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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

- Din ţara asta, Popescule, n-au
luat turci i, cât au luat  ai noştri
acum. eveniment / 4

Prezenţa is toricului Lucian Boia la Craiova, duminică, în cadrul întâl-
nirilor „SpectActor”, organizate de Teatrul Naţional „Marin Sorescu”,
am c onsidera-o, înainte de toate, una de bon-ton, adic ă una inspirată şi
deplin circ umscrisă acţiunilor menite a legitima opţiunea municipiului
nostru pentru dobândirea titlului de Capitală Culturală Europeană. Scri-
itor  extrem de prolific în ultimii ani, iscusit realizator al portretului isto-
ric,  social, politic, dar  şi moral al României,  tradus  în afară  - ş i nu puţine
lucrări au văzut lumina tiparului mai întâi în Franţa, nefiind la îndemâna
multora să se exprime literar în limba lui Voltaire – Lucian Boia acroşează
cu dezinvoltură, fără nici un fel de inhibare, o diversă paletă tematică, ce
include ches tiunea demitizării în istorie, apoi etica, discutabilă în multe
cazuri, a elitei intelectuale româneşti între 1930 şi 1950, pentru a ajunge
la România de astăzi şi a se întreba „de ce este  altfe l?”.
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S-a semnat contractul de asistenţă
tehnică pentru proiectul „Sistem de
management integrat al deşeurilor
în judeţul Dolj“ administraţie / 3

Apel respins
pentru carderii
opriţi din drumul
spre Bruxelles

Magistraţii Curţii de Apel Cra-
iova au respins, la sfârşitul săp-
tămânii trecute, apelurile decla-
rate de cinci persoane condam-
nate pentru falsificare de carduri
la Tribunalul Dolj. Cei cinci ră-
mân astfel cu pedepsele primite
pe fond, câte 3 ani de închisoare
cu suspendare şi pot ataca deci-
zia Curţii de Ape l Craiova cu
recurs la Înalta Curte de Casa-
ţie şi Justiţie. Doi dintre mem-
brii grupării au fost ridicaţi în
martie 2011 de pe aeroporturile
din Bucureşti…
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$1 EURO ...........................4,4676 ............. 44676
1 lirã sterlinã..........................5,2628.......................52628

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiemarþi, 15 octombrie - max: 21°C - min: 12°C

METEO

ploaie1 dolar SUA.......................3,2948........32948
1 g AUR (preþ în lei).......135,2323.....1352323
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Ministrul Sãnãtãþii, Eugen Nicolãescu (foto), a
declarat ieri, la conferinþa Mediafax Talks about
Health Reform, cã pachetul de servicii medicale de
bazã, care ar putea fi adoptat la 1 noiembrie, nu
prevede excluderea anumitor consultaþii, care pânã
acum se fãceau în spital, ci reaºezarea acestora. În
opinia ministrului, anumite lucruri au fost transmi-
se confuz, uneori din vina Ministerului Sãnãtãþii,
alteori din lipsa de informare a unora. „Atunci când
am început sã vorbim de pachetul de servicii medi-
cale de bazã, am fãcut precizarea cã aceastã obli-
gaþie o avem în programul de guvernare, dar ni-
meni nu s-a dus sã citeascã programul de guver-
nare. Eu, naiv fiind, am considerat cã lumea citeº-
te. Pachetul de bazã pentru asiguraþi ºi neasigu-
raþi, dar dupã neasiguraþi este o parantezã pe care
nimeni nu vrea sã o citeascã, în care spunem cã
asigurãm prevenþie, intervenþie de urgenþã”, a ex-
plicat Nicolãescu. „Ar trebui sã mai facem preciza-
rea cã nu se exclud anumite consultaþii, care pânã
azi se fãceau în spital. Aceste consultaþii se rea-
ºeazã în spital. Aceste diagnostice se duc în prespi-
tal. Nu înseamnã cã pacienþii rãmân fãrã consulta-
þii”, a adãugat acesta. Ministrul s-a declarat ne-
mulþumit de faptul cã în douã sãptãmâni nu a pri-
mit nici o observaþie, nici un comentariu, nici o
propunere privind pachetul de bazã, „dar peste o
sãptãmânã, când terminãm dezbaterea publicã, vã

dau în scris câtã lume va veni cu critici, câte lucruri
sunt în neregulã. Atunci de ce ne mai pierdem tim-
pul? Pachetul de bazã nu este invenþia Ministeru-
lui Sãnãtãþii, cu toate cã dupã mintea unor este
invenþia lui Nicolãescu. Este angajamentul Guver-
nului ºi Ministerului Sãnãtãþii, este elaborat dupã
luni de zile de muncã, cu cei mai importanþi medici
din aceastã þarã. Nu cred cã cineva îºi poate permi-
te sã critice munca a sute de profesori universitari,
medici, decât din rea-credinþã”. El a arãtat cã nici
dupã aproximativ ºapte luni de dezbateri,
propuneri de principii, nu a primit nici un
comentariu, deºi pe baza lor a fost prezen-
tat pachetul de bazã. În jurul datei de 1
noiembrie ar trebui sã fie adoptat pachetul
de servicii medicale de bazã, pentru ca
douã-trei luni sã fie pregãtit sistemul, ast-
fel încât aplicarea sã fie cât mai corectã, cu
cât mai puþine distorsiuni. „Nu îmi imagi-
nez cã efectele le vom simþi în douã-trei
sãptãmâni, ci în doi ani ºi jumãtate, trei ani.
De la 1 ianuarie am vrea sã începem sã pro-
ducem efecte, cu paºi mici, dar siguri. ªtim
cã azi cheltuim mulþi bani neeconomicos,
cã sunt componente din prespitalicesc
consumate necorespunzãtor. Pachetul de
bazã se adreseazã în primul rând medicilor.
Transmit un mesaj ca, în perioada urmã-

toare, douã-trei luni, sã facem cât mai multe întâl-
niri cu medici, asociaþii profesionale, astfel încât
ceea ce trebuie sã fie cunoscut sã ajungã la cât mai
mulþi oameni. O componentã mare de comunicare
trebuie cu cetãþenii. Nu se mai poate merge aºa,
sistemul se prãbuºeºte dacã nu intervenim, va fi
nemulþumitor pentru oricine apeleazã. E crucial sã
schimbãm sistemul. E important ca toþi sã înþele-
gem necesitatea schimbãrii. Sistemul trebuie schim-
bat ºi managerial”, a mai spus Nicolãescu.

Nicolãescu: Prin pachetul de bazã nu se excludNicolãescu: Prin pachetul de bazã nu se excludNicolãescu: Prin pachetul de bazã nu se excludNicolãescu: Prin pachetul de bazã nu se excludNicolãescu: Prin pachetul de bazã nu se exclud
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UNPR merge pe liste
comune cu PSD la
europarlamentare

UNPR va candida la alegerile euro-
parlamentare pe liste comune cu PSD, a
declarat, ieri, pentru Agerpres, Culiþã
Tãrâþã, vicepreºedinte al formaþiunii.
„UNPR merge pe aceeaºi listã cu PSD ºi
susþine necondiþionat politica PSD. Am
înþeles cã UNPR are douã locuri eligibi-
le pe listã. Oricum, vã spun cã, dupã cal-
culele mele, PSD va obþine un procent
însemnat”, a declarat Culiþã Tãrâþã. El
a adãugat cã cele douã poziþii eligibile
vor fi în primele 12 de pe lista de candi-
daþi ai PSD — UNPR, dar a menþionat
cã nu ºtie cine sunt candidaþii progre-
siºti care le vor ocupa.

Predoiu, Creþu ºi Falcã, validaþi
în cursa internã a PDL pentru
desemnarea prezidenþiabilului

Fostul ministru al Justiþiei, Cãtãlin
Predoiu, Simona Creþu ºi primarul Ara-
dului, Gheorghe Falcã, au fost validaþi
pentru alegerile interne din PDL privind
desemnarea candidatului la scrutinul
prezidenþial de anul viitor. „Comisia s-a
întrunit asearã (n.r. - duminicã seara).
Am analizat toate cele trei proiecte de-
puse. Din punct de vedere formal au fost
îndeplinit condiþiile prevãzute de Statut
ºi deciziile luate în Colegiul Director
Naþional al partidului, urmând ca cei
trei, Simona Creþu, Cãtãlin Predoiu ºi
Gheorghe Falcã, sã intre în campania
electoralã în perioada imediat urmãtoa-
re, potrivit programului stabilit”, a de-
clarat ieri, pentru Agerpres, preºedinte-
le Comisiei Naþionale de Integritate, Sta-
tut ºi Litigii a partidului, Daniel Buda.
Potrivit acestuia, cei trei candidaþi în-
scriºi în competiþia internã pentru de-
semnarea prezidenþiabilului PDL se vor
deplasa în teritoriu pentru a-ºi promova
programele în cadrul organizaþiilor. Pri-
ma rundã de alegeri se va desfãºura pe
26 octombrie, la nivelul regiunii de nord-
est (regiunea Moldova). „Va fi un scru-
tin organizat pe secþii de votare, în inte-
riorul partidului, în locuri deja stabili-
te”, a mai spus Buda.

Ministrul Fondurilor Europene, Eu-
gen Teodorovici, a declarat, ieri, pentru
Mediafax, cã cei care lucreazã cu fonduri
europene ar trebui sã nu mai fie funcþio-
nari publici, pentru a putea astfel sã fie
sancþionaþi atunci când greºesc. De ace-
ea, ministrul intenþioneazã ca pânã la sfâr-
ºitul anului 2013 sã gãseascã o soluþie
pentru a modifica statutul personalului
care lucreazã cu fonduri europene, cele
douã variante aflate în prezent în lucru
fiind scoaterea acestuia din rândul func-
þionarilor publici sau angajarea de per-
sonal contractual. „Este o propunere pe
care vreau s-o facem pânã la sfârºit de
an, astfel încât problemele din trecut, le-
gate de angajarea personalului pentru fon-
duri europene, salarizare, penalizare în caz
de greºeli sã fie reglementate. Una dintre
soluþii ar fi ca cei care lucreazã cu fonduri
europene sã nu mai fie încadraþi la func-
þionari publici, sã fie personal contractual,
spre exemplu. Sã putem sã-i salarizãm pe
mãsurã, iar atunci când greºesc sã fie
sancþionaþi”, a precizat Eugen Teodoro-

Teodorovici: Cei care lucreazã cu fonduri
UE nu ar trebui sã fie funcþionari publici,

pentru a putea fi sancþionaþiBiroul Politic Naþional al PNL
se reuneºte astãzi în ºedinþã,
pentru a decide nominalizarea la
conducerea Ministerului Econo-
miei, portofoliu rãmas vacant
dupã ce Varujan Vosganian a

PNL  dec ide  as tã z i  c i ne  va  f i  nou l
m i n i s t r u  a l  E c o n o m i e i

Procesul de privatizare a CFR
Marfã a eºuat, deoarece comisia de
privatizare ºi Grup Feroviar Român
(GFR) nu au ajuns la un rezultat pen-
tru încheierea transferului de acþiuni
în proprietate privatã, au declarat
surse apropiate discuþiilor. Comisia
de privatizare a arãtat cã tranzacþia
nu poate fi încheiatã pentru cã nu au
fost îndeplinite condiþiile suspensi-
ve din hotãrârea de Guvern privind
transferul de acþiuni, au menþionat
sursele. Potrivit hotãrârii de Guvern
privind privatizarea CFR Marfã, ter-
menul pentru finalizarea procesului
expira ieri, nefiind prelungit de cãtre
Guvern. Grup Feroviar Român a ce-
rut duminicã Ministerului Transpor-
turilor sã facã public contractul pen-
tru vânzarea pachetului majoritar de

Procesul de privatizare a CFR Marfã a eºuat
acþiuni la CFR Marfã, solicitând tot-
odatã implicarea directã a ministrului
de resort, Ramona Mãnescu, în ve-
derea evitãrii unui eºec al privatizã-
rii. Ulterior, Ramona Mãnescu a ce-
rut secretarului de stat Cristian Ghi-
bu, preºedintele Comisiei de privati-
zare a CFR Marfã, ºi consultanþilor
Deloitte ºi Muºat ºi Asociaþii, sã
transmitã pânã ieri un punct de ve-
dere privind evoluþia, momentul ºi
paºii urmãtori în aceastã privatizare.
Anexa actului normativ pentru pri-
vatizarea CFR Marfã prevede cã
transferul dreptului de proprietate
asupra pachetului de 51% din acþi-
uni se realizeazã la data îndeplinirii
cumulative a cinci condiþii: emiterea
unei decizii din partea autoritãþilor de
concurenþã; finalizarea de cãtre vân-

zãtor a conversiei creanþelor deþinu-
te de stat asupra companiei la data
semnãrii contractului ºi definitivarea
structurii capitalului social al socie-
tãþii în urma operaþiunii; obþinerea de
cãtre vânzãtor de la finanþatorii in-
terni ºi externi ai societãþii a unui
acord cu privire la modificarea struc-
turii acþionariatului socie-
tãþii, ca efect al încheierii
contractului; creditarea
contului vânzãtorului cu
toate sumele datorate de
cumpãrãtor ºi semnarea
declaraþiei privind transfe-
rul dreptului de proprieta-
te asupra pachetului de
acþiuni în registrul acþiona-
rilor ºi de acþiuni al socie-
tãþii. Pânã în prezent, GFR
a plãtit o garanþie de 10
milioane de euro ºi un
avans de 20 milioane de

euro, reprezentând 10% din valoarea
tranzacþiei, iar restul de 170 milioane
lei trebuia plãtit pânã ieri – dupã cum
a solicitat Guvernul. În luna iunie,
GFR a fost declarat câºtigãtor în pro-
cesul de privatizare a CFR Marfã, ofe-
rind un preþ de 202 milioane euro pen-
tru 51% din acþiuni.

vici. Acesta este nemulþumit de faptul
cã, momentan, existã „persoane care rã-
mân în sistem foarte mult timp, nu-ºi dau
interesul deloc pentru ceea ce au de fã-
cut zi de zi ºi rãmân veºnic în sistem, chiar
dacã greºesc. Este foarte dificil sã-i faci
sã rãspundã pentru ceea ce fac”. Preve-
derile Legii funcþionarului public sunt atât
de complicate în cazul în care cineva co-
mite erori, încât, spune ministrul, „pânã
se finalizeazã, acea persoanã produce
dezastre în sistem care nu se vãd ime-
diat, ci în timp, ºi pot fi destul de semnifi-
cative”. Totodatã, Eugen Teodorovici a
precizat cã i-a invitat pe cei din Comisia
Europeanã sã ia parte, în calitate de ob-
servatori, la procesul de angajare a spe-
cialiºtilor pe fonduri europene. „Cel pu-
þin pentru poziþiile cheie din sistem eu am
invitat deja CE sã ia parte la procedurile
de angajare (...) pentru cã de multe ori se
induce aceastã idee, mai ales în afara Ro-
mâniei, cã persoanele angajate în sistem
sunt selecþionate pe alte criterii decât cele
bazate pe performanþã”.

