dragoste pentru noi,
ori de cate ori îl vom chema în aju-
tor. ªi aºa va fi.”, scrie, tot din
suflet, doamna Aspazia Petrescu,
în Cuvântul Înainte al Albumului -
“Pãrintele Justin Mãrturisitorul”.

Rugãciunile Pãrintelui
ºi ale fraþilor ºi surorilor
de la Petru Vodã

Albumul nu putea sa aparã fãrã
rugãciunile Pãrintelui ºi ale fraþi-
lor ºi surorilor de la Petru Vodã.
Pãrintele Justin i-a dat Cristinei
Nichitus Roncea binecuvântarea
sã-ºi foloseascã darul de la Dum-
nezeu pentru Dumnezeu, iar Mi-
tropolitul Teofan, prezent la Iaºi
la vernisajul expoziþiei “Precum în
cer”, i-a dat “ascultarea” “sã con-
tinue lucrarea”. Ceea ce încearcã
astãzi, autoarea, prin acest “Al-
bum de suflet”. „Iar lucrarea mer-
ge mai departe, pentru cã ucenici
mireni ai Pãrintelui i-au creat ºi
un site – PãrinteleJustinPârvu.-
Ro – în care se vor înmagazina
pe viitor, pe lângã evenimentele
legate de lansarea Albumului, toa-
te imaginile ºi filmãrile existente
despre Pãrintele Justin Pârvu în
spatiul online, la care se vor mai
adãuga cele inedite, aflate în arhi-
vele personale ale fiilor ºi fiicelor
duhovniceºti ai Pãrintelui Justin.
Portalul are deja secþiunile: Prima
paginã * Despre Album * Foto-
grafii din Album * Mãrturii despre
Pãrintele Justin * Unde puteþi gãsi
Albumul. Totodatã, a fost creatã
ºi o paginã Pãrintele Justin Mãr-
turisitorul, pe principala reþea de
informare ºi socializare existen-
tã...”, ne mãrturiseºte jurnalistul
Victor Roncea, un român cu su-
flet mare, un prieten al cotidianu-
lui Cuvântul Libertãþii.

Cristina Nichitus Roncea, intratã în tainele fotografiei de copil, pe
când se strecura pe furiº în laboratorul improvizat al fratelui mai mare,
dupã ce a fãcut douã facultãþi ce nu au nici o legãturã cu fotografia, s-
a întors la dragostea dintâi prin fotojurnalism, ca fotograf profesionist
la “Ziua” ºi “Mediafax” sau de film, la Studiourile Buftea, dar ºi pentru
“Atitudini”, “Apostolia” ºi “Familia Ortodoxã”, alegând astfel bucuria
prezentãrii frumosului prin arta fotograficã. O artã care, la vernisajul
expoziþiei “Precum în cer” de la Bucureºti, a fost descrisã de profeso-
rul Radu Ciuceanu, istoric ºi fost deþinut politic dar ºi membru al Fede-
raþiei Internaþionale a Fotografilor, ca fiind uneori mai grea decât pictu-
ra, pentru cã trebuie sã surprindã clipa nu sã o recreeze.
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«Este pentru prima oară când
în oraşul nos tru se joacă opera
„Otello”, extrem de complexă din
punct de vedere interpretativ şi
muzical. Dar suntem convinş i că
spectatorii craioveni vor avea par-
te de un spectacol cât se poate de
bun.  Au fost două luni de muncă
asiduă a artiştilor, două luni în care
atelierele de producţie ale institu-
ţiei s-au îngrijit ca tot ce înseam-
nă decoruri şi costume (n.r. – cre-
ate de Răsvan Drăgănescu) să fie
realizate la cel mai înalt nivel», a
declarat, ieri, în cadrul unei con-
ferinţe de presă, Antoniu Zam-
fir, managerul Teatrului Liric „Ele-
na Teodorini”.
Rareş Zaharia: «„Otello”
e un vis pentru orice regizor»

Penultima dintre operele com-
puse de Giuseppe Verdi, pe un li-
bret de Arrigo Boito după celebra
piesă „Othello” a dramaturgului
englez William Shakespeare, „Otel-
lo” se bucură la Craiova de viziu-
nea regizorală a tânărului Rareş
Zaharia. Apreciat de critica de spe-
cialitate ca un regizor de operă cu
idei, imaginaţie, originalitate şi, mai
ales, cu un deosebit simţ estetic şi
bun gust, Rareş Zaharia a lucrat
ca asistent al Irinei Brook (fiica ce-
lebrului regizor Peter Brook), iar

Opera verdiană „Otello” va deschide, mâine-seară,
noua stagiune şi Festivalul „Elena Teodorini” la Teatrul Liric

Chiar pe 10 octombrie, în ziua în care
se aniversează 200 de ani de la naşterea
lui Giuseppe Verdi, vestit mai ales pen-
tru muzica sa de  operă, Teatrul Liric
deschide stagiunea artistică 2013-2014,
ca şi cea de-a XIII-a ediţie a Festivalului
Internaţional „Elena Teodorini”, cu una
dintre cre aţiile compozitorului italian:
„Otello”. Spectacolul e ste o premie ră
absolută pentru Craiova, în regia tână-
rului Rareş Zaharia – colaborator apro-
piat al lui Silviu Purcărete şi al Irinei
Brook, din 2003 stabilit în Franţa – şi
sub conducerea muzicală a maestrului
Gheorghe Stanciu, dirijor şi fost direc-
tor al Teatrului Naţional de Operă şi Balet
„Oleg Danovski” din Constanţa.

Re prezentaţia de mâine-seară, ora
19.00, îl aduce pe scena craioveană şi pe
tenorul Marius Budoiu, actualmente di-
rector al Operei Naţionale Române din
Cluj-Napoca. În acelaşi rol principal, Otel-
lo, publicul l-a putut vedea cu numai o
lună în urmă, la Opera Naţională Bucu-
reşti, într-un spectacol în cadrul Festi-
valului Internaţional „George Enescu”,

Ajuns la cea de-a XIII-a ediţie, Festivalul Internaţional
„Elena Teodorini” este un omagiu adus celei ce a fost ma-
rea cântăreaţă de renume mondial şi pasionată îndrumătoa-
re a tinerilor solişti vocali – Elena Teodorini, prima solistă
de origine română, născută la Craiova în anul 1857, care a
păşit pe celebra scenă a Teatrului La Scala din Milano la
data de 20 martie 1880.

Anul acesta, festivalul, dedicat bicentenarului Verdi – în-
trucât se împlinesc 200 de ani de la naşterea marelui com-
pozitor, aduce publicului craiovean, pe lângă premiera ab-
solută a spectacolului cu opera „Otello” de Giuseppe Verdi,
şi alte titluri de operă, operetă, balet şi musical pentru copii.
„În total, 15 manifestări artistice”, subliniază managerul
Antoniu Zamfir, amintind spectacolele „Trubadurul” (17
octombrie), „Bal mascat” (24 octombrie) şi „Nabucco”
(31 octombrie).

De asemenea, pe afişul festivalului figurează reprezenta-
ţii cu comedia muzicală „Bună seara, domnule Wilde!”,
după Oscar Wilde (26 octombrie), spectacolele pentru co-
pii „Peter Pan” de Laurenţiu Profeta (12, 14 octombrie, 2
noiembrie), „Cenuşăreasa” de Dumitru Capoianu (19 şi 21
octombrie), „Micuţa Dorothy” de Marius Ţeicu (28 oc-

în regia semnată de Vera
Nemirova şi sub baghe-
ta dirijoare i Keri-Lynn
Wilson. „Îm preună cu
Rareş Zaharia am con-
struit la Craiova alt Otel-
lo. Aş spune chiar unul
mai modern, în ciuda fap-
tului că montarea de la
Bucureşti este mai avan-
gardistă”, a declarat apre-
ciatul tenor.

O altă reprezentaţie
cu „Otello” va închide,
pe 14 noiembrie, Festi-
valul Internaţional „Ele-
na Teodorini” – eve ni-
ment al cărui program
cuprinde nu mai puţin de 15 manifestări
artistice, între care spectacole de operă
„Trubadurul”, „Bal mascat” şi „Nabuc-
co”, dedicate, evident, aniversării bicen-
tenarului naşterii lui Giuseppe Verdi. Tot
în cadrul festivalului,  în pe rioada 6-9
noiembrie se va desfăşura ediţia inau-
gurală a Concursului Internaţional de

Canto „Elena Teodorini”, „cu un juriu
important, din care fac parte directori
de teatre din întreaga Europă”, după cum
a precizat managerul Liricului craiovean,
Antoniu Zamfir.