demisionat. Pe 7 octombrie,
plenul Senatului a respins
solicitarea Parchetului de pe
lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie privind începerea
urmãririi penale împotriva

liberalului Varujan
Vosganian. În
aceeaºi zi, Vosga-
nian a demisionat
din funcþia de
ministru al Econo-
miei. Vicepremierul
Daniel Chiþoiu
(foto), ministrul
liberal al Finanþe-
lor ºi, totodatã,
ministru interimar
al Economiei, a
afirmat ieri cã
persoanele
propuse pentru
acest portofoliu
rãmas vacant
provin atât din
zona tehnocraþilor,
cât ºi din PNL.
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De astãzi ºi pânã sâmbãtã, inclu-
siv, craiovenii care sunt racordaþi la
patru puncte termice de pe Calea
Bucureºti nu vor primi cãldurã în ca-
lorifere. Autoritãþile locale au anunþat
cã acest lucru este cauzat de faptul
cã Sucursala Electrocentrale Craiova
II care opreºte furnizarea agentului
termic, sub formã de apã fierbinte,

cãtre urnãtoarele patru puncte termi-
ce: 1,2,4 ºi 4A din Calea Bucureºti.
„Oprirea se va face pentru eliminarea
pierderilor de agent termic, cât ºi pen-
tru prevenirea spargerii în perioada fri-
guroasã a racordului termic subteran
tur ºi/sau retur din zona SC Sucpi SA
Craiova”, se aratã într-un comunicat
al Primãriei Craiova. (L. Moþîrliche)

„Semnãm astãzi contractul
pentru achiziþia de servicii de
asistenþã tehnicã ºi supervizare
a lucrãrilor în implementarea
masterplanului pentru deºeuri, un
proiect în valoare de peste 50 de
milioane de euro, pentru care
Consiliul Judeþean Dolj ºi specia-
liºtii din aparatul propriu au mun-
cit foarte mult. Sunt ºapte ani de
eforturi depuse pentru a pune la
punct toate aspectele necesare
iniþierii ºi derulãrii acestei inves-
tiþii, timp în care noi nu am înce-
tat niciun moment sã credem în
reuºita ei”, a subliniat Ion Prio-
teasa, preºedintele CJ Dolj.

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, a semnat, ieri,
contractul de asistenþã tehnicã pen-
tru proiectul „Sistem de management
integrat al deºeurilor în judeþul Dolj“

cu asocierea de firme constituitã din
SC Fichtner Environment SRL Bu-
cureºti, SC Interdevelopment SRL
Bucureºti ºi SC EPMC Consulting
SRL Cluj-Napoca.

Suma alocatã a fost
majoratã de la 49
la 54 de milioane de euro

Asocierea de firme care a
câºtigat licitaþia la care s-au pre-
zentat alþi cinci ofertanþi va
acorda sprijinul necesar pentru
organizarea ºi derularea proce-
durilor de achiziþie publicã pre-
vãzute prin proiect ºi va supra-
veghea construirea staþiilor de
transfer, sortare ºi compostare
a deºeurilor. „De asemenea, prin
contractul pe care l-am semnat
astãzi, câºtigãtorul licitaþiei se
angajeazã sã elaboreze ºi sã re-

alizeze o campanie de informa-
re ºi conºtientizare a cetãþenilor
în legãturã cu acest masterplan
pentru deºeuri.  Asigurarea asis-
tenþei tehnice constituie o etapã
în implementarea proiectului nos-
tru, necesarã pentru ca acesta
sã fie pus în operã. Suma aloca-
tã masterplanului pentru deºeuri
a fost majoratã de la 49 la 54 de
milioane de euro, iar diferenþa se
va regãsi în achiziþia unor siste-
me performante pentru monito-
rizarea ºi controlul autospecia-
lelor care transportã deºeurile.
Mai precis, acestea vor permite
transmiterea unor date precum
denumirea operatorului, zona de
provenienþã, inclusiv informaþii
privind gradul de încãrcare a
maºinii”, a mai spus ºeful admi-
nistraþiei judeþene.

„Rezolvãm în egalã
mãsurã ºi o problemã
socialã”

Ion Prioteasa a mai spus cã
îºi doreºte foarte mult ca mas-
terplanul pentru deºeuri sã fie
pus în operã în condiþiile ºi cu res-
pectarea obligaþiilor prevãzute
prin proiect, pentru cã vorbim de
fonduri europene ºi este foarte
important sã ducem la bun sfâr-
ºit angajamentele pe care ni le-
am asumat. „Putem spune cu
fermitate cã, în urmãtorii doi ani,
soluþionãm o problemã de mediu

cu care ne confruntam de multã
vreme ºi din cauza cãreia am
intrat în atenþia Uniunii Europe-
ne, care a pus reflectoarele pe
acest judeþ, avertizându-ne cã
suntem pasibili de sancþiuni finan-
ciare usturãtoare. Rezolvãm, în
egalã mãsurã, ºi o problemã so-
cialã, pentru cã nu vom mai avea
acele gropi de gunoi neconfor-
me, unele formate prin depozi-
tarea necontrolatã a deºeurilor
la ieºirea din localitãþi, adevãra-
te focare de infecþie, care pun
în pericol sãnãtatea doljenilor”,
a mai consemnat preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj.

CJ Dolj va rezolva
problemele judeþului
în ceea ce priveºte
deºeurile

Prin acest proiect, se vor
achiziþiona de la pubele necesa-
re pentru dotarea gospodãriilor

din judeþ ºi containere pentru co-
lectarea separatã a materialelor
reciclabile la compactoare ºi au-
tospeciale pentru transportarea
deºeurilor, vor fi construite staþii
de sortare, transfer ºi compos-
tare, urmând sã fie închise ºi ul-
timele depozite neconforme.
„Dacã luãm în calcul ºi master-
planul pentru apã, în valoare de
185 de milioane de euro, putem
spune cã CJ Dolj va rezolva în
mare parte, într-un orizont pre-
vizibil de timp, problemele jude-
þului în ceea ce priveºte deºeu-
rile, alimentarea cu apã, sistemul
de canalizare ºi epurare a ape-
lor uzate“, a declarat preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa. Contractul în valoare
de 9.020.317,87 lei, fãrã TVA,
privind serviciile de asistenþã teh-
nicã pentru managementul pro-
iectului, supervizarea lucrãrilor
de construcþii ºi realizarea cam-
paniei de conºtientizare în cadrul
proiectului „Sistem de manage-
ment integrat al deºeurilor în ju-
deþul Dolj“ a fost atribuit, în urma
licitaþiei, asocierii de firme con-
stituite din SC Fichtner Environ-
ment SRL Bucureºti (lider), SC
Interdevelopment SRL Bucureºti
(asociat) ºi SC EPMC Consul-
ting SRL Cluj-Napoca (asociat).

MARGA BULUGEAN

Documentul prevedere acordarea de suport în managementul pro-
iectului pentru Unitatea de Implementare din cadrul Consiliului Jude-
þean Dolj, supervizarea lucrãrilor de construire, sprijin în procesul de
achiziþie, inclusiv în pregãtirea documentaþiilor de atribuire pentru de-
legarea serviciilor de operare, asistenþã tehnicã pentru elaborarea stra-
tegiei de informare ºi conºtientizare a publicului referitoare la gestiu-
nea deºeurilor, precum ºi realizarea campaniei de conºtientizare, veri-
ficarea proiectelor, asistenþã tehnicã pentru obþinerea actelor de re-
glementare ale autoritãþilor competente pentru protecþia mediului, re-
vizuirea masterplanului ºi întocmirea listei de investiþii prioritare.
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În urma cercetãrilor efecuate,
poliþiºtii Serviciului Rutier Dolj au
reuºit sã dea de urma autorului
accidentului mortal petrecut în
noaptea de sâmbãtã spre dumini-
cã, în comuna doljeanã Bratovo-
eºti. Asta mai ales cã autoutilita-
ra Fiat Ducato care l-a lovit pe
pieton a fost gãsitã abandonatã,
cu capota îndoitã ºi parbrizul
spart, la câþiva metri de locul im-
pactului. Cel care o conducea s-
a dovedit a fi Cristian Badea, de
28 de ani, din Craiova. Poliþiºtii

Autorul accidentului mortal petrecut în co-
muna Bratovoeºti, în noaptea de sâmbãtã spre
duminicã, a fost prins de poliþiºti. Tânãrul, de
28 de ani, din Craiova, a fost reþinut pe 24 de

ªoferu l  fugar  de  la  Bratovoeºt i
re þ inut  de  po l i þ i º t i

Conform poliþiºtilor Biroului
Rutier Craiova, duminicã, în
jurul orei 11.30, în Craiova, pe
„Calea Bucureºti”, Cezar Istrate,
de 18 ani, din Craiova. în timp
ce conducea un autovehicul
Peugeot Partner, ajuns la
trecerea de pietoni de la inter-
secþia cu strada „Nicolae
Bãlcescu”, pe fondul neatenþiei
ºi lipsei de experienþã (pentru cã
nu are permisuld e conducere
decât de câteva luni), nu a
acordat prioritate de trecere
pietonilor care traversau strada
regulamentar, pe marcajul

Trei persoane, între care un bãieþel de trei ani, au fost
rãnite, duminicã, în timp ce traversau regulamentar, pe
trecerea de pietoni, „Calea Bucureºti” din Craiova. Autorul
accidentului, un craiovean de 18 ani, s-a ales cu dosar penal.

Trei pietoni accidentaþi
pe trecere

În luna mai 2011, procurorii DIICOT
– Serviciul Teritorial Craiova înaintau
Tribunalului Dolj dosarul în care îi tri-
miteau în judecatã pe membrii unei reþe-
le de falsificatori de carduri. Este vorba
despre Cãtãlin Ionel Stana, Florin Lau-
renþiu Oprea, Alexandru Neagu, Mihnea
Alexandru Traºcã ºi Mihail Lucian Am-
brozie, toþi fiind acuzaþi de iniþiere, con-
stituire de grup infracþional organizat,
aderare sau sprijinire a unui asemenea
grup ºi deþinerea de echipamente hard-
ware/software, în scopul falsificãrii in-
strumentelor de platã electronicã.

Reamintim cã, poliþiºtii Brigãzii de
Combatere a Criminalitãþii Organizate

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au respins, la sfârºitul sãptãmânii trecu-
te, apelurile declarate de cinci persoane condamnate pentru falsificare de car-
duri la Tribunalul Dolj. Cei cinci rãmân astfel cu pedepsele primite pe fond,
câte 3 ani de închisoare cu suspendare ºi pot ataca decizia Curþii de Apel Cra-
iova cu recurs la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie. Doi dintre membrii grupã-
rii au fost ridicaþi în martie 2011 de pe aeroporturile din Bucureºti, de unde
voiau sã plece cãtre Bruxelles încãrcaþi cu aparaturã de skimming.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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pietonal, accidentându-i pe
Marius Cãpitanu, de 33 de ani,
pe fiul sãu, Cristian, de 3 ani, ºi
pe Constantin Constantin, de 44
de ani, toþi din Craiova. Toþi trei
au primit îngrijiri medicale ºi,
din fericire, au scãpat cu rãni
care nu le pun viaþa în primejdie.

„În cauzã s-a întocmit dosar
penal, cercetãrile fiind conti-
nuate sub aspectul comiterii
infracþiunii de vãtãmare
corporalã din culpã”, a precizat
agent principal Amelia Cãprã-
rin, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

ore, însã ieri dupã-amiazã Judecãtoria Craio-
va a respins propunerea procurorilor de ares-
tare a acestuia. Hotãrârea poate fi atacatã cu
recurs la Tribunalul Dolj.

l-au identificat ºi l-au ridicat pen-
tru audieri duminicã seara, l-au
introdus în arestul IPJ Dolj pen-
tru 24 de ore, iar ieri l-au pre-
zentat Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova. Procurorii
au decis sã-l prezinte instanþei de
judecatã, cu propunere de ares-
tare preventivã, însã Judecãtoria
Craiova a respins propunerea,
astfel cã Badea a fost pus în li-
bertate. Procurorii pot face re-
curs împotriva acestei decizii,
mai ales cã n-ar fi prima datã când

Tribunalul Dolj dispune arestarea
ºoferilor fugari.

Reamintim cã, în noaptea de
sâmbãtã spre duminicã, puþin
dupã ora 1.00, în comuna Brato-
voeºti s-a petrecut un accident
mortal. S-a stabilit cã Aurel Ion,
de 37 de ani, din localitate, în
timp ce se deplasa pe marginea
dreaptã a pãrþii carosabile, pe DN
55, dinspre Craiova cãtre Bechet,
a fost lovit de o autoutilitarã Fiat
Ducato. Pietonul ºi-a pierdut via-
þa, medicii de pe ambulanþa
SMURD ajunsã la faþa locului ne-
putând face altceva decât sã
constate decesul acestuia, iar
conducãtorul vehiculului a fugit,
lãsând maºina acolo. „Craiovea-
nul de 28 de ani a fost reþinut pe
bazã de ordonanþã ºi a fost intro-
dus în arestul I.P.J. Dolj, pentru
comiterea infracþiunilor de ucide-
re din culpã ºi pãrãsirea locului
accidentului fãrã încuviinþarea
organelor de poliþie. Judecãtoria
Craiova a respins, însã, astãzi
(n.r.-ieri) propunerea de arestare
preventivã a tânãrului în cauzã”,
ne-a declarat agent principal
Amelia Cãprãrin din cadrul Birou-
lui de presã al IPJ Dolj.

(BCCO) Craiova, sub coordonarea pro-
curorilor DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova, supravegheau de pe la înce-
putul anului 2011 activitatea unor cra-
ioveni suspectaþi de comiterea unor in-
fracþiuni informatice, împreunã cu alte
persoane din Bucureºti. Oamenii legii au
aflat cã doi dintre suspecþi intenþionea-
zã sã plece din þarã încãrcaþi cu apara-
tura necesarã copierii datelor de la ban-
comate în vederea falsificãrii instru-
mentelor de platã electronicã. Poliþiºtii
ºi procurorii de crimã organizatã, îm-
pãrþiþi în douã echipe, au ajuns, mier-
curi, 30 martie 2011, pe Aeroporturile
Bãneasa ºi Henri Coandã, de unde cra-

iovenii Cãtãlin Ionel
Stana ºi Florin Lau-
renþiu Oprea intenþio-
nau sã plece cu avioa-
ne diferite la Bruxel-
les. În bagajele aces-
tora  au  fos t  gãs i te
mai multe dispozitive
destinate activitãþilor
de skimming, com-
ponente ale acestora
ºi instrumente utiliza-
te la confecþionarea
unor astfel de dispo-
zitive, toate destinate
fraudãrii terminalelor
bancare ºi mijloacelor

de platã electronicã, dar ºi un laptop ºi
patru telefoane mobile. Dacã tot erau
în Bucureºti, poliþiºtii au efectuat o per-
cheziþie la domiciliul altui membru al re-
þelei, Alexandru Neagu, acesta nefiind
gãsit acasã. În plus, în noaptea de 30
spre 31 martie, oamenii legii au oprit,
în trafic, la intrarea în Craiova autotu-
rismul care îl dusese pe Cãtãlin Ionel
Stana la Aeroportul Henri Coandã, la vo-
lanul cãruia se afla Mihnea Alexandru
Traºcã, în maºinã fiind descoperite alte
dispozitive pentru copierea cardurilor
bancare ºi pãrþi componente. Potrivit
rechizitoriului întocmit la finalizarea
cercetãrilor, cei trei suspecþi prinºi, îm-
preunã cu Alexandru Neagu ºi Mihail
Lucian Ambrozie, din Bucureºti, au con-
stituit un grup infracþional organizat,
care desfãºura activitãþi de tip skimming

pe teritoriul mai multor state europene
între care Olanda, Germania, Italia ºi
Franþa.

Pe 18 iulie 2012 judecãtorii de la Tri-
bunalul Dolj i-au gãsit vinovaþi pe cei
cinci ºi i-au condamnat la câte 3 ani de
închisoare cu suspendare, diferite fiind
doar termenele de încercare impuse de
instanþã, 5, respectiv 6 ani. Inculpaþii au
fãcut apel, soluþionat vineri, 11 octom-
brie a.c., de judecãtorii Curþii de Apel Cra-
iova. Instanþa a respins apelurile ca ne-
fondate. „Respinge apelurile ca nefonda-
te. Obligã apelanþii inculpaþi sã plãteas-
cã fiecare câte 160 lei chelt.judiciare cã-
tre stat iar pe apelantul inc. Neagu Ale-
xandru sã plãteascã ºi 400 lei reprez. ono-
rariu av. oficiu. Cu recurs. Pronunþatã în
ºedinþã publicã”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a Curþii de Apel Craiova. 
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GEORGE POPESCU

Deºi n-ar mai trebui sã fiu surprins
de poziþiile – puþin spus ambigue – edi-
torialiste ale lui Nicolae Manolescu,
iatã cã, dupã lectura ultimei d-sale is-
prãvi din ultimul numãr al „Adevãru-
lui” cu greu îmi pot reprima o stare
de buimãcealã. Intervenþia reputatu-
lui critic ºi istoric literar, sub titlul di-
simulat sub o etichetã axiomaticã
(„Realitatea ca ideologie”), reiterea-
zã un atac, ce se doreºte percutant,
la adresa unor „tineri, printre care re-
gãsesc ºocat foºti studenþi ai mei”,
culpabilizaþi de a promova nici mai
mult, dar nici mai puþin, „reabilitarea
discursului comunist”.

Cum spuneam, criticul literar, ex-ºef
al unui partid, „civic” (sã înþelegem cã
„aliniat” la dreapta?!), ex-candidat la
prezidenþiale, recidiveazã, reluând o
polemicã pe care de altfel a ºi declan-
ºat-o cu câþiva dintre tinerii intelectuali
activi în ambientul unei miºcãri, „Criti-
cAtac”, în care sunt restructurate câ-
teva idei ale unei stângi europene gân-

dite ca alternativã la neoliberalismul,
asimilat, peste tot în lume, unei drepte
agresive ºi pãguboase. La prima inter-
venþie a d-sale, Nicolae Manolescu a
primit rãspunsuri, în opinia mea, nu doar
bine articulate ºi argumentate, dar ºi
în linia unor principii ce-ar trebui sã ca-
racterizeze ºi sã susþinã în limite fireºti
orice polemicã.

De data aceasta, cu o grabã pe care
doar o bunã dozã de autosuficienþã o
poate explica, autorul noului atac por-
neºte fãrã o minimã precauþie de la o
premisã falsã, distilatã în douã afirma-
þii în care ambiguitatea, asumatã, înclin
sã cred, din raþiuni de gratuitã persua-
siune. Prima, cu alura unei „teze”,
axiomaticã, aºadar, pretinde cã „Sub
ochii noºtri abia întredeschiºi, se con-
tureazã luãri de poziþie pe net, în presa
scrisã ºi în cãrþi în favoarea unui neo-
marxism (neoleninism?) pe cât de insi-
dios, pe atât de periculos…”.

Am citit ºi eu, dacã nu toate, atunci
mãcar câteva din susþinerile tinerilor

luaþi drept þinte ale editorialului nos-
tru ºi n-am identificat chiar nimic în
poziþiile lor care sã fie asimilabil neo-
marxismului ºi, îndeosebi, „neoleninis-
mului”. Cea de-a doua afirmaþie, încã
ºi mai gravã, denunþã „reabilitarea dis-
cursului comunist…” de cãtre „aceºti
tineri” care „afirmã de a nu fi nostal-
gicii unui regim ale cãror orori nu le-
ar nega” ºi care „le dezvãluie igno-
ranþa”, „dornici doar sã reinventeze un
discurs” care, crede N. M. pe o linie
a unei hermeneutici cu rãdãcini aris-
totelice, „este principalul rãspunzãtor
de ororile cu pricina”.

Totul îmi pare, aici, în succesiunea
unor enunþuri nelipsite de un cliºeism
pe dos (a substitui o criticã a capita-
lismului actual, al cãrui eºec este deja
arhivat nu doar de o „stângã” mai mult
sau puþin radicalã, ci ºi de unii dintre
ideologii sãi de mai an, cu un „neole-
ninism”  îmi pare chiar un act de uºoa-
rã ipocrizie) ,  urcând,  cu opintel i
„pianul pe scãri”, spre denunþarea

marelui pericol, jocul de-a discursul
comunis t ,  ca re  a r  f i ,  a s t fe l ,  un
„drog puternic”.

Reflectând mai cu aplicaþiune asu-
pra intransigenþei puse în operã de au-
tor nu pot sã nu mã întreb dacã, fie
din lejeritatea datoratã obligaþiunii de
a-ºi articula, sãptãmânal, editorialul,
fie din cauza vreunui mobil ceva mai
uman (gen poliþã de achitat vreunuia
dintre foºtii d-sale studenþi!), Nicolae
Manolescu nu cade, astfel, într-una
din capcanele taxonomiilor …ideolo-
gice. Fiindcã, un lucru e limpede, a
invoca pe Lenin, ca ºi pe Mao cu con-
secinþe le ,  f i reº te ,  or ip i lante ,  a le
„discursurilor” lor, în cazul unor tineri
ce-ºi pun întrebãri legitime faþã de cur-
sul societãþii globalizate ºi globalizante
ale cãrei derapaje tind deja cãtre
spectrul catastrofei, este, dacã nu o
capcanã, atunci chiar o deviere de
la realitatea crudã, istoricã ºi socialã,
în  care  t rã im.  Cu or i  dincolo de
orice discurs.
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În acest sens, Organizaþia
Caritas, în parteneriat cu
Agenþia Naþionalã împotriva
Traficului de Persoane

(ANITP), a lansat campania
naþionalã de prevenire intitu-
latã “Nepãsarea ne face
complici”. Campania este
parte integrantã a proiectului
“Combaterea traficului de
persoane ºi a turismului
sexual – ETTS”, co-finanþat
de Comisia Europeanã ºi
implementat în patru state -
Italia, România, Spania
ºi Brazilia.

«În þara noastrã, la nivel
regional, Centrul Regional
Craiova va desfãºura o serie
de activitãþi preventive în

unitãþile ºcolare de
învãþãmânt din
judeþele Dolj, Gorj,
Olt ºi Mehedinþi, în
colaborare cu
instituþiile ºi orga-
nismele cu atribuþii
în domeniul preve-
nirii ºi combaterii
traficului de per-
soane. Obiectivul
campaniei “Nepã-
sarea ne face
complici” este
acela de a creºte
gradul de informare
a publicului asupra
riscurilor traficului
de persoane prin
exploatare sexualã
ºi a turismului
sexual. Mesajul

campaniei de prevenire din
România pune accentul pe
ideea de responsabilitate
socialã ºi atrage atenþia asupra
importanþei ºi necesitãþii
implicãrii fiecãrui individ în
prevenirea traficului de persoa-
ne», a precizat Daniela Ivãnuº,
coordonator al Agenþiei Naþio-
nale împotriva Traficului de
Persoane (ANITP) – Centrul
Regional Craiova.

Flash-mob în centrul Craiovei

Potrivit organizatorilor,
campania este orientatã pe
caracteristicile a trei grupuri
þintã, respectiv prevenirea
traficului de persoane în
scopul exploatãrii sexuale în
cazul tinerilor ºi adolescenþi-
lor, prevenirea traficului de
persoane în scopul exploatãrii
prin muncã în cazul adulþilor
aflaþi în cãutarea unui loc de
muncã ºi prevenirea traficului
de persoane în general, pentru
publicul larg. În perioada 14 -
18 octombrie vor fi organizate
flash-mob-uri ºi diverse
activitãþi în spaþiul public la
nivel regional, prin Centrele
Regionale ale
ANITP din judeþele
Dolj, Gorj, Iaºi,
Vaslui, Prahova,
Braºov, Cluj ºi
Mureº, precum ºi
acþiuni de informare
ºi promovare a
mesajului antitrafic
cuprinse în planuri
de acþiune regionale
la nivelul celor 15
Centre Regionale ale
ANITP. La nivelul
Centrului Regional
Craiova se vor
desfãºura activitãþi
de prevenire la

ªcoala Gimnazialã “Nicolae
Romanescu” din Craiova,
ªcoala Gimnazialã “Mihai
Viteazul” din Craiova, Cole-
giul Naþional “Fraþii Buzeºti”
din Craiova, Colegiul Naþional

“Elena Cuza” din Craiova,
Colegiul Tehnic Energetic din
Craiova ºi în centre de
plasament din cadrul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului
(DGASPC). «De asemenea,
pe 18 octombrie vor avea loc
evenimente de tip flash-mob
organizate în spaþiu public în
Piaþa “Mihai Viteazu” din
Craiova, pe esplanada Teatru-
lui Naþional “Marin Sorescu”
ºi pe esplanada din faþa Gãrii
din Bãnie. Evenimente de
acest gen vor mai avea loc
ºi în unele unitãþi ºcolare
din judeþul Dolj», a mai
spus Daniela Ivãnuº, coor-
donator al Agenþiei Naþiona-
le împotriva Traficului de
Persoane (ANITP) – Cen-
trul Regional Craiova.

ALINA DRÃGHICI

În perioada 14 - 18 octombrie 2013,
Agenþia Naþionalã Împotriva Traficu-
lui de Persoane (ANITP) organizeazã
o serie de evenimente dedicate mar-
cãrii Zilei Europene de luptã împotri-
va traficului de persoane - 18 octom-
brie, subsumate unei campanii de

Sãptãmâna luptei împotriva traficului
de persoane, marcatã la Craiova

“Nepãsarea ne face complici”

informare intitulate: “Sãptãmâna
luptei împotriva traficului de persoa-
ne”. Marcarea Zilei Europene de
luptã împotriva traficului de persoane
este un exerciþiu de creºtere a gradu-
lui de conºtientizare a populaþiei
asupra riscurilor acestui fenomen.

În anul 2007, ca urmare a recomandãrii Parlamentului
European, precum ºi a propunerii înaintate de cãtre
Comisia Europeanã, data de 18 octombrie a fost desemna-
tã „Zi Europeanã de luptã împotriva traficului de fiinþe
umane”. Acest demers a fost considerat un pas important
întreprins de cãtre Comisia Europeanã în contextul asu-
mãrii, pe termen lung, a angajamentului de a preveni ºi
combate traficul de fiinþe umane.
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În drum spre poarta Uniunii Europene, al doilea oraº românesc...

Chiºinãu: 577 de ani de la prima atestareChiºinãu: 577 de ani de la prima atestareChiºinãu: 577 de ani de la prima atestareChiºinãu: 577 de ani de la prima atestareChiºinãu: 577 de ani de la prima atestare
documentarãdocumentarãdocumentarãdocumentarãdocumentarã

În acest an, Chiºinãul va sãr-
batori aniversarea a 577 ani de la
fondare. Pentru chiºinãueni
aceasta a devenit cu adevãrat o
tradiþie, la care participã de fie-
care datã tot mai mulþi ºi mai
mulþi invitaþi. Oaspeþii Capitalei
aºteaptã cu nerãbdare ziua de 14
octomobrie cînd va fi posibilã pe-
trecerea sãrbãtorii în spiritul au-
tohton. Programul evenimentelor
a început chiar de dimineaþã, cu
depuneri de flori la monumentul
lui ªtefan cel Mare.  Ceva mai
târziu, primarul Dorin Chirtoacã
a þinut un discurs emoþionant.
Apoi, în Piaþa Marii Adunãri Na-
þionale a fost dat startul unui con-
cert care a durat pânã spre mie-
zul nopþii. Au cântat cei de la
Carla’s Dreams, Pasha Parfeny,
Cãtãlin Josan, formaþia Akord ºi
alþii. Pe scena din Piaþa Marii Adu-
nãri Naþionale, a urcat ºi mult-
aºteptata interpretã din România,
Andra. Pe searã, cerul a fost
brãzdat de tradiþionalele focuri de
artificii. Cu ocazia Zilei Oraºului,
în Capitala Republicii Moldova au
venit peste 100 de invitaþi, iar pri-
marul i-a  dus pe toþi la Cricova,
ca sa guste vin moldovenesc.
Sorin Oprescu
a stat alãturi de
Dorin Chirtoacã

Concertul de pe Piaþa Marii
Adunãri Naþionale, expoziþiile,
concursurile ºi jocurile ce se or-
ganizeazã anual în aceastã zi-toate
fac ca spiritul sãrbãtorii sã fie
resimþit dincolo de limitele ora-
ºului. Numãrul participanþilor,
este din an în an mai mare, ceea
ce ne vorbeºte despre populari-
tatea crescîndã a culturii moldo-
veneºti ºi ospitalitatea moldove-
nilor. Aºa a fost ºi anul acesta.
Ieri, bulevardul ªtefan cel Mare
s-a transformat pentru o zi într-
o zonã extraordinarã de recreere
ºi odihnã, fiind amenajat cu ca-
fenele improvizate, unde vizita-
torii s-au putut delecta cu bucate
tradiþionale. Expoziþiile organiza-
te în aceastã zi ne oferã o imagi-
ne despre atât despre patrimoniul
cultural cît ºi despre cel indus-
trial pe care îl are Moldova. La
depunerea de flori au participat
ºi primarul general al Capitalei,
Sorin Oprescu, împreunã cu

ambasadorul României la Chiºi-
nãu, Marius Lazurca, precum ºi
delegaþii din alte þãri. Edilul Bu-

cureºtiului le-a urat localnicilor
“sã fie sãnãtoºi, sã fie aºa cum
sunt ei, ºi sã fim împreunã, aºa
cum am fost întotdeauna, sufle-
teºte din punct de vedere cordial
ºi cordical”.