În afară de „Otello”, alte două premie-
re au fost anunţate de acesta în actuala
stagiune artistică: pe 6 februarie 2014 –

o operă rock, de asemenea o premieră
absolută pentru Craiova, realizată în co-
laborare cu muzicianul Nicu Covaci, cu-
noscutul fondator şi lider al formaţiei „Pho-
enix”,  şi bazată pe proiectul acestuia
„Ante-Mioriţa”, şi pe 15 mai 2014 – ope-
reta „Silvia”, de Emmerich Kalman, în
regia maestrului Kurthy Andras.

tombrie) şi „Zâna păpuşilor” de Josef Bayer (11 noiem-
brie). Programul mai cuprinde o sesiune de comunicări ştiin-
ţifice cu tema „Giuseppe Verdi – 200 de ani de la naştere”
– vineri, 11 octombrie, ora 11.00, în sala mare a Primăriei
Craiova, o Seară de muzică franceză – pe 18 octombrie,
ora 20.00, la Filarmonica „Oltenia”, şi Gala de Operă „Maria
Callas” – pe 3 noiembrie, ora 19.00, la Teatrul Liric.

Un important eveniment din cadrul festivalului este pri-
ma ediţie a Concursul Internaţional de Canto „Elena
Teodorini”, proiect prin care se doreşte descoperirea,
încurajarea şi promovarea tinerelor talente care evoluează
în domeniul spectacolului liric. Competiţia se va desfăşu-
ra în perioada 6-9 noiembrie şi are „un juriu din care fac
parte directori de teatre din întreaga Europă”, după cum a
precizat Antoniu Zamfir. Vor fi acordate Premiul I, în va-
loare de 2.000 de euro, Premiul al II-lea (1.000 de euro) şi
Premiul al III-lea (500 de euro), dar şi premii speciale,
care – spune conducerea instituţiei organizatoare – le vor
oferi unora dintre finalişti şansa de a apărea pe scene presti-
gioase. Finala şi decernarea premiilor vor avea loc în ca-
drul unui spectacol pe scena teatrului – sâmbătă, 9 no-
iembrie, ora 19.00.

Festivalul Internaţional
„Elena Teodorini”: 15 manifestări
artistice în 5 săptămâni

în 2007 a devenit asistentul lui Sil-
viu Purcărete, colaborând cu acesta
la realizarea, în 2008, a spectaco-
lului „Măsură pentru măsură”, de
William Shakespeare,  pe scena
Teatrului Naţional „Marin Sorescu”
din Craiova.

«„Otello” e un vis pentru orice
regizor, pentru că e unul dintre ti-
tlurile cele mai importante, poate
cel mai important din opera italia-
nă, extrem de complex şi foarte
aproape de teatru»,  c ons ideră
Rareş Zaharia. Regizorul, din 2003
stabilit în Franţa şi devenit un nume
important atât în ţară, cât şi peste
hotare, se declară de-a dreptul fas-
cinat de acest gen artistic. „Eu am
studii de istoria artei. Regie am în-
văţat lângă cei cu care am colabo-
rat ca asistent – maestrul Silviu
Purcărete, în primul rând, Petrică
Ionescu şi Irina Brook. Am ales re-
gia de operă pentru că ţine foarte
mult de biografia mea personală.
Am făcut pian şi canto şi cred că
am nişte avantaje cunoscând mu-
zica, pe care mulţi regizori de tea-
tru nu le au atunci când vin şi fac
operă. Mi-a plăcut întotdeauna
opera, mi-a plăcut complexitatea
fenomenului. Şi atunci mi-am zis
că este un domeniu în care voi fi
totdeauna stimulat, provocat şi în
care nu mă voi plictisi niciodată»,
a mărturisit Rareş Zaharia.

Tenorul Marius Budoiu:
«E un „Otello” proaspăt, mă aştept
să iasă un spectacol plin de viaţă”

Premiera absolută a spectacolu-
lui cu opera „Otello” are loc cu o
distribuţie de excepţie, din care fac
parte Marius Budoiu – actualmente

director al Operei Naţionale Româ-
ne din Cluj-Napoca (Otello), Dra-
gana Radakovic – Serbia (Desde-
mona), Ştefan Ignat – Bucureşti
(Iago), Diana Ardelean – Timi-
şoara (Emilia), Florin Ormenişan
(Cassio), Ion Sandu Filip (Rode-
rigo), Sorin Drăniceanu (Lodovi-
co), Dragoş Drăniceanu (Monta-

no) şi Adrian Grădinaru (Un sol).
Li se alătură, desigur, Orchestra şi
Corul Teatrului Liric.

Marius Budoiu este unul dintre
artiştii care are experienţă cu aceas-
tă partitură, cel mai recent inter-
pretând rolul principal, al maurului
din Veneţia, luna trecută, pe scena

Operei Naţionale Bucureşti, în ca-
drul Fes tivalului Internaţional
„George Enescu”, într-un specta-
col în regia Verei Nemirova şi sub
bagheta dirijoarei Keri-Lynn Wil-
son. Spune însă că „nu există două
spectac ole identic e, chiar  dacă
vorbim de aceeaşi montare” şi nici

două interpretări la fel ale aceluiaşi
rol. „Împreună cu Rareş Zaharia
am construit la Craiova alt Otello.
Aş spune chiar că e un Otello mai
modern, în ciuda faptului că mon-
tarea de la Bucureşti este mai avan-
gardistă. În schimb, ceea c e se
întâmplă pe această scenă deschi-
de alte perspective pentru perso-
naj, pentru relaţia lui cu celelalte
personaje. Eu zic că este un lucru
foarte frumos ce se întâmplă aici,
adică un „Otello” proaspăt şi mă
aştept să iasă un spectacol plin de
viaţă», a declarat Marius Budoiu,
unul dintre puţinii solişti care reu-
şeşte cu succes să intre în reper-
toriul de tenor dramatic  şi c are
abordează roluri ca Otello, Sam-
son („Samson şi Dalila”, de Camille
Saint-Saens) sau Lohengrin („Lo-
hengrin”, de Richard Wagner).

***
O altă reprezentaţie cu „Otello”

va închide Festivalul Internaţional
„Elena Teodorini”, pe 14 noiembrie,
iar a treia – şi ultima înainte ca la
sediul Teatrului Liric „Elena Teo-
dorini” să înceapă lucrările de re-
novare – va avea loc pe 1 mai 2014,
în cadrul Festivalului Internaţional
„Shakespeare” de la Craiova. Pen-
tru premiera de mâine-seară, doar
câteva bilete se mai găseau la vân-
zare, ieri, pentru locurile de la bal-
con, la preţul de 10 lei. Cei intere-
saţi se pot adresa Agenţiei Teatru-
lui Liric, tel. 0351.442.471.
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Profesorii universitari
doljeni care doresc sã se
înscrie pentru a câºtiga o
bursã postdoctoralã Fulbright
Senior (Visiting Scholar) îºi
pot depune candidatura pânã
pe 4 noiembrie.

Programul se adreseazã
cadrelor didactice ºi cercetã-
torilor din universitãþi, centre
ºi institute de cercetare, care
intenþioneazã sã predea sau
sã realizeze studii ºi cerce-
tãri în mediul academic
american. Aplicanþii pot
candida pentru burse de
cercetare, de predare sau cu
proiecte combinate (cerceta-
re ºi predare), în orice
domeniu, cu excepþia medici-

Înscrieri pentru bursele
Fulbright Senior

pânã pe 4 noiembrie
nei clinice. Bursele Fulbright
Senior pentru aplicanþii
români pot fi de minimum 3
luni ºi maximum 6 luni, iar
candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele criterii
de selecþie: sã aibã cetãþenie
românã, sã deþinã un docto-
rat (pot aplica ºi doctoranzii
care vor avea doctoratul la
data plecãrii în programul din
Statele Unite), sã cunoascã
limba englezã.

Pentru înscrierea în con-
curs, aplicanþii trebuie sã
depunã un formular online la
urmãtoarea adresã: https://
apply.embark.com/student/
fulbright/scholars/, însoþit de
trei scrisori de recomandare,
o fotocopie a diplomei de
doctorat ºi o scrisoare de
invitaþie de la potenþiala
universitate-gazdã din Statele
Unite. Invitaþiile pot fi trans-
mise ca scan, pe e-mail, pânã
la mijlocul lunii decembrie,
înainte de etapa de interviu.

ALINA DRÃGHICI

Asociaþia Studenþilor din Fa-
cultatea de Fizicã (ASFF) din Cra-
iova implementeazã în perioada
8 august - 30 noiembrie a.c. pro-
iectul “Culture and Comparative

Education”. La Craiova, proiec-
tul se desfãºoarã în intervalul 9-
17 octombrie a.c., când 34 de par-
ticipanþi din România, Turcia, Bul-
garia ºi Ungaria, vin în Bãnie.