Biserica Sfinþilor
Arhangheli Mihail
ºi Gavriil,
cea mai veche

În Chiºinãu, de-a lungul vremii
s-au clãdit mai multe biserici ºi fie-
care are hramul ei. Una dintre cele
mai vechi biserici din Chiºinãu ates-
tatã în scrierile vechi în secolul
XVIII era biserica Sfinþilor Arhan-
gheli Mihail ºi Gavriil, ce se aflã în
partea de jos a oraºului, în perime-
trul cuprins între str. Petru Rareº
ºi bulevardul Renaºterii ºi distrusã
în anii 60 ai secolului trecut. În
acelaºi loc însã, în secolul XVII, a
existat o bisericã ºi mai veche, cu
hramul Sf. Nicolae, care a ars în
timpul unui incendiu mare. Apoi a
urmat ctitorirea a încã multor alte
biserici cu hramul, respectiv: Con-

stantin ºi Elena, Sf. Vineri, Buna-
vestire, Schimbarea la Faþã, a tu-
turor Sfinþilor ºi altele. Creºtinii din
Republica Moldova sãrbãtoresc pe
14 octombrie, pe stil vechi Acope-
rãmântul Maicii Domnului.

Dorin Chirtoacã,
primarul Chiºinãului:

„Vãzând ce se întâmplã
în Parlament, am impre-
sia cã locuim în oraºe
diferitã, ºi state diferite.
La primãrie e sãrbãtoare,
iar în Parlament rãzboi.
Sper sã nu primim cadou
de Ziua Chiºinãului o
Alianþã cu comuniºtii”.

Deputatul Eugen Tomac:
„Aici simþi cel mai bine
ce înseamnã sã duci

o luptã între bine ºi rãu”
„Cele mai puternice sentimen-

te de demnitate româneascã le-
am trãit, cu diferite ocazii, la Chi-
ºinãu. De acest oraº superb mã
leagã foarte multe, pentru cã aici
simþi cel mai bine ce înseamnã
sã duci o luptã între bine ºi rãu,
dar ºi sã lupþi pentru pãstrarea
identitãþii româneºti. La Chiºinãu
am trãit, alãturi de cele mai apro-
piate persoane, mari victorii în

activitatea mea politicã de pânã acum. Aici mi-am adus în vizitã
cele mai dragi fiinþe din þarã pentru a-i apropia de Basarabia ºi
tot aici voi reveni pentru a fi alãturi de ai mei ºi mai departe.

La Mulþi Ani, Chiºinãu!”

„Gândurile mele se în-
dreaptã astãzi peste Prut,
acolo unde locuitorii capita-
lei Republicii Moldova ser-
beazã Hramul Municipiului
Chiºinãu. Le doresc locuito-
rilor acestui oras cele mai ale-
se gânduri de preþuire ºi res-
pect. Îi urez mult succes lui
Dorin Chirtoacã, primarul ge-
neral al Chiºinãului, în toatã
activitatea pe care o desfãºoa-
rã si îl felicit pentru cã a trans-
format capitala Republicii
Moldova într-un oraº euro-
pean. La mulþi ani, Chiºinãu!”

Elena Bãsescu, europarlamentar:

Mihai Ghimpu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova:
„Vã îndemn sã luptaþi în continuare pentru adevãr,

pentru un viitor liber ºi european”
„An de an, în ziua de 14

octombrie, este sãrbãtorit
Hramul oraºului Chiºinãu –
zi frumoasã în care Chiºi-
nãul îmbracã haine de sãr-
bãtoare ºi pe toate strãzile
capitalei se vãd numai zâm-
bete ºi se aud urãri de de
bine dedicate oraºului nos-
tru iubit. Avem un oraº pi-
toresc, cu oameni frumoºi,
harnici ºi buni la suflet. Vã
felicit cordial cu prilejul
acestor evenimente remar-
cabile ºi vã urez din suflet
ca ele sã aducã în inimile
Dumneavoastrã cât mai
multã bucurie, iar în oraº –

pace, bunã înþelegere, libertate, dreptate ºi bunãstare. Fie ca aceastã
zi de sãrbãtoare sã aducã luminã în casele fiecãrui chiºinãuian, fãcân-
du-i mai buni la suflet, mai toleranþi, mai responsabili fatã de ziua de
azi ºi cea de mâîne a comunitãþii. Mã mândresc enorm cu faptul cã,
pe an ce trece, capitala Republicii Moldova devine un oraº mai fru-
mos, mai verde, mai modern ºi mai aproape de capitalele þãrilor euro-
pene, iatã de ce sunt încrezut cã Chiºinãul merge pe o cale corectã ºi
nimic nu mai poate opri oraºul din cursul sãu firesc, îndreptat spre
atingerea unui nivel de viaþã mai bun, care sã corespundã standarde-
lor europene. Vã îndemn sã luptaþi în continuare pentru adevãr, pen-
tru un viitor liber ºi european...”

Al doilea oraº românesc ca numãr de
locuitori, Chiºinãul, a împlinit ieri, 577 de
ani de la prima atestare documentarã.
Locuitorii municipiului Chiºinãu, sãrbãto-
resc anual, pe data de 14 octombrie Hra-
mul Oraºului, însã puþini dintre aceºtia
cunosc sorgintea sãrbãtorii în cauzã ºi
istoricul acesteia. Ziua oraºului Chiºinãu
a devenit o sãrbãtoare nu numai a chiºinã-
uenilor, ci a întregii þãri, deoarece de
aceastã sãrbãtoare se adunã oaspeþi de
prin toate colþurile þãrii. Primarul munici-
piului Chiºinãu, Dorin Chirtoacã, a depus
flori de dimineaþã la Monumentul lui ªte-
fan cel Mare ºi le-a urat concetãþenilor sãi
sãnãtate, bunã dispoziþie, încredere,
ºi optimism ºi i-a invitat “sã dezvoltãm
împreunã capitala, s-o facem sã fie fru-
moasã, puternicã, ºi plinã de viaþã”.
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„Vânzãrile de credite pentru in-
vestiþii imobiliare au crescut susþi-
nut în ultima perioadã. Creditele în
lei sunt deja prima opþiune a clien-
þilor, prin avantajele legate de eli-
minarea riscului valutar ºi posibili-
tatea accesãrii unei sume mai ridi-
cate. Trendul descrescãtor al in-
dicelui ROBOR a condus la anula-

Banca Comercialã Românã (BCR) a înregistrat, din luna octombrie 2012
(când a decis creditarea doar în moneda naþionalã) ºi pânã in prezent, o creºte-

re de 2,5 ori a soldului creditelor în lei pentru investiþii imobiliare.

BCR a efectuat reduceri succesive de costuri în vederea susþinerii
creditãrii în moneda naþionalã astfel încât sã înlesneascã opþiunea natu-
ralã a clienþilor de contractare a unui credit în moneda în care realizeazã
veniturile, respectiv lei versus EUR.

rea diferenþei dintre cos-
tul total al unui credit în
EUR ºi al unui credit acor-
dat în lei“, a declarat An-
drew Gerber, Director de
Management al Produse-
lor Retail, în cadrul BCR.

„Avem
suficientã
lichiditate”

Banca a înregistrat o
creºtere semnificativã a
numãrului solicitãrilor
clienþilor pentru creditele
în lei destinate investiþiilor
imobiliare, atingând în pre-
zent o cotã de piaþã de peste
30% din vânzãrile noi de

credite în moneda naþionalã. Porto-
foliul BCR pe segmentul de credite
ipotecare ºi imobiliare standard (ex-
clusiv Prima Casã) acordate în lei
s-a multiplicat de aproximativ 2,5
ori comparativ cu 15 octombrie
2012, datã la care BCR a luat deci-
zia creditãrii preponderente în lei.

„Din pozitia de lider al pieþei banca-
re am impus un ritm accelerat de
reducere a dobânzilor la creditele în
lei. În prezent, BCR are cea mai
bunã ofertã de creditare din piaþã
pentru creditele imobiliare cu un
DAE care pleacã de la 6,08%. Cre-
dem cã este momentul potrivit pen-
tru un raspuns pozitiv la semnalele
pieþei. Vrem sã acordãm credite.
Avem suficientã lichiditate ºi sun-
tem pregãtiþi sã susþinem revenirea
creditarii ºi economia per ansam-
blu atât prin credite garantate cât ºi
negarantate”, a adãugat Andrew
Gerber.

O mãsurã care va elibera
câteva miliarde
de lei în piaþã

Totodatã, analiºtii BCR estimea-
zã cã dobânzile interbancare la lei
se vor reduce în continuare, ceea

ce va duce la ieftinirea ºi mai mult
a creditelor în lei. Rata inflaþiei ar
putea atinge un minim record de 1-
1,5% la începutul anului 2014 iar
dobânda ROBOR la 3 luni s-ar pu-
tea stabiliza în jurul nivelului de 3%
în 2014. Reducerile succesive ale
dobânzii de politica monetarã a BNR
ar putea fi urmate de diminuarea re-
zervelor minime obligatorii la lei, o

mãsurã care va elibera câteva mili-
arde de lei în piaþã ºi va avea un
efect puternic de ieftinire a credite-
lor în moneda naþionalã. Nerezidenþii
au ajuns sã deþinã un sfert din obli-
gaþiunile guvernamentale în lei ºi
ieºirea lor de pe piaþã, chiar ºi par-
þialã, poate produce o depreciere a
leului în raport cu euro. Dupã 2014
am putea asista la variaþii ale leului
in intervalul 4,3 - 4,7 socurile de pe
pietele financiare fiind resimtite mai
mult pe piaþa valutarã ºi mai puþin
pe piaþa monetarã.

MARGA BULGEAN

Camera de Comerþ ºi Industrie
Dolj organizeazã, joi, 24 octom-
brie 2013, seminarul cu tema:
”Cum sã evitãm capcanele unor
concedieri nelegale?”. Lavinia
Toma-Tumbãr ºi Dãnuþ Nicolae
Cerga, avocaþi parteneri la Socie-
tatea Civilã de Avocaþi Tumbãr
Cega & Popa, cel dinn urmã fi-
ind ºi practician în insolvenþã ca
asociat în  RVA Craiova Insolven-
cy Specialists S.P.R.L. ºi Dragoº
Efrim, Avocat la Societatea Civi-
lã de Avocaþi Tumbãr Cega &
Popa vor fi moderatorii semina-
rului. În cadrul discuþiilor vor fi
clarificate problemele ce apar cu
ocazia realizãrii diferitelor tipuri
de concedieri, din perspectiva

Seminar organizat de CCI Dolj:

”Cum sã evitãm capcanele
unor concedieri nelegale?”

angajatorului, care se confruntã
cu norme de drept complexe, pe
care trebuie sã le respecte, cu ri-
gurozitate. Orice gresealã de na-
turã proceduralã, în realizarea
procedurii de concediere, poate
conduce la desfiinþarea deciziilor
de concediere de cãtre instanþele
de judecatã, sesizate de cãtre foº-
tii salariaþi. În acest context, o
bunã informare a angajatorilor,
din perspectiva regulilor pe care
trebuie sã le respecte, atunci când
efectueazã concedieri, reprezintã
singura modalitate de a evita con-
secinþele patrimoniale ale anulãrii
deciziilor de concediere, de cãtre
instanþele de judecatã.

MARGA BULUGEAN

Florentin Tudor a
fost singurul candidat la
funcþia de preºedinte al
TSD Dolj, ºi a fost vo-
tat cu unanimitate de
voturi pentru încã un
mandat. „Vã mulþu-
mesc pentru încrederea
acordatã. Începând de
sãptãmâna viitoare vom
începe întâlnirile în or-
ganizaþiile locale. Pânã
atunci vã spun cã am
fost ºi suntem o echipã
unitã, ºi trebuie sã rã-
mânem la fel în continuare, pentru
cã aceasta este forþa noastrã. Le
mulþumesc invitaþilor noºtri pentru
prezenþã, ºi vã asigur pe toþi de toatã
prietenia mea ºi a colegilor din bi-
roul judeþean”, a declarat preºedin-
tele TSD Dolj, Florentin Tudor.

“Forþa Organizaþie TSD
a început odatã cu venirea
lui Victor Ponta în funcþia
de preºedinte al PSD”

Prezent la eveniment, preºedin-
tele PSD Craiova, primarul Lia Ol-
guþa Vasilescu, a adus veºti bune
de la Conferinþa Naþionalã OFSD
care s-a desfãºurat la Iaºi sâmbãtã,
12 octombrie a.c.. Premierul Vic-
tor Ponta a dat asigurãri cã anul vi-
itor va începe construcþia noului sta-

Social-democratul Florentin Tudor a mai pri-
mit încã un mandat de preºedinte al organiza-
þiei de tineret a PSD Dolj, în cadrul Confestin-

þei Judeþene a Organizaþiei Tineretului Social
Democrat Dolj, care s-a desfãºurat dumincã,
13 octombrie a.c. în localitatea Ciupercenii Noi.

dion din Craiova ºi a autostrãzii
Craiova-Piteºti. „Forþa Organizaþie
TSD a început odatã cu venirea lui
Victor Ponta în funcþia de preºe-
dinte al PSD. Pânã atunci nu ºtiu
cât erau de bãgaþi în seamã tinerii,
dar cert este cã dupã aceea s-a vã-
zut o puternicã ascensiune la func-
þii în Parlamentul României ºi în ad-
ministraþia localã, ºi s-a ajuns în si-
tuaþia actualã în care România este
condusã de generaþi 34 – 45 de ani.
Acum câþiva ani nici nu visam sã
se întâmple acest lucru, sã avem
un premier care sã aibã sub 40 de
ani, ºi sã avem ºi norocul sã fie ºi
din zona Olteniei. Acesta este real-
mente un noroc. Este pentru prima
datã când cineva se uitã cãtre aceas-
tã zonã. Sâmbãtã am primit promi-
siunea fermã, în cadrul Conferinþei

Naþionale a OFSD cã
anul viitor va începe con-
strucþia noului stadion în
Craiova. ªi tot de anul
viitor va începe con-
strucþia autostrãzii Cra-
iova-Piteºti, care în-
seamnã relansarea eco-
nomiei în aceastã zonã.
Acestea sunt veºtile pe
care ni le-a dat premie-
rul. ªi mai am ºi eu o
veste bunã. Anul viitor,
pe 9 martie, va începe
construcþia cartierului de

locuinþe pentru tineri.  Nu am vrut
sã facem publicã aceastã nouã ac-
þiune pânã când nu am avut sigu-
ranþa cã totul este pus la punct. Car-
tierul va fi construit de cãtre chi-
nezi. Asta înseamnã cã se va în-
tâmpla foarte repede, ºi va fi finan-
þat tot de ei. Preþul apartamentelor
va fi sub 30 de mii de euro, între
22.000 ºi 30.000 de euro”, a decla-
rat Lia Olguþa Vasilescu.

În cadrul Conferinþei Judeþene a
TSD Dolj s-a votat ºi o moþiune,
care va fi susþinutã ºi la nivel naþio-
nal, care are drept slogan: „Spune
STOP abandonului ºcolar!”, dar ºi
delegaþii care vor participa la Con-
ferinþa Naþionalã a TSD, judeþul
Dolj având cel mai mare numãr de
reprezentanþi din toatã þara, 52.

ALINA DRÃGHICI
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Istoricul Lucian Boia, unul din-
tre cei mai în vogă specialişti care
tratează faptele petrecute în spa-
ţiul românesc şi în afara lui, s-a
aflat, duminică, la Craiova. Răs-
punzând invitaţiei adresate de a lua
parte la întâlnirile „SpectActor”,
Lucian Boia a încercat să explice,
preţ de câteva ore, de ce istoria
românilor este „altfel” şi, nu în ul-
timul rând, de ce el însuşi s-a aple-
cat asupra acestei cercetări labo-
rioase. „Sunt un istoric profesio-
nist până la urmă. Am urmat Fa-
cultatea de Istorie, mi-am luat doc-
toratul în Istorie, mi-am făcut o
carieră la facultate... Cred că mi-
am urmat mai mult sau mai puţin
singur drumul. Nu e cazul să vor-
besc eu despre eventuale influen-
ţe ale altora asupra a ceea ce am
gândit şi am scris eu, bineînţeles
că ele există. Până la urmă, mi-am
construit singur demersul meu is-
toriografic, cărţile pe care le-am
scris. Ca să duc mărturisirea până
la capăt, sunt un om care, în prin-
cipal, scrie”. Într-un moment de
sinceritate, Lucian Boia a mărturi-
sit că idealul său ar fi fost să se
izoleze complet, „adică să rămâ-
nă doar numele meu pe copertele
cărţilor respective. Dar se pare că
nu e posibil în ziua de astăzi, tre-
buie să promovezi cărţile, să fii
mereu prezent, să dai interviuri.
Până la urmă, m-am obişnuit şi
cu as ta, dar mă simt un pic s tin-
gher.  Îmi fac e plăcere să vorbesc
cu oamenii, dar plăcerea mea şi
personalitatea mea aşa cum este
mă c onduc în primul rând spre
liniştea biroului meu, spre cărţile
pe c are le scriu

„Am impresia
că devin tot mai fatalist”

Pornind de la una din recentele
sale cărţi, „De ce este România alt-
fel?”, istoric ul Lucian Boia s -a
confesat publicului craiovean spu-
nând că simte că devine tot mai
fatalist. «Am impresia că devin tot
mai fatalist. Până la urmă, cred că
istoria merge ea însăşi, ne condu-
ce încotro vrea ea, e foarte greu
să te opui. Acesta este paradoxul:
istoria este făcută de oameni, fie-
care dintre noi contribuim la o păr-
ticică din această istorie. Sunt atâ-
ţia oameni, sunt atâtea acţiuni, ele-
mente care intervin, încât rezul-
tanta iese de sub control. Deci re-

România
Prezenţa istoricului Lucian Boia la Craio-

va, duminică, în cadrul întâlnirilor „SpectAc-
tor”, organizate de Teatrul Naţional „Marin
Sorescu”, am considera-o, înainte de toate,
una de bon-ton, adică una inspirată şi deplin
circumscrisă acţiunilor menite a legitima op-
ţiunea municipiului nostru pentru dobândirea
titlului de Capitală Culturală Europeană. Scri-
itor extrem de prolific în ultimii ani, iscusit
realizator al portretului istoric, social, politic,
dar şi moral al României, tradus în afară  - şi
nu puţine lucrări au văzut lumina tiparului mai
întâi în Franţa, nefiind la îndemâna multora
să se exprime literar în limba lui Voltaire –
Lucian Boia acroşează cu dezinvoltură, fără
nici un fel de inhibare, o diversă paletă tema-
tică, ce include chestiunea demitizării în isto-
rie, apoi etica, discutabilă în multe cazuri, a
elitei intelectuale româneşti între 1930 şi 1950,
pentru a ajunge la România de astăzi şi a se
întreba „de ce este altfel?”. Chiar dacă nu în
toate demersurile sale se dovedeşte exhaus-
tiv, deşi nuanţează inspirat, chiar dacă nu co-
chetează frecvent cu empatia faţă de subiec-
ţii temelor abordate şi, mai mult, cultivă ne-
gaţionismul, dar într-o tonalitate moderată,
Lucian Boia structurează destul de convingă-

tor etapele istorice, cu luminile şi umbrele lor,
neomiţând să evidenţieze atât deficitul de de-
mocraţie din perioada interbelică, cu aproxi-
maţiile şi limitele ei, fără a se extazia deloc în
faţa virtuţilor monarhiei. Dimpotrivă. „Regi-
mul comunist a făcut ca România interbeli-
că să pară mai democratică decât era (...) În
fapt, e greu de caracterizat România dintre
cele două războaie mondiale ca fiind demo-
cratică sau nedemocratică. Era o îmbinare de
democraţie şi autoritarism” („Capcanele is-
toriei” – pag. 48). Referirile concrete la opor-
tunismul elite lor intelectuale, versatilitatea
acestora, l-au nemulţumit pe criticul Nicolae
Manolescu, actualmente  ambasador
UNESCO, care i-a reproşat, într-o tabletă,
absenţa sau omiterea premeditată a celor
care nu s-au conformat. Enumerând, fără a
epuiza şirul, numele mari ale elitei intelectua-
le care şi-au dat întâlnire într-un număr spe-
cial al revistei „Fundaţiilor Regale”, la 8 mai
1940, cu prilejul celor 10 ani de domnie ai lui
Carol al II-ea, cu numai trei luni înaintea „pră-
buşirii regimului”, Lucian Boia nu pune ana-
teme, nu trage vreo concluzie, nu îşi exprimă
maliţiozitatea, dar ne îndeamnă la reflecţie.
Fiindcă tot el afirmă undeva, într-un eseu al

zultanta este ceva abstract. Nu te
poţi opune istoriei. Nu poţi să
schimbi mersul istoriei. Cei care
vor prea mult, care vor să-şi pună
marca pe de-a-ntregul asupra is-
toriei, să facă altă istorie decât vrea
istoria să fie, până la urmă, eşuea-
ză. Este exemplul lui Napoleon sau
al comunismului care a vrut să
schimbe istoria, să schimbe omul
şi a fost un eşec. Dacă România
este aşa cum este, cu cele bune şi
cele rele amestecate, este rezulta-
tul istoriei. Şi asta am încercat să
arăt în cartea „De ce este Româ-
nia altfel?”».

„Nu există o psihologie
particulară a poporului român”

Conform teoriei lui Lucian Boia,
popoarele se schimbă sub impe-
riul istoriei, românii fiind, la rân-
dul lor, ceea ce sunt acum tocmai
urmare a unor fapte din trecut.
«Sunt autori care s-au referit la
trăsături ale românilor particulare
- şi e faimoasă cartea lui Drăghi-
cescu „Din psihologia poporului
român” şi ce a scris mai târziu
Emil Cioran în „Schimbarea la faţă
a României”. Sunt autori care con-
sideră că aşa sunt românii, aşa este
şi istoria românească. Eu cred că
lucrurile stau mai degrabă invers:
aşa este istoria românească şi aşa
ajung românii, care sunt împinşi
de istorie, într-un fel sau altul. Nu
cred că există o psihologie parti-
culară a poporului român, în sen-
sul unui dat esenţial, o psihologie
imuabilă. Românii se schimbă. Si-
gur c ă păstrează reminiscenţe din
anii comunismului, după cum şi

cei din epoc a aceea nu mai semă-
nau cu românii din perioada in-
terbelică. Se schimbă şi românii,
se sc himbă sub imperiul istoriei,
pentru că până la urmă cuvântul

decisiv îl are Istoria, istoria aceas-
ta tiranic ă, care nu te lasă să te
mişti prea mult într-o direcţie sau
alta. Trebuie să mergi, vrei nu vrei,
în sensul ei».

„O întârziere istorică a Răsăritului
european faţă de Apus”

România se prezintă într-un
anume fel pentru că a avut o anu-
mită istorie, a tras conc luzia isto-
ricul Lucian Boia. Aceas tă istorie
spec if ic ă înseamnă,  înainte de
toate, că nu ne-am aflat în partea
favorabilă a Europei. „Am împăr-
tăşit destinul istoric al popoarelor
din Europa răsăriteană, ortodoxă
- dar nu Biserica Ortodoxă este
în c auză, evident – faţă de ceala-
tă Europă, cea occidentală, c ato-
lică şi protestantă. Este o întâr-
ziere istorică a Răsăritului euro-
pean faţă de Apusul european.
Când vorbim despre civilizaţia
europeană, despre civilizaţia ac-

tuală şi afirmăm că este creaţia,
în primul şi în primul rând a Eu-
ropei,  trebuie să specificăm că
este vorba de Europa occidentală
totuşi. Civilizaţia actuală a între-
gii lumi este creaţia, nu exclusi-
vă,  dar în foarte mare măsură,
decisivă, a Occidentului. Lumea
răsăriteană, inclusiv în Europa a
rămas în urmă, de-a lungul seco-
lelor  de istorie”. Luc ian Boia con-
sideră interesant, sub aspect is-
toric, faptul că mult timp civili-
zaţiile „neoc cidentale” nu au in-
tuit acest gen de dezvoltare pro-
gresivă promovat de societăţile
apusene. Chinezii au desc operit
praful de puşcă,  dar nu au ştiut
să îl folosească atât de eficient
ca occ identalii. La fel s-a întâm-
plat ş i c u busola au hârtia. „Ui-
taţi-vă la antic i...  nici prin minte
nu le-a trecut c ă s -ar putea in-
venta o altfel de civilizaţie, una
tehnologică. Aveau mijloac ele să
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la ecograf
său, „De ce este România altfel?”, că „nu
este un merit să mergi corect, este o deficien-
ţă să mergi strâmb”. Sigur că avem o istorie
zbuciumată, cu momentele ei abisale, cu dic-
tatură legionară, regală, antonesciană, comu-
nistă, cu „comisii de epurare” zeloase, cu pe-
rioade de disperare reală, când „calea de mij-
loc devenea tot mai puţin practicabilă”, în-
cât, exagerând într-o oarecare măsură, dar nu
prea mult, destui s-au văzut în faţa dilemei:
ori Academia, ori puşcăria. Fiindcă regimul
comunist, la puţină vreme după instalare, nu
s-a orientat după formula moderată „cine nu
e împotriva noastră e cu noi”, ci după princi-
piul răsturnat, potrivit căruia „cine nu e cu
noi e împotriva noastră”. Şi judecata morală
asupra colaboraţionismului din eopcă ar tre-
bui să ţină seama de această realitate. Lu-
cian Boia se dovedeşte, în scrierile sale, egal
cu sine, reuşeşte în demonstraţii atente, nu
polemizează, nu se impacientează nici în faţa
exceselor ideologice ş i politice cu tendinţe
spre extreme. Circumscrie totul momentului
politic. Se uimeşte bonom, totuşi, în faţa unor
replici memorabile, precum mărturisirea lui C.
Rădulescu-Motru, în toamna anului 1944:
„Dacă nu aş fi prea bătrân, partidul în care

m-aş înscrie astăzi ar fi partidul comunist”.
Spre deosebire de el, alţii nu s-au considerat
prea bătrâni. Şi comuniştii ... au ţinut cont de
opţiunea sa, confiscându-i întreaga avere,
cuprinzând toate proprietăţile de la Butoieşti
şi din zonă. Referindu-se la România de as-
tăzi, o ţară care se încăpăţânează să fie altfel,
Lucian Boia opinează doar că trebuie separa-
tă odată mediocritatea de valoare. „În lături!”,
exclama Titu Maiorescu, în 1886, demers
care ar trebui actualizat. Avem un deficit de
cultură, nu avem o politică culturală gândită
şi sistematic condusă, nu avem coerenţa ani-
lor ’30 în cultura românească. Şi asta fiindcă
intelectualii se asortează cu regimul politic,
iar elitele probează un deficit de educaţie rar
întâlnit în perioada interbelică, când exista mai
puţină vulgaritate. Totul e echivoc în societa-
tea românească, în care nimeni nu joacă, din
păcate, corect, ne mai spune, cu gravitatea
de rigoare, Lucian Boia. Şi teamă ne este că
nu poate fi contrazis. Fireşte, nu duce lipsă de
detractori. Dar ceea ce nu poate fi contestat
este faptul că întreaga sa operă prilejuieşte
teme febrile de dezbatere intelectuală. Şi asta
a încercat, pe cât i-a stat în putinţă, şi dumini-
că, la Craiova. (Mircea Canţăr)

Pagini realizate de LAURA MOŢÎRLICHE şi RADU ILICEANU

o facă, avea o ş tiinţă care mer-
sese destul de departe, nu erau
deloc mai puţin inteligenţi dec ât
noi, dar nu au gândit la un ase-
menea tip de civilizaţie.