Proiectul “Cultu-
re and Comparative
Education” repre-
zintã o necesitate ºi
în acelaºi timp o
oportunitate pentru
tinerii din mediul ru-
ral ºi urban, care au
ºansa sã devinã re-
prezentanþi ai volun-
tariatului în comuni-
tãþile lor. “Acest
proiect are drept
scop construirea
unei reþele de tineri
care vor sprijini ac-
tivitatea de volunta-
riat. Prin urmare, s-
a folosit programul
Tineret în Acþiune
ca abordare non-
formalã a educaþiei
prin implicarea vo-
luntariatului într-un
context cultural mai
larg, într-un cadru
non-formal conce-

put pentru a oferi o înþelegere re-
alã a problemelor. În acest sens,
trebuie vãzut modul în care edu-
caþia este perceputã de cãtre  ti-
neri,  în special cei care provin
din mediul rural, unde astfel de
proiecte sunt puþine sau chiar de-
loc. Tinerii din mediul rural vor
participa simultan la toate activi-
tãþile propuse ºi vor învãþa cã nu
existã diferenþe în ceea ce priveº-
te oportunitãþile. Valoarea poate
creºte, indiferent de mediu, iar to-
leranþa este fundaþia oricãrei re-
laþii”, au precizat organizatorii.

Pe parcursul proiectului “Cul-
ture and Comparative Educa-
tion” se va folosi o serie de me-
tode clasice de învãþare non-for-
malã, care se aplicã în ceea ce
priveºte designul proiectului ºi
tema aleasã. Vor fi utilizate “jo-
curi”, precum cele pentru inclu-
derea în dezbateri a tuturor par-
ticipanþilor, care urmãresc sã eli-
mine tendinþa de pasivitate a
celor implicaþi în activitãþi. Vor
fi folosite, de asemenea, meto-
de non-formale precum: life coa-
ching, metoda open-space, tea-
tru educativ sau biblioteca vie.

ALINA DRÃGHICI

Studenþ i i  f i z ic ieni  cautã t iner i
voluntar i  în  mediul  rurual

Primãria municipiului Calafat anunþã demararea reali-
zãrii proiectului „Muzeul Muzicii Folk”, care este pri-
mul asemenea aºezãmânt cultural din Europa. Calafatul
este cunoscut ca unul din punctele importante pe harta
României în privinþa manifestãrilor culturale. Astfel, în
municipiul de la malul Dunãrii se organizeazã Tabãra Na-
þionalã de Muzicã Folk, Festivalul „Floare de Ger”, spec-
tacolele de muzica ºi poezie „Semne”.

Calafat: Muzeul Muzicii Folk, primul din EuropaCalafat: Muzeul Muzicii Folk, primul din EuropaCalafat: Muzeul Muzicii Folk, primul din EuropaCalafat: Muzeul Muzicii Folk, primul din EuropaCalafat: Muzeul Muzicii Folk, primul din Europa

Colecþia muzeului va fi realizatã din
donaþii ale artiºtilor folk, iar de dezvol-
tarea acestui muzeu se va ocupa prof.
Dan Vanã, care este ºi organizatorul
Taberei Naþionale de Muzicã Folk, o
persoanã extrem de cunoscutã ºi apre-
ciatã în lumea muzicii folk. Locaþia va
fi în actualul Muzeu de Artã din Cala-
fat (Palatul „Marincu”).

«Acest proiect este important din
mai multe puncte de vedere. În primul
rând, este o atracþie turisticã unicã ºi
face parte dintr-un ansamblu de mã-
suri economice ºi turistice ce încearcã
sã promoveze ºi sã dezvolte economic
municipiul Calafat (ajutorul de minimis,

taxe locale zero pentru investitori, etc).
De asemenea, prin unicitatea sa pune
frumosul nostru oraº pe harta cultura-
lã a Europei. La fel de important este
ºi faptul cã acest proiect nu va costa
nici un leu din bugetul local: colecþia
va fi realizatã din donaþii, personalul
care se va ocupa de buna organizare
este cel al Muzeului de Artã ºi Primã-
riei municipiului Calafat, iar locaþia
este, de asemenea, în administrarea Pri-
mãriei. Sunt convins cã toþi artiºtii folk
care vin anual la Calafat ºi sunt prie-
tenii oraºului nostru vor contribui la re-
alizarea acestui muzeu. Muzeul va fi in-
augurat anul viitor, pe 1 august, care este

ºi data debutului Taberei Naþionale de
Muzicã Folk. Sperãm ca o mare parte
dintre cei care traverseazã podul Cala-
fat - Vidin sã viziteze Calafatul, pentru

a putea sã admire acest omagiu adus
muzicii folk», a declarat primarul muni-
cipiului Calafat, Mircea Guþã.

CRISTIAN RUDÃREANU

Asociaþia Studenþilor din Facul-
tatea de Fizicã din Craiova a fost
fondatã în anul 2003 de un grup
de tineri studenþi ai Facultãþii de
Fizicã ºi are ca scop principal apã-
rarea ºi sprijinirea intereselor stu-
denþilor de la Facultatea de ªtiinþe
Exacte - Departamentul de Fizi-
cã, Universitatea din Craiova. Aso-
ciaþia este membrã în principalele
forme federative internaþionale ºi
naþionale de profil: IAPS (Inter-
national Association Of Physics
Students), FSRF (Federaþia Stu-
denþilor Români Fizicieni), UNSR
(Uniunea Naþionalã a Studenþilor
din România), VOLUM (Fede-
raþia Volum – voluntariat).

Detalii suplimentare la
http://www.fulbright.ro
sau la conf. univ. dr.
Silvia Florea, Fulbright
Ambassador, tel: 0269-
239494, Catedra
UNESCO a ULBS
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Coreea de Nord a pus în gar-
dã, marþi, SUA, de „o catastro-
fã atroce”, plasându-ºi trupele
în alertã înainte de începerea
unor manevre comune prevãzu-
te de Washington, Tokyo ºi Seul.
Tonul ridicat, chiar escaladat, al
Phenianului, la câteva zile dupã
anunþul de sãptãmâna trecutã,
fãcut de Seul ºi aliatul sãu ame-
rican, care prevede o „descu-
rajare adaptatã” la ameninþarea
nuclearã reprezentatã de Core-
ea de Nord nu surprinde. Sur-
se, ruse ºi americane, au anun-
þat la începutul lunii septembrie
cã Phenianul este pe punctul de
a redeschide reactorul nuclear
de la Yongbyon. Manevrele na-
vale tripartite ar fi trebuit sã în-
ceapã ieri, în jurul peninsulei
coreene, dar ameninþarea unui
taifun ar putea duce la o amâ-
nare. Este prevãzutã ºi prezen-
þa submarinului american cu
propulsie nuclearã USS George
Washington. Trupele nord-core-
ene „trebuie sã fie gata de lan-
sarea unei operaþiuni în orice

moment”, a anunþat agenþia ofi-
cialã KCNA, preluând mesajul
unui purtãtor de cuvânt al arma-
tei. Situaþia din peninsulã se ten-
sioneazã din nou, Phenianul pre-
venind Washingtonul cã mai
mulþi militari ai Nordului sunt
deplin mobilizaþi. „SUA sunt to-
tal responsabile de o catastrofã
atroce, pe care o vor întâlni for-
þele de agresiune imperialiste”
a spus KCNA, utilizând voca-
bularul rãzboinic caracteristic
Nordului. Manevrele care tre-
buiau sã înceapã ieri sunt „un
exerciþiu anual de cãutare ºi de
salvare, de naturã umanitarã”,
a menþionat un purtãtor de cu-
vânt al forþelor sud-coreene ºi
americane. Sãptãmâna trecutã,
un înalt responsabil al apãrãrii
americane a descris aceste ma-
nevre tripartite ca „mai mult
decât normale”. Pentru Kim
Yong Hyun, profesor la Dondduk
University din Coreea de Nord,
þara cea mai închisã ºi mai izola-
tã din lume, Washingtonul ar tre-
bui sã se întoarcã la masa nego-

cierilor. „Cu aceste declaraþii
aproape vindicative, Nordul atra-
ge atenþia Washingtonului”, po-
trivit profesorului, care nuanþea-
zã ameninþãrile Phenianului. Pen-
tru Yang Moo Jin, din la Univer-
sitatea de Studii Nord-Coreene
din Seul, „alerta de urgenþã”
emisã de Nord nu se deosebeºte
de alertele precedente. Nordul
pur ºi simplu încearcã sã atragã
atenþia lumii cã monitorizeazã
aceste manevre. Avertizeazã po-

pulaþia împotriva ameninþãrilor la
adresa securitãþii sale din partea
SUA, Coreea de Sud ºi Japonia.
Peninsula a cunoscut în iarna tre-
cutã un nou episod foarte tensi-
onat, dupã introducerea de noi
sancþiuni internaþionale, dupã cea
de-a treia încercare nuclearã re-
alizatã de Coreea de Nord, în fe-
bruarie a.c.. Climatul se încãlzi-
se de câteva luni, dar, recent,
Phenianul a revenit cu diatribele
sale violente.

Coreeea de Nord pune în gardã SUACoreeea de Nord pune în gardã SUACoreeea de Nord pune în gardã SUACoreeea de Nord pune în gardã SUACoreeea de Nord pune în gardã SUA
înaintea manevrelor tripartiteînaintea manevrelor tripartiteînaintea manevrelor tripartiteînaintea manevrelor tripartiteînaintea manevrelor tripartite

Comisia Europeanã ºi-a anunþat,
ieri, intenþia de a organiza o operaþiune
de „securitate ºi salvare” de amploare
în Marea Mediteranã, dupã tragedia
din Lampedusa. „Le voi propune
statelor membre sã organizeze o mare
operaþiune de securitate ºi salvare în
Mediterana, din Cipru pânã în Spania”,
a declarat comisarul european pentru
Afaceri Interne, Cecilia Malmström, la
sosirea la o reuniune a miniºtrilor
europeni de Interne, la Luxemburg.

Comisia Europeanã vrea organizarea unei mari
operaþiuni de securitate în Marea Mediteranã

„Nu, nu, este exclusã orice dis-
cuþie. Niciodatã noi nu vom pu-
tea accepta deschiderea cutiei
Pandorei”. Este reacþia unui înalt
magistrat, oferitã în schimbul pãs-
trãrii anonimatului, susþinutã de
cotidianul El Confidencial.com,
intransigenþã afiºatã ºi de autori-
tãþile spaniole cu privire la posi-
bilitatea judecãrii foºtilor slujitori
ai franchismului. Nici guvernul
condus de Mariano Rajoy (foto),
nici parlamentul ºi cu atât mai
puþin Tribunalul Suprem, nu îm-
brãþiºeazã aceastã ipotezã. Pânã
în prezent, dupã revenirea la de-
mocraþie, la sfârºitul anilor 1970
(Franco a murit în 1975), nici un
lider al dictaturii spaniole, care a
durat patru decenii, nu a ajuns pe
banca acuzaþilor. Nimeni n-a fost
acuzat. Mai mult, judecãtorului
Baltasar Garzon i-a fost interzisã
exercitarea profesiei în 2012.
Motivul oficial: punerea sub as-
cultare a avocaþilor. Motivul ne-
oficial: curajul de a contesta im-
punitatea, cerând anchetarea dis-
pariþiei a 114.00 de spanioli ºi a
30.000 de copii în timpul dictatu-

rii. De fiecare datã autoritãþile au
adus acelaºi argument: legea am-
nistiei, votatã de deputaþi în 1977,
care constituie un baraj contra ori-
cãrei puneri sub acuzare a vreu-
nui funcþionar al fostului regim.
Dupã tentativa avortatã a lui Gar-
zon, urmaºii victimelor fac în pre-
zent o nouã ofensivã. Pe de altã
parte, judecãtorul argentinian
Maria Servini solicitã extrãdarea
a trei foºti membri ai aparatului
franchist, acuzaþi de crime con-
tra umanitãþii: fosta gardã civilã
Jesus Munecas (74 de ani), ex-
comisarul Jose Ignacio Giralte
(71 de ani) ºi Jose Antonio Pa-
checo (67 de ani, alias „Billy El
Nino”). Un mandat de arest in-
ternaþional a fost emis, dar Gu-
vernul Rajoy, care trebuie sã dea
undã verde, nu a ridicat un de-
get. Presiunea vine ºi din partea
Naþiunilor Unite. Doi trimiºi spe-
cializaþi în dispariþii s-au aflat re-
cent la Madrid, pentru a solicita
Executivului ratificarea unei con-
venþii privind caracterul impre-
scriptibil al crimelor de rãzboi ºi al
crimelor contra umanitãþii. Cu alte

cuvinte, autoritãþile sunt somate sã
deroge de la legea amnistiei din
1977, în apatele cãreia „ele se pro-
tejeazã”, pentru a permite a se
face luminã asupra crimelor, tor-
turilor, asasinatelor ºi gropilor co-
mune. Ironia sorþii este cã, timp
de douã decenii, judecãtorii spa-
nioli au fost printre cei mai activi
în exercitarea „justiþiei fãrã fron-
tiere”. În 1999, Baltasar Garzon a
fost la originea interpelãrii lui Au-
gusto Pinochet, la Londra, fostul

dictator chilian putând apoi sã se
întoarcã în þara sa. La mijlocul
anilor 2.000, acelaºi judecãtor a
obþinut extrãdarea cãtre Madrid a
foºtilor torþionari ai dictaturii argen-
tiniene (1976-1983), Adolfo Scilin-
go ºi Rocardo Carvallo, care s-au
întors apoi în þara lor. Astãzi Spa-
nia refuzã sã cedeze ºi sã revinã
asupra legii impunitãþii. Argentinia-
nul Carlos Slepoi, avocat al fami-
liilor victimelor, sperã cã aceastã
intransigenþã nu este definitivã.

Spania refuzã sã condamne franchismul

François Englert ºi Peter
Ware Higgs, câºtigãtorii
Nobelului pentru fizicã

Comitetul Nobel i-a recompensat
pe cercetãtorul belgian François
Englert ºi pe cel britanic Peter W.
Higgs cu premiul Nobel pentru
fizicã. Cei doi bãrbaþi, în vârstã de
80 ºi 84 de ani, sunt recompensaþi
pentru „descoperirea teoreticã a
mecanismului care contribuie la o
mai bunã înþelegere a originii masei
particulelor subatomice, care a fost
confirmatã recent prin descoperirea
acestei particule fundamentale
prezise, realizatã de experimentele
ATLAS ºi CMS cu ajutorul accelera-
torului de particule (Large Hadron
Collider) de la CERN”. Bosonul lui
Higgs este considerat de fizicieni
drept piatra unghiularã a structurii
fundamentale a materiei, particula
elementarã care dã masã celorlalte,
potrivit teoriei denumitã „Modelul
standard”. Acesta explicã de ce
anumite particule au masã ºi altele
nu, respectiv de ce Universul existã
aºa cum îl cunoaºtem. Cei doi
bãrbaþi au început sã lucreze
separat asupra acestui subiect.

Martens se retrage
temporar de la conducerea
PPE, Daul îl va înlocui

Fostul premier belgian demo-
crat-creºtin Wilfried Martens a
anunþat ieri cã nu este în mãsurã
sã exercite pentru o perioadã de
timp, neprecizatã, funcþia de
preºedinte al Partidului Popular
European (PPE), din motive de
sãnãtate. „Preºedintele PPE,
Wilfried Martens, a informat
preºedinþia PPE cã nu este în
mãsurã sã îºi exercite funcþia de
preºedinte PPE din motive de
sãnãtate”, a anunþat grupul
politic european de centru-
dreapta, din care fac parte, între
alte formaþiuni, UMP-ul francez ºi
CDU-ul german. El „a decis, ca
atare (...) sã delege responsabili-
tãþile de preºedinte PPE preºedin-
telui grupului PPE în Parlamentul
European (PE)”, francezul Joseph
Daul, „pânã la noi ordine”.
Martens, în vârstã de 77 de ani,
deþine preºedinþia PPE din 1990.
Acesta a fost spitalizat timp de
aproximativ zece zile, la sfârºitul
lui august, pentru probleme de
coagulare sanguinã.

Ban Ki-moon recomandã
trimiterea unei misiuni
de 100 de persoane în Siria

Secretarul general al ONU,
Ban Ki-moon, a recomandat
crearea unei „misiuni comune” a
ONU ºi a Organizaþiei pentru
Interzicerea Armelor Chimice
(OIAC) la care sã participe 100 de
persoane, pentru a elimina
arsenalul chimic sirian. Va fi
vorba despre „prima misiune
comunã din istoria celor douã
organizaþii”, iar baza operaþiona-
lã a acesteia va avea sediul la
Damasc, în timp ce baza din spate
va avea sediul în Cipru, a adãugat
Ban Ki-moon într-un raport
transmis Consiliului de Securitate
al ONU, dupã care AFP a obþinut
o copie. O echipã micã, formatã
din 20 de experþi ai ONU ºi OIAC,
se aflã deja în Siria, începând de
la 1 octombrie, demarând distru-
gerea arsenalului chimic sirian.
Secretarul general al ONU a cerut
statelor membre sã furnizeze „o
susþinere deplinã a activitãþii
misiunii comune, în special prin
intermediul unui ajutor financiar,
material, tehnic ºi operaþional”.