Condiţia de „margine”
a poporului român

În ceea ce priveş te spaţiul ro-
mânesc , Lucian Boia a subliniat
faptul că acesta a fost mai tot tim-
pul unul de margine.  „Spaţiul ro-
mânesc  s-a aflat, încă din Anti-
chitate, la marginea marilor an-
sambluri de c ivilizaţii sau mari-
lor ansambluri geopolitic e, la
marginea lumii grec eşti, la mar-
ginea Imperiului Roman.  A rămas
marginală şi mai târziu,  în raport
cu Imperiul Bizantin, cu Occ i-
dentul. Apoi,  până târziu, în ra-
port c u marile imperii c are se
constituie în zonă: Imperiul Oto-
man, Imperiul Habsburgic, Im-
periul Rus. Şi vedem,  pe la 1700-

1800, cum imperiile aces tea ocu-
pă toată zona Europei sud-esti-
ce, Europei răsăritene,  Europei
centrale şi s ingurele două stătu-
leţe c are rămân aic i: sunt Ţara
Româneasc ă şi Moldova, neane-
xate tocmai pentru că se află în
zona dintre ele şi unii nu reuşesc,
din pricina opoziţiei altora,  să le
anexeze. E c ondiţia aceasta de
margine, c are merge până târziu,
faţă de s truc turile importante,
puternice,  ale continentului”.

„Statele româneşti
apar foarte târziu”

Însă situaţia de margine, aşa
cum punctează istoricul Luc ian
Boia, a dus  la o istorie specif ică,
nu numai în raport cu Occiden-
tul,  ci chiar cu celelate părţi răsă-
ritene ale continentului. În primul
rând, printr-o mare întârziere. ”A
fost un spaţiu deschis . .. Timp de
o mie de ani se perindă pe aic i atâ-

tea popoare, unele se aşează –sla-
vii - alţii merg mai departe. Es te o
vânzoleală permanentă, o neliniş-
te, o instabilitate. Şi as ta explică,
în foarte mare măsură, punctul de
plec are întârziat al istoriei româ-

neşti. Statele româneşti apar foarte
târziu: sec olul al XIV-lea, cu une-
le începuturi în secolul al XIII-
lea.  E o întârziere uluitoare în ra-
port cu alte state europene.  Un-
garia era o mare putere regională
încă de la anul 1000 şi asta expli-
că ş i tendinţele ei cuceritoare,
Trans ilvania încorporată statului
ungar şi tendinţa de a trece din-
colo de Carpaţi. Polonia era, de
asemenea, o putere regională.
Chiar  vecinii de la sud, bulgarii cu
ţaratul bulgar care fiinţa în seco-
lele VIII-IX. La noi, Evul Mediu
începe în sec olul al XIV-lea când
în Oc cident era pe s fârşite, se
apropie Renaşterea”.
„Se îmbrăcau turceşte, vorbeau

greceşte, scriau româneşte,
dar cu caractere chirilice”
Din cercetările sale, Lucian Boia

constată că decajul istoric es te
unul important şi el a fost vizibil
la nivelul societăţii româneşti,  în-
chisă în tiparele tradiţionale. „Sunt
trăsături c ontradictorii: izolare şi
desc hidere,  care oferă o c heie
pentru întreaga istorie româneas-
că până în prezent. Mai întâi e mo-
delul slavo-bizantin în Evul Me-
diu, turco-fanariot c eva mai târ-
ziu,  şi apoi este aventura asta is-

toric ă extraordinară a occidenta-
lizării soc ietăţii româneşti în se-
colul al XIX-lea, care se petrece
foarte repede, la nivelul elitelor.
Membrii elitei româneşti pe la
1800 se îmbrăcau turceşte, vor-

beau greceşte ca limbă de cultu-
ră, scriau româneşte, dar cu ca-
ractere chirilice.  Şi, c âteva dece-
nii mai târziu, se îmbracă europe-
neşte, vorbesc franceza, ca limbă
de cultură, şi înc ep să scrie cu ca-
ractere latine. Chiar şi limba ro-
mână însăşi suferă o transforma-
re extraordinară în secolul al XIX-
lea. Influenţa franceză este pre-
zentă mai ales. Sunt o mulţime de
neologisme de origine franceză,
care intră în limba română. Are
loc ceea ce se poate numi o rela-
tinizare, o latinizare suplimentară
a limbii române faţă de fondul
latin c are,  sigur, era predominant
şi înainte, dar acum devine c o-
vârşitor tocmai prin neologisme
şi prin marginalizarea sau chiar
sc oaterea din limbă a unor c u-
vinte de alte origini, slavă,  turcă
mai ales.  Procesul de occidenta-
lizare continuă până în perioada
interbelic ă, inclusiv, c u progrese
incontestabile”.

„O perioadă interbelică
în contrast formidabil”

Istoricul Lucian Boia crede că
societăţii româneşti i-ar mai fi tre-
buit încă vreo „două-trei genera-
ţii” pentru ca procesul de occiden-
talizare să fie dus până la capăt.
„Pătrunderea elementelor occiden-
tale a fost relativă la nivelurile de
mai de jos. Şi atunci avem o pe-
rioadă interbelică în contrast for-
midabil ... Avem o cultură româ-
nească de vârf, care este formida-
bilă - elita intelectuală este la cel
mai bun nivel pe care îl prezintă
Occidentul în epocă. Şi păturile de
jos se mai ridicaseră, dar rămâne
totuşi o Românie care are încă cei
mai mulţi analfabeţi în Europa. Sunt
57% ştiutori de carte, asta înseam-
nă aproape jumătate din populaţie
care este încă analfabetă. Este ţara
cu cea mai mare natalitate – ceea
ce iarăşi este un semn de naţiona-
lism, de comportament demogra-
fic tradiţional - , cu cea mai mare
mortalitate infantilă. Sunt multe
trăsături de înapoiere, pe lângă tră-
săturile de progres”, şi-a expus te-
oria Lucian Boia, c oncluzionând
că România es te o ţară făcută din
contraste.
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De luni, 4 noiembrie a.c. , Filarmonica
„Oltenia” va pune în vânzare abonamen-
tele pentru perioada ianuarie-iunie 2014,
au anunat reprezentanii instituiei.  Preţul
abonam entului semestrial (22 conc erte,
lunile ianuarie-iunie) este de 264 de lei (cu
reducere la 220 lei pentru elevi, studenţi,
pensionari), un abonament pentru trimes-
trul  I (12 concerte,  lunile ianuarie-mar-
tie) c ostă 180 de lei (120 de lei c u reduc e-

Filarmonica
„Oltenia”
pune în vânzare
abonamentele
pentru 2014

„Bădăranii” revin pe scena Teatrului
Naţional din Craiova

Una dintre cele mai faimoase comedii,
„Bădăranii”, de Carlo Goldoni, pusă în sce-
nă la Teatrul „Metropolis” din capitală, în
regia lui Dan Tudor şi scenografia Corinei
Grămoşteanu, va fi prezentată marţi, 29 oc-
tombrie, ora 19.00, la Teatrul Naţional „Ma-
rin Sorescu” din Craiova. Un spectacol cu o
abordare modernă, care prilejuieşte (re)în-
tâlnirea cu actorii Mircea Albulescu, Costel
Constantin, Gheorghe Visu, Eusebiu Ştefă-
nescu, Adriana Trandafir, Cecilia Bârbora,
Gabriela Popescu,  Miriam Rizea, Adrian
Anghel, Sergiu Fleşner, Alexandru Stanciu,
Horia Muntean, Walid Ellenthey şi Dan Apă-
văloaiei. Un spectacol în care trei bărbaţi îşi
chinuiesc nevestele cu toanele lor şi fac pe
supăraţii doar ca să arate ei cine-s stăpânii
în casă. Doar că soţiile lor fac tot cum le
taie capul şi la finalul piesei îi pun la punct
pe bădăranii deveniţi mieluşei. Reprezentaţia
va avea loc în Sala „Amza Pellea” a Naţio-

nalului craiovean, durează o oră şi 40 de
minute, iar biletele se găsesc la Agenţia in-
stituţiei, la preţurile de 80 şi 100 de lei. „Bă-
dăranii” au mai ajuns pe scena Naţionalului
craiovean şi pe 27 mai a.c.

re) , iar un abonam ent pentru tri-
mestrul al II-lea (10 concerte, lu-
nile aprilie- iunie) – 150 de lei (100
de lei cu reducere).  Preţul abo-
namentului pentru opt concerte

Beethoven (lunile ianuarie-iunie) se ridică
la 120 de lei (80 de lei pentru elevi, stu-
denţi, pensionari). «Abonamentele speciale
pentru concertele din cadrul Festiv alului
Internaţional „Craiova Muzicală” (15 no-
iembrie – 8 decembrie 2013),  cele c are se
vor desfăşura în sala Filarmonicii „Olte-
nia”, vor fi puse în vânzare începând tot
cu data de 4 noiembrie a.c.», au mai pre-
cizat reprezentanii instituiei.

Veniţi fie mai de-aproape,  din
Gorj ori din Olt, fie de la Suceava
ori de dincolo de Prut, având fie
16 ani, fie 35, concurenţii au avut
cu toţii o singură dorinţă: să răz-
bească emoţiile şi oboseala şi să-şi
dovedească dragostea pentru folc-
lorul românesc şi buna pregătire în
domeniu. Preţ de aproape cinci
ceasuri a avut disponibilitatea şi,
desigur, competenţa necesară să-i
asculte un juriu alcătuit din perso-
nalităţi de seamă din domeniul cer-
cetării şi interpretării folclorului ro-
mânesc, care îl are ca preşedinte
pe prof. univ. dr. Gheorghe Oprea,
de la Academia de Muzică din Bu-
cureşti, iar ca preşedinte de onoa-
re, pe Constantin Arvinte – reputat
folclorist, compozitor şi dirijor.
Maestrul Constantin Arvinte:
„Daţi drumul la voce! Parcă n-
aţi mâncat azi dimineaţă!”

În faţa lor, fiecare dintre cei 49
de concurenţi – solişti vocali sau
instrumentişti (între care doi din
Republica Moldova şi trei din Ser-
bia) – a adus câte două piese mu-
zic ale: una fără ac ompaniament
(doină sau baladă) şi una cu acom-
paniament orchestral, reprezenta-
tive pentru zona etnofolclorică din
care provin. „În alegerea reperto-
riului se va ţine seama de autenti-
citatea pieselor folclorice, de va-
loarea artistică şi de diversitatea lor
ritmică şi melodică”, se menţionea-
ză în Regulamentul privind orga-
nizarea concursului, iar cei ce nu
au respectat acest lucru au fost

Pagină realizată de MAGDA BRATU

Cinci concurenţi doljeni vor urca pe scena Festivalului
„Maria Tănase”. Preselecţia continuă şi astăzi!

Emoţii mari, ieri, la preselecţia naţională
pentru cea de-a XXII-a ediţie  a Festivalu-
lui-Concurs Naţional al Interpreţilor Cân-
tecului Popular Românesc „Maria Tănase”,
care  se va desfăşura la Craiova în perioada
14-19 octombrie . Nu mai puţin de 49 de ti-
neri solişti vocali ş i instrumentişti, din ţară,
dar şi din Republica Moldova şi Serbia, au
trecut prin faţa juriului, pentru a demonstra
că merită să urce pe scena acestui prestigios
eveniment dedicat memoriei Doamnei Cân-
tecului Popular Românesc, de  la a cărei naş-

tere  s-au împlinit 100 de ani. Doar 33 dintre
ei, între care şi 5 doljeni, au fost declaraţi
admişi, însă – dat fiind numărul mare de con-
curenţi înscrişi – preselecţia continuă ş i pe
parcursul zilei de astăzi. Mâine şi poimâine,
cei selectaţi vor evolua nu numai în faţa ju-
riului, ci şi a unui numeros public, în cadrul
spectacolelor care se vor desfăşura, de la ora
18.30, în sala Teatrului Naţional „Marin So-
rescu”. Nu vor scăpa de emoţii nici vineri,
când vor afla dacă se numără printre cei pre-
miaţi în Gala Laureaţilor.

depunctaţi de juriu. Şi cei „gâtuiţi”
de emoţii sau din cauza răcelii au
fost cel puţin dojeniţi. „Daţi dru-
mul la voce! Parcă n-aţi mâncat
azi dimineaţă!”, le-a spus maestrul
Constantin Arvinte.
Juriul, impresionat de un tânăr
din Goicea, care cântă la caval

Doljul a fost reprezentat în pre-
selecţia naţională de ieri de 13 con-
curenţi – 11 solişti vocali şi doi in-
strumentişti, care au lăsat juriului
o impresie generală bună. „Consi-
der că repertoriul doljenilor a fost
foarte bun, foarte bine ales. Câţiva
dintre ei chiar merită să calce pe
scena acestui fes tival. Vreo trei-
patru pot să cânte oricând şi ori-
unde! Sunt foarte mulţi copii ta-
lentaţi în această preselecţie, însă
trebuie să fim atenţi şi la voce, şi
la repertoriu, şi la ţinută, şi la cos-
tum. Vom vedea cine mai vine şi
în a doua zi de preselecţie”, a opi-
nat Paula Dogăroiu, apreciat etno-

muzicolog, ani buni profesor de
canto popular  la Şcoala de Arte
„Cornetti” din Craiova.

Impresionată – ca, de altfel, şi
ceilalţi membri ai juriului – a fost
în special de talentul unuia dintre
soliş tii instrumentişti, Gheorghe

Marius, care a şi trecut preselecţia
de ieri. Venit din Goicea, acesta
cântă la un vechi caval pe care,
după cum a mărturisit, l-a avut, cu
ani în urmă, însuşi rapsodul Marin
Chisăr. «Cavalul este instrumentul
meu preferat. Are căldură, ton fru-

mos... Iar cel care cântă la el tre-
buie să transmită, să „vorbească”,
practic, c u cavalul», a declarat
prof. Paula Dogăroiu. Alături de
Gheorghe Marius (23 de ani),
admişi au mai fost doljenii Ruican
Ştefan Marius, din comuna Uni-
rea (22 de ani) – caval şi fluier,
soliştii vocali Olteanu Liviu, din
comuna Greceşti (19 ani) Ţacu
Denisa Maria, din Craiova (28 de
ani), şi Ceană Mihaela Diana (19
ani) – care a mai participat şi în
2011 la Festivalul „Maria Tănase”,
fără a obţine însă vreun premiu, şi
care este nepoata primarului din
Melineşti, Ana Ceană.