„Voi cere susþinere ºi resursele
necesare pentru a face acest lucru,
pentru a salva mai multe vieþi”, a
explicat ea, precizând cã operaþiunea
va fi desfãºuratã de Frontex, agenþia
de supraveghere a frontierelor europe-
ne. Malmström îl va însoþi, astãzi, pe
preºedintele Comisiei Europene, Jose
Manuel Barroso, în cadrul vizitei sale
în Lampedusa, unde peste 200 de
imigranþi au murit în urma naufragiului
ambarcaþiunii lor.
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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 O vacanþã de aur
10:45 Oameni care au schimbat

Lumea
11:00 Tezaur folcloric (R)
11:50 Pe scurt despre orice
12:00 Cãlãtor pe viaþã
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:30 Akzente
16:50 Lozul cel mare
17:45 Dispãruþi fãrã urmã (R)
18:15 Maºini, teste ºi verdicte

(R)
18:45 Clubul celor care

muncesc în România
18:50 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 O datã’n viaþã
00:00 Moºtenirea clandestinã (R)
01:00 Europa mea (R)

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Tehnologiile viitorului
08:00 Nedespãrþitã de jeep (R)
09:00 România frumoasã (R)
10:00 Carabinieri (R)
11:10 8 într-o barcã (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 Ferma (R)
16:00 Carabinieri
17:00 România frumoasã
18:00 Telejurnal
19:00 Islay - Secretul whiskyului
20:10 Nascutã sub o stea

norocoasã
21:45 Muzica DP 2
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Dr. House
23:50 Zon@ IT
00:25 Trei regate
01:20 Concertele Festivalului

George Enescu (R)

07:30 Doctor Dolittle
08:55 Hotel Transilvania
10:25 Salutãri din Hollywood
12:05 Hotelul Marigold
14:05 Contesa de gheaþã
16:20 Tinker Bell: Clopoþica ºi

secretul aripilor
17:35 Pace, iubire ºi neînþele-

geri
19:10 În derivã
20:00 Beyonce: Viaþa e doar un

vis
21:35 Cum s-o dai sã fie bine?
23:25 True Blood
00:20 Arbitrage

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 O nouã ºansã (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Experimentul Philadelphia
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 The Walking Dead:

Invazia zombi
00:00 Serviciul Român de

Comedie (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 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)
04:00 Chelsea Settles (R)
04:30 Reþeta de Acasã (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 Întoarcerea din iad
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 Forrest Gump
00:00 Dexter
02:00 Anturaj
02:30 Fringe
03:15 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 Next Star
23:00 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Nikita (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 Faci faþã, faci bani
21:15 Asta-i România! (R)
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 Poveºti din jurul lumii
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 Cireaºa de pe tort
20:30 Mãrul discordiei
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 Meteoritul

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

Over the Limit
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor
09:00 Pe urmele antichitãþilor
10:00 Oamenii cu topoare
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Pe urmele antichitãþilor
21:00 Premierã Colecþia de la

Count's Kustoms
00:00 Extratereºtri antici
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Anunþul tãu!
Liceul Tehnologic Transporturi
Cãi Ferate Craiova scoate la li-
citaþie publicã în vederea închi-
rierii 18 spaþii de învãþãmânt.
Relaþii suplimentare la telefon:
0251/595.848.
Comuna Pieleºti, jud. Dolj anun-
þã publicul interesat asupra soli-
citãrii Avizului de gospodãrire a
apelor pentru investiþia Sistem
Centralizat Canalizare Menajerã
ºi Staþie Epurare – Tronson DJ
641, comuna Pieleºti, jud. Dolj.
Relaþii suplimentare se pot obþi-
ne la nr. de telefon: 0251/459.474
sau la Primãrie.
S.C. YUKO GROUP SRL titular
al proiectului „INSTALAÞIE DES-
CÃRCARE, INCÃRCARE, DIS-
TRIBUÞIE PRODUSE PETROLIE-
RE” anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre APM Dolj- AVI-
ZARE FÃRÃ ACORD DE MEDIU,
pentru proiectul ”INSTALAÞIE
DESCÃRCARE, INCÃRCARE,
DISTRIBUÞIE PRODUSE PE-
TROLIERE”propus a fi amplasat
în Portul Bechet. 1. Proiectul de-
ciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, stra-
da Petru Rareº, nr. 1, în zilele de
L-V, între orele 9-14, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet:
http://apmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comenta-
rii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare (în termen de 5 zile
de la data publicãrii prezentului
anunþ) pânã la data de 12.10.2013.

Licenþiatã, douã
specializãri ofer me-
ditaþii complete cla-
sele I-IV. Telefon:
0751/239.088.
Meditez matematicã
pentru Evaluare Na-
þionalã, bacalaureat,
alte concursuri ºco-
lare ºi examene. Te-
lefon. 0724/088.745;
0351/416.101.
Profesoarã meditez
matematicã. Tele-
fon. 0761/329.958.

Pregãtesc contabili-
tate – studenþi,
ºomeri etc. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.

PRESTÃRI SERVICII
Evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0758/063.773.
0744/390.775.
Fac menaj sau bonã.
Telefon: 0762/047.095.
Finisaje interioare ºi
exterioare. Telefon:
0736/003.526.

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM MAªI-
NISTE MAROCHI-
NÃRIE. Telefon:
0722 /943 .220 ;
0755/139.772.
Angajãm tehnician/
inginer cu cunoºtin-
þe în sisteme de alar-
mã, supraveghere
video, reþele calcula-
toare. CV-ul se de-
pune la adresa de e-
mail: angajari_craio-
va@yahoo.com.

Angajãm frizeriþã,
coafezã zona Bres-
tei. Telefon: 0741/
505.044.

MEDITAÞII
PROFESOARÃ
Istorie meditez
pentru orice nivel:
testare naþionalã,
bacalaureat, fa-
cultate. Pregã-
tesc la domiciliu
elevi de clasele I–
IV. Telefon: 0720/
536.468.
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Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740 /895 .691 ;
0785/103.411.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Particular vând apar-
tament 2 camere,
etj2/4, zona Lãpuº,
în spatele Hotelului
Helin. Preþ 46.000 E
negociabil. Telefon:
0720/556.607.
Vând apartament 2
camere transformat
în 3, ultramodern cu
centralã, mobilier ºi
garaj, (în spate la
Billa). Preþ 65.000
Euro negociabil. Te-
lefon: 0755/943.426.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Telefon:
0770/334.956.
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.
Vând apartament 2
camere central. Te-
lefon, 0770/682.554.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.

Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,
superb, preþ negocia-
bil, zona Ciupercã. Te-
lefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, aparta-
ment 3 camere, îm-
bunãtãþiri, 70 mp, 1
Mai (langa Poligra-
fie). 45.000 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0721/218.871.

CASE
Vând vilã la roºu
Gherceºti posibilita-
te preluare credit Pri-
ma Casã. Telefon:
0752/142.493.
Vând casã cu teren
Lãdeºti – Vâlcea. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând casã la 15 km
de Craiova, mobilã,
aragaz. Telefon:
0752/ 410.378.
Vând casã în Bãileºti
ºi curte 2000 mp
zona I, sau schimb
cu garsonierã Craio-
va, + diferenþa. Tele-
fon: 0742/097.486.
Vând casã comuna
Urzicuþa 4 camere +
3500 mp. Telefon:
0722/651.544.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Te-
lefon: 0744/391.195.
Casã, 3 camere,
anexe, pomi fructi-
feri, vie, fântânã, lo-
calitatea Ciutura,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0763/305.850.
Vând gospodãrie
formatã din 2 case,
anexe ºi 38 ari cur-
te în sat Þugureºti,
comuna Valea Stan-
ciului. Telefon: 0251/
352.239. 0721/
502.003.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire
la ºoseaua Craiova
– Bechet. Telefon:
0734/159.594.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anve-
lopatã termic, eventual
schimb 2 apartamen-
te, 2 camere sau vari-
ante. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km
de Craiova. Telefon:
0251/454.016.

TERENURI
Vând teren zona
ANL 412m.p. Preþ
25 Euro/m.p. Tele-
fon: 0770/222.518.
Vând teren 1850
m.p. Bariera Vâlcii,
str. Corneºului. Tele-
fon: 0761/431.806.
Vând teren intravilan
4000 mp, cadastru,
cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie la 11 km
de Craiova. Telefon:
0727/884.205.

Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând teren intravilan
Brãdeºti, deschidere
la Drum European
54 m, toate utilitãþile.
Relaþii la telefon:
0749/230.636.
Vând parcele Cârcea,
la asfalt, alãturat cu
Hanul cu ponei, 450
mp ºi 650 mp. Tele-
fon: 0767/263.391.
Vând intravilan vis-a-
vis de târgul Leu, 1174
mp, 2 deschideri 17 m
ºi reþele apã, electrici-
tate, cadastru, carte
funciarã. Telefon:
0724/572.434; 0351/
179.436.
Vând 800 mp, co-
muna Predeºti ideal
pentru casã, zonã
pitoreascã. Telefon:
0762/ 109.595.
Vând 345 mp zona
Daewoo între case,
variante. Telefon:
0761/ 665.763.
Vând teren intravilan
ºi extravilan. Telefon:
0766/582.831.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de
lacul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil. Te-
lefon: 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 in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire
lângã reþea gaze, cu
dublã ieºire, dechide-
re 34 m, paralel cu
drumul european. Te-
lefon: 0766/440.456.

Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, 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. TELE-
FON: 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.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.

SCHIMBURI
Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon. 0727/884.205.
Vând sau schimb
apartament 4 came-
re Lãpuº, cu casã 2-
3 camere. Telefon:
0766/ 483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Peugeot 306
diesel înmatriculat. Te-
lefon: 0761/155.549.
Vând maºinã auto
Peugeot 806, benzi-
nã, an 1995 neînma-
triculatã. Bariera Vâl-
cii nr. 63. Craiova. Te-
lefon: 0766/466.171.
Vând Audi A6, fabri-
caþie 2006, full-op-
tions, bleu-marin,
piele, xenon, motor
de 2000 cm3. Tele-
fon. 0762/109.595.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.

Camera Agricolã Dolj
cauta pentru inchiriere
spaþiu de birouri in su-
prafaþã de 120-180 mp
(6-7 birouri) la parter sau
etaj 1 cu acces din stra-
dã si locuri de parcare.

Primãria Segarcea
organizeazã în data de
30.10.2013, ora 14.00,
licitaþie publicã pentru
concesionarea supra-
feþei de 20 m.p. teren
domeniul public situat
în strada Unirii.
Caietul de sarcini se

achiziþioneazã de la se-
diul Primãriei Segarcea.
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Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 în-
matriculat 2008. Te-
lefon: 0728/031.821.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca
nouã + cauciucuri
iarnã. Telefon: 0746/
152.196.
De vânzare Turbo
Diesel, 90 C.P., fa-
bricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ: 650
euro. Telefon: 0768/
440.441.
Vând Ford Fiesta
impecabil, înmatri-
culat. Telefon: 0745/
043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39.000
km, nerulat în Ro-
mânia, motor 3500,
dublã axã, capacita-
te 6,5 tone, preþ ne-
gociabil sau alte va-
riante. Telefon: 0748/
995.594.
Vând KIA SPORTA-
GE, an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon:
0740/316.002.

UTILAJE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Bu-
covãþ, sat Palilula,
stare foarte bunã. Te-
lefon: 0251/361.093,
0767/249.701

VÂNZÃRI DIVERSE
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon. 0756/819.472.
PRESÃ ULEI, origi-
nalã fabricã, preþ
5000 RON. Telefon:
0764/834.799.
Vând cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, ara-
gaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor
(flex) D125/850W
nou, canistrã 20 litri
aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând loc de veci ci-
mitirul Roboaica. Te-
lefon: 0736/655.212.
Vând frigider Actic 240
l preþ negociabil. Tele-
fon: 0763/625.519.
Vând pãlãrie fetru nr.
55, nouã, 50 lei, ma-
ºini de spãlat rufe,
pompã defectã. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând nicovalã fierã-
rie maºini de cusut
nemþeºti, româneºti,
cãruþã. Telefon:
0761/155.549.
Vând în Iºalniþa 2 m3

lemne diferite esen-
þe din demolare ma-
gazie 125 lei m3. Te-
lefon: 0761/355.869;
0770/303.445.
Vând cârlige jgheaburi
acoperiº, arzãtoare Ø
600 gaze sobã, poli-
zor (flex) D 125/850W,
cauciucuri 155/13 cu
jantã, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu bute-
lie, ceas Atlantic. Tele-
fon: 0771/385.734.

Vând 345 mp –
18,60, tarlaua 80 preþ
negociabil, zona Da-
ewoo cãpºunãrie. Te-
lefon: 0763/616.711;
0351/425.744.
Vând presã pentru
struguri capacitate
mare. Telefon: 0251/
531.294.
Vând 2 gropi, Cimiti-
rul Romaneºti, cu lu-
crare fãcutã. Tele-
fon: 0771/758.019.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Te-
lefon: 0351/440.594.
Vând puieþi de nuc,
frasin, salcâm ºi di-
verºi puieþi pomi
fructiferi ºi sãlbatici
pentru a înfiinþa o
plantaþie. Telefon:
0762 /278 .639 ;
0351 /430 .880 ;
0253/285.145.
Vând aparat de ozo-
nat apa, eliminã pes-
ticidele din legume ºi
fructe, precum ºi
hormonii ºi antibioti-
cele din carne. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând þeavã neagrã
40 ml, robineþi, ven-
tile fontã noi diverse
mãrimi. Telefon.
0731/989.215.
Vând dozator de
bere, tub CO2, apa-
rat fax, aspirator, ba-
lanþã Berkel, cuier
panou, maºinã de
cusut Singer. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.

Vând uºi cu toc, de in-
terior, cu geam, date
cu lac, tuburi CO2,
dozator bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electro-
nic 30 kg, 250 lei,
casã de marcat Acti-
va Magic, 250 lei ne-
gociabil. Telefon:
0766/355.375.
Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300. Preþ 200
lei. Relaþi la telefon:
0748/057.590.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei / buc. Telefon:
0770/303.445.
Vând presã de ba-
lotat, mase plasti-
ce uºã cu toc pen-
tru 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 încãlzi-
re. Cadou nuntã de-
osebit! Telefon:
0251 /415 .863 ;
0765/ 027.337.
Vând convenabil
sau schimb cu calo-
rifer fontã folosit, un
calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin fo-
losit. Telefon: 0251/
534.303.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.

Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã
stereo, piei de bovi-
nã tratate, piese Da-
cia noi, calculator in-
struire copii, flex
mare, aparat sudu-
rã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, co-
vor, aragaz voiaj cu
butelie, maºinã de
cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – in-
dex, aragaz + bute-
lie, aer condiþionat,
mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante,
covoare. Telefon:
0752/142.493.
Vând mobilã dormi-
tor, sufragerie, bucã-
tãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de cu-
sut, lustrã, canapea,
covor. Telefon: 0720/
929.024.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii se-
parate 500 mp cu te-
ren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu
gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groa-
sã pentru pui, curcani
ºi animale mici. Tele-
fon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã
miere. Telefon: 0728/
381.894.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.

Vând 4 locuri de
veci, douã pe o par-
te suprapuse ºi douã
pe o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii
2-4 ani (50 Ron), te-
levizor bucãtãrie, 2
radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând mobilã, cal-
culator, combinã
frigorificã, loc de
veci (Craiova
Nord), robot de
bucãtãrie, diver-
se. Telefon: 0762/
559.132.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351 /425 .977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR
PENTRU ARO
DIESEL, ABRIC,
BITUM ASFALT,
MOZAIC DE MAR-
MURÃ. TELEFON:
0731/989.215; 0251/
425.651.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan
2/3 ºi lãzi de lemn
curate, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate,
preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de
cusut casnicã, sim-
plã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/
531.294.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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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.

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.

Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând convector
pentru cãldurã in-
stant apã caldã,
ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare
bunã. Telefon:
0770 /682 .710 ;
0351/464.044.
Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Ita-
lia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100
scrisã - 100 lei; foar-
fecã tablã 15 lei; vas
WC fontã cu plutitor
20 lei. 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.

Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
CUMPÃRÃRI
Colecþionar cumpãr
tablouri, sculpturã,
acuarelã, graficã,
monede, bancnote,
timbre, ceasuri,
icoane, alte antichi-
tãþi. Telefon: 0723/
926.322.

DIVERSE
Cumpãr maºinã de
tricotat fineþea 6-7 ºi
ace fineþea 8. Tele-
fon: 0745/589.825.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Inchiriez spatiu co-
mercial în municipiul
Craiova, str. Lip-
scani, 300 mp, dis-
pus pe trei niveluri.
Tel: 0745.13.07.05
Bucureºti - zona
Vitan garsonierã
40 mp mobilatã, rog
seriozitate. Exclus
intermediere agen-
þii. Telefon: 0722/
714.578.

Închiriez garsonierã
complet mobilatã
zona Lãpuº, Scoala
M. Eminescu. Tele-
fon: 0762/ 299.913.
Închiriez la bloc Ca-
lea Bucureºti, exclus
familii. Telefon. 0762/
047.095.
Închiriez teren pe ter-
men lung pentru am-
plasare de magazi-
ne sau piaþã Lãpuº.
Vad foarte bun. Te-
lefon: 0763/616.711;
0351/425.744.
Proprietar închiriez
pe termen lung apar-
tament 3 camere
mobilat parter Dez-
robirii,  300 euro. Te-
lefon: 0744/396.354.
Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedeterminatã,
zonã cu vad. Telefon:
0761/665.763.
Magazin, birou, depo-
zit, str. Dezrobirii, nr. 59.
Telefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.

Închiriez apartament 2
camere, Valea Roºie.
Telefon: 0745/ 175.456.
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 autori-
zatã ptr. cadastru în Cra-
iova. Telefon: 0770/
333.559: 0351/401.251.

Confecþionez ºi
montez curea ca-
nelatã pentru maºi-
nã de cusut. Tele-
fon: 0251/531.294.
Caut sã fac menaj
sau îngrijire copil
sau bãtrân. Tele-
fon: 0764/568.897.
0751/ 911.417.