***
Preselecţia naţională continuă şi

pe parcursul zilei de astăzi, tot în
Sala „I.D. Sîrbu” a Teatrului Naţi-
onal din Craiova, timp în care or-
ganizatorii evenimentului – Centrul
Judeţean pentru Conservarea ş i
Promovarea Culturii Tradiţionale
Dolj, Consiliul Judeţean Dolj ş i
Societatea Română de Televiziune
– pun la punct ultimele detalii pri-
vind spectacolele din serile urmă-
toare. Unele care se anunţă cu to-
tul speciale, dat fiind centenarul
naşterii Mariei Tănase, cu surpri-
ze deosebite, pe care însă realiza-
toarea Elise Stan şi prezentatoarea
Iuliana Tudor le au… bine păstra-
te! Aşadar, rămân de văzut şi de
ascultat!
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Arestat, Mohamed Morsi
(foto) rãmâne inflexibil. Fami-
lia sa a asigurat duminicã, 13
octombrie a.c., cã preºedinte-
le egiptean demis, încã reþinut
de armatã, n-a acceptat nici o
negociere ºi nici nu va accep-
ta compromisul. „Preºedinte-
le nu va da înapoi, nu va ne-
gocia ºi nici nu va accepta
compromisul, în special dupã
moartea, rãnirea, arestarea ºi
dispariþia multor simpatizanþi”,
a declarat familia sa într-un
comunicat postat pe siteul Fra-
þilor Musulmani. „Preºedinte-
le nu se va retrage, fiind votat
democratic, chiar dacã preþul
acestui vot democratic va fi
viaþa sa”. Mohamed Morsi,
primul preºedinte ales demo-
cratic în Egipt, a fost destituit

la 3 iulie a.c. de cãtre armatã,
în urma amplelor manifestãri
contra Fraþilor Musulmani.
Autoritãþile militare au dispus
arestarea sa,  demantelarea
confreriei, ucigând sute de
membri ai sãi în cursul acþiunii
de evacuare a sitului din cairo
ºi arestarea a 2.000 de militanþi
islamiºti. La 4 noiembrie, el va
compãrea în faþa unui tribunal
districtual din Cairo, alãturi de
alþi 14 inculpaþi, acuzaþi de
moartea manifestanþilor la 5
decembrie 2012. Morsi este
acuzat de „incitarea partizani-
lor sãi la comiterea de crime
premeditate”, în timpul ciocni-
rilor din faþa palatului preziden-
þial din Cairo. ªapte persoane
au fost ucise în timpul confrun-
tãrii dintre simpatizanþi ºi ma-

nifestanþii anti-Morsi, surveni-
te dupã dispersarea sitului, opo-

Egipt: Mohamed Morsi nu dãEgipt: Mohamed Morsi nu dãEgipt: Mohamed Morsi nu dãEgipt: Mohamed Morsi nu dãEgipt: Mohamed Morsi nu dã
înapoi ºi nu negociazãînapoi ºi nu negociazãînapoi ºi nu negociazãînapoi ºi nu negociazãînapoi ºi nu negociazã

Guvernul socialist din Bulgaria pregã-
teºte concedierea a 40.000 de funcþio-

nari publici, reprezentând 10% din total,
potrivit unei scrisori a ministrului de

Finanþe, Petar Ciobanov, adresatã
unor miniºtri ºi ºefi de instituþii.
Ciobanov cere miniºtrilor ºi directo-
rilor de instituþii sã îºi coordoneze
eforturile de pregãtire a bugetului de
stat pentru 2014, þinând seama cã
estimãrile lor trebuie sã includã o
reducere de personal de 10%,
relateazãNovinite. Premierul Pla-
men Oreºarski ºi Ministerul de
Finanþe au confirmat informaþia cã
circa 40.000 de angajaþi publici vor
fi concediaþi. Potrivit unei informaþii
neoficiale, mai multe structuri

administrative mari vor fi exceptate de
la restructurare. Concedierile vor intra
în vigoare de la 1 ianuarie, iar progra-
mul va începe, cel mai probabil, la 1
decembrie, în Codul Muncii fiind stipulat
un preaviz de o lunã. Termenul pânã la
care ministerele trebuie sã prezinte
propuneri de restructurare ministrului de
Finanþe este 16 octombrie. Între timp,
sindicatele au anunþat cã în rândul
funcionarilor publici au apãrut tensiuni,
îngrijorare ºi zvonuri, odatã cu aflarea
veºtii legate de reducerea numãrului de
angajaþi. Sindicatele au avertizat totoda-
tã cã vor organiza greve ºi demonstraþii,
pentru contestarea deciziei.

Guvernul bulgar pregãteºte concedieri masive

Poliþia din Moscova a reþi-
nut aproximativ 1.200 de per-
soane ieri, într-o razie împotri-
va imigranþilor, într-un cartier
în care duminicã au avut loc
revolte urbane cu caracter xe-
nofob, dupã asasinarea unui
tânãr rus sãptãmâna trecutã,
potrivit  agenþiei  Interfax.
„Aproximativ 1.200 de peroa-
ne au fost reþinute în vederea
verificãrii implicãrii lor în cri-
mã, într-o razie la piaþa en-
gross Biriulovo”, unde mun-
cesc în special imigranþi din
sudul þãrii sau din þãri din Cau-
caz ºi Asia Centralã, a anunþat
serviciul de presã al Poliþiei din
Moscova, citat de agenþie.
Aproximativ 380 de persoane
au fost arestate ºi duminicã
seara la Moscova, dupã mani-
festaþiile violente împotriva imi-
granþilor la care au participat
mii de protestatari, în urma uci-
derii unui rus de cãtre un indi-
vid de origine neslavã, relatea-
zã AFP. „Rusia, ruºilor!”, au
scandat manifestanþii, în cea
mai mare parte tineri, printre
care se aflau ºi naþionaliºti ra-
dicali, care au forþat porþile
centrului comercial Biriuza, în

cartierul Biriulevo (sudul capi-
talei), au bãtut paznici ºi au
vandalizat magazinul, încer-
când apoi sã-l incendieze, po-
trivit postului de radio Eho Mos-
kvî, citat de agenþia francezã
de presã. Mulþimea a forþat
apoi porþile unui depozit de le-
gume din vecinãtate, unde lu-
creazã numeroºi imigranþi, acu-
zaþi de localnici cã ar fi respon-
sabili de rata foarte ridicatã a
criminalitãþii în acest sector.
Cinci poliþiºti au fost rãniþi în
cursul confruntãrilor cu mani-
festanþii ºi 380 de persoane au
fost arestate, a indicat un pur-
tãtor de cuvânt al poliþiei, citat
de agenþia Ria Novosti. O an-
chetã pentru huliganism a fost
deschisã ca urmare a acestor
tulburãri, a anunþat poliþia din
Moscova, mãsurile de securita-
te fiind întãrite duminicã seara
în toatã Moscova, în special în
centrul oraºului. „Patrule de po-
liþie suplimentare au fost trimi-
se în pieþele centrale din Mos-
cova, în special în piaþa Manej
(situatã la doi paºi de Kremlin),
în gãrile ºi la ieºirile din metrou”,
a indicat un purtãtor de cuvânt
al poliþiei locale, citat de ITAR-

TASS. Tulburãrile s-au declan-
ºat în urma uciderii unui tânãr
localnic — cu o loviturã de cu-
þit, sub ochii logodnicei sale —
de cãtre un individ, aparent ori-
ginar din Asia Centralã sau
Caucaz, potrivit imaginilor sur-
prinse de o camerã de supra-
veghere. Locuitorii s-au decla-
rat convinºi cã ucigaºul, care
a reuºit sã fugã, ar fi un imi-

grant ilegal ºi au cerut autori-
tãþilor sã ia mãsuri împotriva
imigraþiei clandestine în Mos-
cova. Combaterea imigraþiei ile-
gale a fost tema numãrul unu a
candidaþilor în alegerile pentru
funcþia de primar al Moscovei,
numeroase razii împotriva per-
soanelor cu situaþie neclarã fi-
ind efectuate în preajma scruti-
nului din 8 septembrie.

Rusia: Aproximativ 1.200 de persoane reþinute
într-o razie împotriva imigranþilor la Moscova

O clãdire s-a prãbuºit în
Columbia: 11 persoane
prinse sub dãrâmãturi

O clãdire nouã de 21 de etaje
s-a prãbuºit în apropiere de
Medellin, în nord-vestul Colum-
biei, iar 11 persoane au fost
blocate sub dãrâmãturi, au
anunþat autoritãþile locale.
Muncitorii încercau sã consoli-
deze structura în momentul
producerii dramei, sâmbãtã
seara, a precizat municipalita-
tea. Nouã dintre ei au fost
prinºi sub dãrâmãturi, alãturi
de un paznic ºi un locatar, în
timp ce trei persoane au fost
salvate. Departamentul pentru
gestionarea riscurilor din cadrul
municipalitãþii a descoperit încã
de vineri crãpãturi în cadrul
clãdirii, care a fost evacuatã.
„Am avertizat cu privire la
riscuri în timpul vizitei”, a
declarat pentru AFP responsa-
bilul acestui serviciu, Santiago
Perez, explicând cã s-a format
subit o gaurã. Jumãtate dintre
cele 80 de apartamente ale
clãdirii nu erau locuite înainte
de prãbuºire. Peste 100 de
membri ai echipelor de salvare,
pompieri, ingineri civili ºi
voluntari sunt pregãtiþi sã
intervinã folosind câini specia-
lizaþi, pentru a încerca sã
recupereze eventuali supravie-
þuitori, dar speranþele sunt
minime. Celelalte cinci turnuri
ale complexului rezidenþial,
situat în localitatea El Poblado,
la periferia Medellin, au fost
evacuate ca mãsurã de precau-
þie. Locuitorii a circa 15 clãdiri
mai îndepãrtate au fost, de
asemenea, evacuaþi ºi gãzduiþi
într-o bisericã, a precizat
Crucea Roºie.
Statuia Libertãþii, redeschisã
pentru turiºti

Celebra Statuie a Libertãþii
de la New York, închisã de
douã sãptãmâni din cauza
blocajului bugetar, ºi care
fusese închisã ºi anterior, timp
de opt luni, dupã uraganul
Sandy, s-a redeschis duminicã,
spre marea bucurie a turiºtilor.
„Statuia Libertãþii s-a des-
chis”, se putea citi pe bannere-
le desfãºurate pe strada princi-
palã care duce la monument.
„Oamenii sunt bucuroºi, îmi
pun întrebãri”, a declarat
Marco Bedoya, un ghid care
lucreazã pentru „Statue Crui-
ses”, compania care transportã
vizitatorii pe insula pe care se
aflã statuia. Înainte de redes-
chidere, compania a fost
nevoitã sã le restituie plata
turiºtilor sau sã le ofere în
schimb un tur în portul New
York. Statuia Libertãþii va fi
deschisã pânã joi, în conformi-
tate cu un acord încheiat între
serviciile parcurilor naþionale
ºi statul New York, care a
alocat 370.000 de dolari pentru
redeschiderea monumentului ºi
compensarea pierderilor
generate de închiderea acestu-
ia, ca urmare a blocajului
bugetar în care au intrat SUA
de aproape douã sãptãmâni.

zanþii acuzând preºedintele de
islamizarea legislaþiei.
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Miniºtrii din Finanþe europeni
se reunesc, ieri ºi astãzi, la Lu-
xemburg, în cãutarea unui com-
promis pentru uniunea banca-
rã, în condiþiile existenþei a nu-
meroase diferenþe de opinie ºi
a unui calendar strâns al nego-
cierilor. Întâlnirile de ieri, între
miniºtrii din zona euro, ºi de

astãzi, cu colegii din celelalte 11
state UE, vor fi consacrate par-
þial viitoarei autoritãþi unice de
decizie în sectorul bancar. Un
acord va permite furnizarea de
lichiditãþi bãncilor aflate în di-
ficultate fãrã a pune în pericol
tot sistemul ºi fãrã contribuþia
fondurilor publice. Acordul va

implica þãrile din zona euro ºi
alte state comunitare care vor
dori sã participe. Este necesar
ca un compromis sã fie realizat
pânã la sfârºitul acestui an, ast-
fel încât sã existe posibilitatea
ca textul legislativ sã fie adop-
tat înainte de încheierea man-
datului actualului Parlament
European, valabil pânã în mar-
tie. Mai multe obiecþii au fost
formulate faþã de o propunere
prezentatã în luna iulie de Co-
misia Europeanã, venite în spe-
cial din Germania. Proiectul pre-
vede crearea unei autoritãþi de
decizie „ad hoc”. Dar, potrivit
tratatelor actuale, soarta unei
bãnci trebuie decisã de o insti-
tuþie europeanã. Comisia Euro-
peanã a propus ca acest rol sã îi
revinã, în lipsa unui candidat mai
bun. Mai multe state, între care
Germania, nu susþin aceastã
propunere. În plus, o opinie ju-
ridicã recent emisã de CE pre-
vede cã autoritatea unicã de re-
glementare nu poate deþine o pu-
tere discreþionarã privind soarta
bãncilor. Mai multe surse euro-
pene au spus cã aceste proble-
me pot fi rezolvate fãrã dificul-

tãþi prea mari. Germania ar pu-
tea accepta temporar rolul CE în
aceastã privinþã. Ulterior, prero-
gativele decizionale ar putea fi
acordate Mecanismului Euro-
pean de Stabilitate (MES), aºa
cum au propus BCE ºi comisa-
rul pentru Servicii Financiare,
Michel Barnier. O problemã mai
spionoasã este cea a finanþãrii.
Proiectul prevede crearea unui
fond unic, finanþat chiar de sec-
torul bancar. Germania preferã
însã o reþea de fonduri naþiona-
le. Liderii europeni trebuie sã sta-
bileascã ºi care bãnci vor fi su-
puse noilor reglementãri, toate
sau doar cele mai mari. De ase-
menea, cine va juca rolul de pla-
sã de siguranþã, dacã fondul sau
fondurile nou create nu vor fi
suficiente? MES pare ºi  de
aceastã datã cea mai bunã vari-
antã, dar acesta este destinat
numai þãrilor din zona euro, ast-
fel cã va fi complicat ca statele
din afara uniunii monetare sã
participe la mecanism. MES ar
putea, totodatã, sã acorde îm-
prumuturi fondurilor naþionale
sau fondului unic destinate
susþinerii bãncilor.