PIERDERI
PIERDUT ªtam-
pilã rotundã, apar-
þinând Udrea Ser-
giu Ionel A.F., CUI:
16117091, J16/
187/2004. Se de-
clarã nul.

Pierdut Supliment
Diplomã Facultatea
ELTH Craiova pe nu-
mele DUMITRES-
CU VALENTIN. Se
declarã nul.
POPESCU Elena
Mihaela declarã
pierderea urmã-
toarelor: Certificat
de înregistrare, 2
Certificate consta-
tatoare, Rezoluþia
nr.14353, elibera-
te de ORC Dolj
pentru firma: Po-
pescu A.Elena-Mi-
haela PFA. Se de-
clarã nule.
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Selecþionerul naþionalei Under
21 a României, Bogdan Stelea, a
anunþat, ieri, lotul pentru parti-
dele cu reprezentativa similarã a
Irlandei, care vor avea loc în 11
ºi 15 octombrie, în grupa a 6-a a
preliminariilor Campionatului Eu-
ropean, competiþie gãzduitã de
Cehia în 2015.

Cei 20 de jucãtori convocaþi
sunt urmãtorii:

Portari: Laurenþiu Brãnescu
(Juve Stabia), Alexandru Buz-
buchi (Viitorul Constanþa);

Fundaºi: Claudiu Iordache
(ACS Poli Timiºoara), Constan-
tin Nica (Atalanta Bergamo), Ale-
xandru Creþu, Adrian Avrãmia
(ambii CSMS Iaºi), Dejan Boldor

(AS Roma), ªtefan Popescu
(Ajaccio), Alin Toºca (Viitorul
Constanþa);

Mijlocaºi: Romario Benzar,
Alin Cârstocea, Alexandru Bã-
luþã (toþi Viitorul Constanþa),
Alexandru Dan, Claudiu Bum-
ba (ambii ASA Târgu Mureº),
Mãdãlin Martin (Rapid), Stelia-
no Filip, Dorin Rotariu (ambii
Dinamo), Andrei Florean (Sã-
geata Nãvodari);

Atacanþi:  Andrei Ciolacu
(Rapid), Mihai Roman (Sãgea-
ta Nãvodari).

Primul meci contra Irlandei se
va disputa vineri, de la ora 19:30,
la Piatra Neamþ, returul urmând
sã se joace marþea viitoare, de la

ora 17:00, la Sligo.
Alãturi de România ºi Irlanda,

din grupã mai fac parte Germa-
nia, Muntenegru ºi Insulele Fe-
roe. Tricolorii au acumulat pânã
acum doar un punct în douã dis-
pute, 2-2, în deplasare, cu Fe-
roe. Înfrângerea a venit contra
Muntenegrului, 2-3, de asemenea
în deplasare.

Clasament: 1. Germania 6p
(2j), 2. Muntenegru 6p (2j), 3.
Irlanda 3p (2j), 4. România 1p
(2j), 5. Feroe 1p (4j).

La turneul final se calificã
echipele clasate pe primul loc în
cele 10 grupe preliminare ºi 5 na-
þionale clasate pe locul secund,
câºtigãtoarele dublelor de baraj.

Echipa femininã de tenis de
masã a României a rãmas cu me-
daliile de argint, dupã ce a pierdut
finala Campionatului European de
la Schwechat (Austria), unde a
fost învinsã, luni searã, cu scorul
de 3-1, de reprezentativa Germa-
niei.

La fel ca ºi în cadrul celorlalte

Gabriel Torje a fost împrumu-
tat de Espanyol Barcelona (de la
Udinese) în ultima zi de merca-
to, dar pânã acum nu a reuºit sã
se impunã în prima echipã a ca-
talanilor.

Blestemul finalelor!

România, din nou vicecampioanã continentalã
douã ediþii disputate pânã acum,
când de asemenea a pierdut în ul-
timul act, echipa României a fost
formatã din Eliza Samara, Daniela
Dodean ºi Bernadette Szocs
(foto).

“Tricolorele” au punctat prime-
le, graþie lui Dodean, pentru ca apoi
sã cedeze de fiecare datã la limitã

(2-3), dupã ce au au condus cu 2-
1. Ca o consolare, dat fiind cunos-
cutã supremaþia asiaticelor în acest
sport, victoria Germaniei a fost
adusã de douã chinezoaice natura-
lizate, Ying Han ºi Xiaona Shan.

Iatã rezultatele înregistrate:
Daniela Dodean – Kristin Silberei-
sen 3-1 (11-8, 7-11, 12-10, 12-10),
Elisabeta Samara – Ying Han 2-3
(11-9, 6-11, 11-8, 10-12, 5-11),
Bernadette Szocs – Xiaona Shan
2-3 (6-11, 11-9, 12-10, 1-11, 9-
11), Daniel Dodean – Ying Han 2-
3 (11-9, 8-11, 11-6, 6-11, 6-11).

Drumul României pânã în fi-
nalã: 3-2 cu Ucraina (optimi), 3-0
cu Ungaria (sferturi), 3-0 cu Ru-
sia (semifinale).

La ediþia inauguralã din 2010 ºi
la cea din 2011, de la Ostrava (Ce-
hia), respectiv Gdansk (Polonia),
“tricolorele” rataserã aurul, în am-
bele ocazii, contra Olandei. În
2012, la Herning (Danemarca), nu
s-a mai organizat competiþia pe
echipe. 

Torje, criticat
de presa spaniolã

Mai mult, Torje n-a prins nici
mãcar banca de rezerve în meciul
de sâmbãtã cu Elche (1-2), iar pre-
sa catalanã se întreabã ce cautã la
Espanyol. “Cineva trebuie sã ex-
plice ce s-a întîmplat în ultimele

zile de mercato,
dar senzaþia e cã s-
au aruncat banii
prin aducerea lui
Torje ºi, mai ales,
a lui Jhon Cordo-
ba”, a scris cotidia-
nul Sport.

Învinsã în ulti-
mele trei jocuri din
Primera, Espanyol
se aflã, totuºi, pe
locul 8, cu 11
puncte în 8 partide.

38 de minute a
bifat pânã acum
internaþionalul ro-
mân în tricoul lui
Espanyol, în douã
apariþii.

Digi Sport 2

9:00 – TENIS (M) – Turneul de la
Shanghai (China): ziua a 3-a / 3:45 –
FOTBAL – Campionatul Braziliei:
Cruzeiro – Sao Paulo.

Digi Sport 3

17:00, 18:45, 20:30 – BASCHET
(M) – Liga Naþionalã: Asesoft Plo-
ieºti – BCM U Piteºti, Atlassib Sibiu
– Municipal Oradea, BC Mureº – Gaz
Matan Mediaº.

Dolce Sport 1

21:00 – BASCHET (M) – Liga

Venirea lui Ozil la Arsenal a
fãcut din gruparea londonezã una
din principalele favorite la titlu
în Premier League. “Tunarii”
sunt pe primul loc în clasament
ºi nu au pierdut nici un meci cu
Ozil în echipã.

Odatã cu venirea neamþului au
ieºit la rampã ºi alþi jucãtori din
trupa lui Wenger. Galezul Aaron
Ramsey a marcat 4 goluri în luna
septembrie ºi a fost ales jucãto-
rul lunii în Premier League. În
total, mijlocaºul londonezilor a
înscris 9 goluri în 13 apariþii în
acest sezon, incluzând aici ºi 4

PROGRAM LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Adriaticã: Igokea Aleksandrovak –
Steaua roºie Belgrad.

Dolce Sport 2

21:45 – HANDBAL (M) – Cam-
pionatul Germaniei: Fuchse Berlin –
Rhein Neckar.

Eurosport

13:00 – TENIS (F) – Turneul de la
Linz (Austria) / 17:45, 20:00 – FOT-
BAL (F) – Liga Campioanelor.

Eurosport

19:00 – TENIS (F) – Turneul de la
Linz (Austria).

Ramsey, jucãtorul lunii septembrie în Premier League
reuºite în UEFA Champions Lea-
gue. Ceea ce a fãcut sã fie vãzut
de fanii de pe “Emirates” drept
noul star al echipei.

În ultimii doi ani, galezul mar-
case de doar 5 ori în cele 91 de
meciuri jucate în tricoul forma-
þiei londoneze. Ramsey nu e sin-
gurul “tunar” premiat de englezi.
Arsene Wenger a fost ales ma-
nagerul lunii septembrie în Pre-
mier League. 

13 milioane de euro este cota
de piaþã a lui Ramsey, conform
site-ului specializat transfer-
markt.de.

TENIS DE MASÃ
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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

CS Podari a fost învinsă ieri, în etapa a 7-a a Ligii a III-a, seria a 3-a,
scor 4-3, de Juventus Bucureşti, în deplasare. Au marcat pentru echipa
lui Bogdan Vrăjitoarea: Preduţ (15), Bălan (28) şi Stăncuţă (32 - pen), la
pauză oltenii conducând cu 3-2. Într-un alt meci, Viitorul Municipal Cra-
iova a fost învinsă în deplasare, 1-0, de Concordia II Chiajna, Jianu
marcând un autogol în repriza secundă.

LIGA I

Etapa a X-a
FC Braşov – 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, Pure ce  43,  Cre ţu 79 – pe n.  /

M.  Cristescu 14.
FC Vaslui – Steaua 0-1
A marcat: Piovaccari 47.
Dinamo – Ceahlăul 1-1
Au marcat: Thicot 2 / Golubovici 42.
Săgeata – Pandurii 0-4
Au marcat: Matulevicius 14, 44, Anton 31, Ciucur 46.
Gaz Metan – Petrolul 1-0
A marcat: Vitinho 82.
FC Botoşani – „U” Cluj 1-1
Au marcat: Hadnagy 34 / Lemnaru 50.
CFR Cluj – Oţelul 7-2
Au marcat: Maah 6, 28, Ogbu 23, 48, 64, Cadu 40, Gabionetta 62

/ Henrique 50, 84.

 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
Botoşani 10 5 4 1 11-7 19
Pandurii 10 5 2 3 20-12 17
Ceahlăul 10 4 5 1 14-7 17
Mediaş 10 4 3 3 12-11 15
Dinamo 10 3 4 3 15-10 13
CFR Cluj 10 3 4 3 15-16 13
ACS Poli 10 3 3 4 9-11 12
Săgeata 10 3 3 4 9-16 12
Chiajna 7 3 1 3 10-12 10
1Braşov 10 2 4 4 11-13 10
Oţelul 10 3 1 6 10-21 10
Viitorul 9 1 4 4 4-13 7
„U” Cluj 10 0 4 6 6-20 4
FC Vaslui 9 3 2 4 8-8 3
Corona 10 0 2 8 5-17 2

6

5

4

FC Vaslui a fost penalizată cu 8 puncte.

CS Universitatea transferă
antrenori de la Şcoala GP

Nelu Petrişor şi Alin Dobrotescu vor antrena juniorii B şi
C, iar Daniel Mogoşanu va pregăti echipa satelit a clubului

După numirea lui Ovidiu Stân-
gă şi Corneliu Papură la prima echi-
pă a clubului, Universitatea Craio-
va şi-a completat posturile rămase
vacante la Centrul de Copii şi Ju-
niori şi la echipa satelit. Astfel, de
formaţia secundă se va ocupa Da-
niel Mogoşanu alături de Nelu Pe-
trişor. Pentru echipele de copii şi
juniori au fost aduşi în cadrul clu-
bului Nelu Petrişor şi Alin Dobro-
tescu, antrenori care au activat
până acum la Şcoala de Fotbal
„Gică Popescu“. Nelu Petrişor se
va ocupa de Juniorii Republicani B
ai Universităţii Craiova, precum şi
de Juniorii A1, care evoluează în
liga judeţeană. Alin Dobrotescu va
pregăti Juniorii C ai Universităţii.
Nelu Petrişor şi-a prezentat obiec-
tivele: „Vin cu gândul de a face

performanţă în cadrul Centrului de
Copii şi Juniori al Universităţii Cra-
iova, unul de tradiţie în întreaga
Oltenie. Îmi doresc să promovăm
cât mai mulţi jucători la echipa
mare“. Alin Dobrotescu a decla-
rat pentru site-ul oficial al clubu-
lui din Bănie: „M-am simţit ono-
rat să fiu dorit de Universitatea,
cea mai importantă pepinieră din
Craiova.  Pentru mine es te o
schimbare în bine, sper să fie de
bun augur şi să facem treabă bună
împreună. Să creş tem c ât mai
mulţi jucători, pentru că acesta
este principalul scop al activităţii
noas tre“. Organigrama sectorului
juvenil al Universităţii Craiova ara-
tă astfel: Daniel Mogoşanu – Ju-
niori A, Nelu Petr işor – Juniori B,
Alin Dobrotescu – Juniori C, Nelu

Cioc an – Juniori D,  Dandu Usta-
bacieff – Juniori E, antrenori ai
echipei a doua a clubului: Daniel
Mogoşanu – Universitatea II, Nelu
Petr işor – Juniori A1.

Altfel, astăzi, de la ora 11, CS
Universitatea Craiova are progra-
mat un meci amical contra unui
adversar dintr-o ligă inferioară.
Partida din etapa a 6-a, cu UTA
Arad, este programată sâmbătă, de
la ora 18, fiind transmisă în direct
de TVR 3. Bilete gratuite pentru
acest meci se pot achiziţiona de pe
site-ul oficial al clubului, csuc.ro,
până astăzi la ora 12. Craiovenii au
un reprezentant şi la echipa naţio-
nală, dar nu din lotul de jucători,
fiind vorba de masorul Ovidiu
Blendea „Bamse”, care face parte
şi din staff-ul lui Victor Piţurcă.

Bourceanu: „Ar fi ruşinos să nu
batem Andorra şi Estonia”

Mijlocaşul naţionalei, Alex Bourceanu nu concepe că România ar
putea să se împiedice de Estonia sau Andorra, în ultimele două meciuri
din preliminariile Mondialului 2014. „Trebuie să câştigăm. Ne vom con-
centra la maxim, ar fi ruşinos să nu facem asta. Sper să marcăm cât
mai repede. Ideal ar fi să câştigăm la scor. Ţinând cont că Olanda e o
echipă puternică şi că va juca la un nivel înalt, avem şanse să mergem
la baraj.  Sunt convins că nu va fi niciun aranjament. Avem o echipă 
mai valoroasă faţă de Estonia şi Andorra. Nu suntem însă 100% la
mâna noastră” a spus Alex Bourceanu.

Selecţionata Doljului debutează în Cupa Regiunilor
Astăzi, de la ora 15, pe stadionul „Hanul Doctorului” din Craiova, selecţionata

de amatori a Doljului debutează în Cupa Regiunilor, întâlnind echipa similară a
judeţului Argeş. Fotbaliştii reuniţi sub egida AJF Dolj vor mai juca săptămâna
viitoare cu Braşovul, în deplasare, returul cu Argeşul pe 30 octombrie şi cel cu
Braşovul, acasă, pe 7 noiembrie, de la ora 14.

Peste 500 de persoane au făcut
mişcare la „Ziua Atletismului”

DJST Dolj, Primăria Municipiu-
lui Craiova, ISJ Dolj, CSM Craio-
va, CS Universitatea Craiova, LPS
„Petrache Trişcu”, CSOS Craio-
va, AJ de Atletism Dolj au organi-
zat sâmbătă, „Ziua atletismului”, pe
strada A.I.Cuza din Bănie. Au par-
ticipat şi personalităţi de renume
din atletism printre care: Cristiea-
na Cojocaru, Natalia Andrei, Clau-
dia Ştef, Mihaela Neacşu, Petra
Iacob, Ionuţ Vădeanu sau Cosmin
Sorescu. Clasamentele la concur-

surile de ştafetă pe şcoli au fost: I
– IV F: 1. Şcoala Gimnazială „Nica
Barbu Locusteanu” Leu, 2. Cole-
giul Naţional “Ştefan Velovan”, 3.
Şcoala Gimnazială “Decebal”, 4.
Şcoala Gimnazială “Verbiţa”; V –
VIII F: 1. Şcoala Gimnaziala „Nica
Barbu Locusteanu” Leu, 2. 2. Li-
ceul „Henri Coandă”, 3. Şcoala
Gimnazială „Nicolae Romanescu”,
4. Şcoala Gimnazială “Ion Crean-
gă”; I  – IV B: 1. Şc oala Gen.
„Gheorghe Ţiţeic a”, 2.  Şcoala
Gimnazială “Decebal”, 3. Şcoala
Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, 4.
Şcoala Gimnazială „Mihai Emines-
cu”; V – VIII B: 1. Şcoala Gimna-
zială “Decebal”, 2. Şcoala Gimna-
zială „Nica Barbu Locusteanu”-

 Leu, 3. Şcoala Gimnazială „Mihai
Eminescu”, 4. Şcoala Gimnazială
“Verbiţa”. „La concursul de ştafe-
tă între şcoli şi-au dat concursul
160 de copii şi peste 100 de tineri
din cadrul CSM Craiova, LPS „Pe-
trache Trişcu”, CSOS Craiova au
făcut demonstraţii la diverse cate-
gorii: marş, garduri, aruncări, aler-
gare de viteză.  Ne bucurăm că
doljenii s-au implicat în această
acţiune, în total, peste 500 de per-
soane răspunzând invitaţiei noas-
tre la mişcare. Ne dorim să extin-
dem aceste acţiuni şi la alte ramuri
de sport care merită toată atenţia
noastră şi a craiovenilor”, a menţi-
onat Alina Ionesc u, direc torul
DJST Dolj.

Echipele doljene au pierdut
în „intermediara” Ligii a III-a