Miniºtrii de Finanþe din Uniunea Europeanã
cautã un compromis pentru uniunea bancarã

109 persoane ºi-au pierdut via-
þa ºi alte 133 au fost rãnite într-o
busculadã ce a avut loc duminicã
în centrul Indiei, în timpul unei
sãrbãtori religioase, potrivit unui
nou bilanþ difuzat de poliþie, rela-
teazã AFP. „Ultimele informaþii
strânse la faþa locului menþioneazã
109 morþi ºi 133 de rãniþi”, a de-
clarat prin telefon, pentru AFP,
Anand Mishra, ofiþer al poliþiei lo-
cale. Incidentul a avut loc în apro-
piere de un templu, în districtul
Datia, din statul Madhya Pradesh.

India: 109 morþi ºi 133 de rãniþi
în urma busculadei de la templu

Vietnamul a început ieri
evacuarea a peste 180.000 de
persoane din ºase provincii din
centrul þãrii, odatã cu apropie-
rea de teritoriul sãu a taifunului
Nari, care a provocat deja
moartea a 13 persoane ºi
pagube extinse în Filipine la
sfârºitul sãptãmânii trecute,
relateazã agenþia Associated
Press. Se aºteaptã ca taifunul
sã atingã zonele de coastã din

Vietnam: Autoritãþile evacueazã
peste 180.000 de personae

din calea taifunului Nari

Rusia a îndemnat, ieri, Statele Unite sã con-
vingã opoziþia sirianã sã se prezinte la Confe-
rinþa internaþionalã de pace privind Siria, cu-
noscutã ca Geneva-2, dupã ce o formaþiune
importantã a opoziþiei a anunþat cã refuzã sã
participe la reuniune, prevãzutã la jumãtatea lui
noiembrie. „Sperãm ca partenerii noºtri ameri-
cani ºi alte þãri care au influenþã asupra diver-
selor grupãri ale opoziþiei sã îºi conºtientizeze
responsabilitatea ºi (...) sã contribuie la organi-
zarea (conferinþei) Geneva-2”, a declarat ºeful
diplomaþiei ruse, Serghei Lavrov. Consiliul Na-
þional Sirian (CNS), cea mai importantã forma-
þiune a opoziþiei siriene, a anunþat duminicã fap-
tul cã nu va participa la aceastã conferinþã, ceea
ce va afecta credibilitatea negocierilor, dorite
de americani ºi ruºi. „Principalul obstacol al
acestei cãi este, în continuare, incapacitatea
partenerilor noºtri de a acþiona astfel încât opo-
ziþia sirianã, pe care ei o susþin, sã se prezinte la
Geneva ºi sã ia loc la masa negocierilor cu gu-
vernul” sirian, a subliniat Lavrov. În schimb,
Rusia contribuie la organizarea acestei confe-
rinþe, a apreciat acesta, prin faptul cã „noi exer-
citãm o influenþã asupra Damascului, cu rezul-

Rusia cere SUA sã convingã Consiliul Naþional
Sirian sã participe la conferinþa Geneva-2

Premiul Nobel pentru
Economie, atribuit
la 3 americani

Premiul Nobel pentru Econo-
mie pe anul 2013 a fost atribuit
profesorilor americani Eugene
Fama, Lars Peter Hansen, ambii
profesori la Universitatea din
Chicago, ºi lui Robert J. Shiller,
profesor la Universitatea Yale,
pentru lucrãrile lor în domeniul
analizei preþurilor pe pieþele
financiare, a anunþat ieri, la
Stockholm, Comitetul Nobel,
transmite Reuters. Aceºtia au fost
recompensaþi ºi cu 8 milioane de
coroane (1,2 milioane de dolari),
pentru cercetãri care au îmbunã-
tãþit prognoza privind preþurile
activelor pe termen lung ºi au
ajutat la apariþia indicelui pentru
fonduri pe pieþele bursiere. „Nu
existe metode de a prezice preþul
acþiunilor ºi obligaþiunilor în
urmãtoarele zile sau sãptãmâni.
Dar este foarte posibil sã prevezi
cursul general al acestor preþuri
pe perioade îndelungate de timp,
cum ar fi trei pânã la cinci ani.
Aceste cercetãri au fost fãcute ºi
analizate de laureaþii de anul
acesta”, se aratã în comunicatul
Comitetului Nobel.

Contract de 1,5 miliarde euro
pentru Franþa în Africa de Sud

Aflat în vizitã de douã zile în
Africa de Sud, Francois Hollande
a anunþat ieri semnarea unui
contract de 1,5 miliarde euro între
cele douã þãri, pentru construcþia
unei centrale termice. „Este vorba
de un acord între GDF Suez ºi
Africa de Sud în valoare de 1,5
miliarde euro”, a menþionat ºeful
statului francez în cursul unei
conferinþe de presã comune cu
omologul sãu sud-african, Jacob
Zuma, fãrã a oferi alte detalii.
„Astãzi marcãm un punct impor-
tant în relaþiile bilaterale dintre
Africa de Sud ºi Franþa. Suntem
convinºi cã avem nevoie de
dezvoltarea comerþului într-o
manierã echilibratã” a spus
preºedintele sud-african. Francois
Hollande a confirmat ºi un alt
contract, în valoare de 4 miliarde
euro, obþinut de Alstom, „cel mai
mare din ultimii ani”, motiv de
bucurie, manifestatã pe contul sãu
Twitter, pentru ministrul Transpor-
turilor, Frederic Cuvillier.

Guvernul norvegian
de centru-stânga ºi-a
prezentat demisia

Premierul laburist norvegian
Jens Stoltenberg a prezentat, ieri,
demisia guvernului de centru-
stânga pe care îl conduce ºi care
va ceda locul unei coaliþii de
dreapta, din care fac parte
conservatori ºi, pentru prima
datã, populiºti. „Am prezentat
demisia Guvernului”, a declarat
Stoltenberg în urma unei scurte
ºedinþe extraordinare a Consiliului
de Miniºtri cu regele Harald al V-
lea. Aflatã la putere din 2005,
coaliþia de centru-stânga a fost
învinsã în alegerile legislative de
la 9 septembrie. Partidul Laburist
este, în continuare, cea mai
importantã formaþiune din þarã,
dar a pierdut majoritatea de care
dispunea împreunã cu aliaþii sãi,
care au înregistrat un recul clar.

centrul þãrii astãzi de dimineaþã,
cu vânt de pânã la 133 km/orã,
care ar putea provoca inundaþii
ºi pagube materiale. Potrivit
autoritãþilor, 10 hoteluri cu
turiºti strãini din oraºul de
coastã Hoi An au fost închise ºi
persoanele respective au fost
mutate în hoteluri aflate mai în
interiorul þãrii. Persoanele
evacuate vor fi cazate în ºcoli
ºi clãdiri publice.

În momentul busculadei, circa
20.000 de persoane se aflau pe un
pod care se întinde peste râul
Sindh, relata duminicã poliþia. Po-
trivit autoritãþilor, din cauza zvo-
nului privind o posibilã prãbuºire a
podului, lovit de un tractor, mulþi-
mea a început sã se agite. Unii pe-
lerini au murit asfixiaþi ºi alþii s-au
înecat dupã ce au cãzut în râu.
Hinduºii celebreazã în prezent Na-
varatri, în onoarea Zeiþei Durga,
sãrbãtori religioase ce atrag mili-
oane de persoane în temple.

tate tangibile”. Iniþiativa unei noi conferinþe in-
ternaþionale la Geneva, la care sã participe re-
prezentanþi ai guvernului sirian ºi opoziþiei, a
fost lansatã în mai de cãtre Lavrov ºi secreta-
rul de stat american John Kerry, cu scopul de a
pune capãt conflictului, însã organizarea aces-
tei reuniuni a fost amâ-
natã în mai multe rân-
duri, din cauza unor dez-
acorduri asupra obiecti-
velor ºi participanþilor. La
rândul sãu, secretarul de
stat american, John Ker-
ry, a declarat ieri, dupã
întrevederea pe care a
avut-o la ONU cu emi-
sarul pentru Siria Lak-
hdar Brahimi, cã este ur-
gentã stabilirea unei date
pentru conferinþa Gene-
va-2. „Emisarul special
Brahimi ºi eu am accep-
tat cã nu poate exista o
soluþie militarã în Siria”,
a spus Kerry, adãugând

cã „noi apreciem cã preºedintele Bashar al-As-
sad a pierdut legitimitatea de a putea apropia
pãrþile ºi este clar cã (...) singura justificare
pentru conferinþa Geneva-2 ar fi o tranziþie gu-
vernamentalã; deci trebuie sã existe o nouã en-
titate la putere în Siria”.
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09:00 De la A la infinit (R)
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
21:10 Comanche Territory
22:30 Biziday
23:20 Oameni care au schimbat

Lumea
23:30 Zapezile de pe Kilimanjaro
01:35 Garantat 100% (R)
02:25 La vârf (R)
03:15 Oameni care au schimbat

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Tehnologiile viitorului
08:00 New York - ocolul lumii în

13 kilometri (R)
09:00 România frumoasã (R)
10:00 Carabinieri (R)
11:10 Wallis si Edward (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 D'ale lu' Miticã (R)
16:00 Carabinieri
17:00 România frumoasã
18:00 Telejurnal
19:00 Piloþii din Nunavik
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)
01:35 Piloþii din Nunavik (R)
02:30 România frumoasã (R)

08:10 Steve Zissou: Cel mai tare
de pe mare

10:05 Cum sã te îndrãgosteºti
11:30 Katy Perry: Part of Me
13:00 Dreptate la înãlþime
14:40 Goana dupã cadou
16:10 Jurnalul unui puºti:

Cãldurã mare
17:45 Domestic
19:10 În derivã
20:00 Iubire
22:05 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
23:05 Banshee
00:05 Route Irish

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00  Ameninþarea ciclonului (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Legãturi periculoase
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Serviciul Român de

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

Invazia zombi

07:45 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Diamantul nopþii (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:30 Îngeri pierduþi (R)
14:30 Triumful dragostei
15:30 Suflet de gheaþã
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Îngeri pierduþi
21:30 Furtuna din adâncuri
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Chelsea Settles
00:00 Îngeri pierduþi (R)
01:00 Poveºtiri adevãrate (R)
02:00 Poveºtiri de noapte (R)
02:30 Cancan.ro (R)
03:00 Chelsea Settles (R)
03:30 Iubiri vinovate (R)
04:15 Poveºtiri de noapte (R)
04:45 Cancan.ro (R)
05:15 Triumful dragostei (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

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Totul e permis (R)

03:30 Observator special (R)

04:00 Acces direct (R)

07:00 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)
05:00 Inima nu respectã reguli

(R)

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 Fotbal: Anglia - Polonia,

Suedia - Germania
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Informaþia
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Boxbuster "Mari meciuri":

Valuev - Holyfield, Valuev - Ruiz
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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09:00 Duminicã în familie (R)
12:00 Cãlãtor pe viaþã
12:30 Tribuna partidelor

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

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

Regele Geunchogo
18:45 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:10 Între bine ºi rãu
22:30 Biziday
23:20Oameni care au schimbat

Lumea
23:30 Concertul de la Palatul

Schonbrunn
00:45 Dispãruþi fãrã urmã (R)

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Tehnologiile viitorului
08:00 Fotbalistele din Anzi (R)
09:00 România frumoasã (R)
10:00 De viaþã, de dragoste, de

moarte
11:10 Teatru: Regina mamã (R)
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Memorialul durerii (R)
16:00 Carabinieri
17:00 România frumoasã
18:00 Telejurnal
19:00 New York - ocolul lumii în

13 kilometri
20:10 Wallis si Edward
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Dr. House
23:50 Trei regate
00:45 EUROPAfest 2013 (R)

07:30 Kylie Minogue –
Aphrodite: Les Folies Tour

09:05 Pe platourile de filmare
09:35 Unde vei fi poimâine?
11:40 Tom Sawyer
13:30 John Carter
15:40 Steve Zissou: Cel mai tare

de pe mare
17:40 Cum sã te îndrãgosteºti
19:10 În derivã
20:00 SuperClasico
21:35 Aurul negru
23:45 Spartacus: Nisip

însângerat
00:40 Spartacus: Nisip

însângerat
01:35 Tânãra adultã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Viaþã de familie (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00  Ameninþarea ciclonului
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ca în rai
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 The Walking Dead:

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

(R)
01:30 Promotor (R)

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

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

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

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 Studio sportiv
21:00 Fotbal: România -

Estonia
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Boogie
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)

07:00 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 Suleyman Magnificul
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Suleyman Magnificul (R)
03:15 Teo Show (R)
05:00 Inima nu respectã reguli

(R)

08:00 Regina cumpãrãturilor
(R)

09:30 Trãsniþi din NATO (R)
10:30 Cireaºa de pe tort (R)
12:00 La volan
13:00 Dragostea trece prin

stomac
14:00 Vacanþã ºi terapie (R)
15:00 Focus
15:30 Focus Monden (R)
16:00 Regina cumpãrãturilor
17:00 Fii pe fazã!
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Iubiri secrete
20:30 Copiii spun lucruri

trãsnite
21:45 Mondenii
22:15 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus Monden
23:30 Fii pe fazã! (R)
00:30 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã
01:30 Dragul de Raymond
03:00 Focus (R)
04:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:00 Ultimul templier

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Special
20:00 Fotbal U21 Calificãri CE:

Anglia - Lituania
22:00 Fotbal: Anglia - Polonia
00:00 Special
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Wrestling RAW
03:00 Faceþi jocurile - European

Poker Tour
04:00 Ora exactã în sport

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor:

Texas
09:00 Aºii amanetului
10:00 Aºii amanetului din Louisiana
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial

în Est
13:00 Extratereºtri antici
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor:

Texas
20:00 Aºii amanetului
21:00 Rãzboiul depozitelor
22:00 Muntenii
23:00 Supraoamenii lui Stan Lee
00:00 Extratereºtri antici
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Anunþul tãu!
ANAF – Direcþia Generalã Regiona-
la a Finanþelor Publice Craiova –
Administraþia Judeteana a  Finan-
þelor Publice Dolj, organizeazã în
data de  29.10.2013, ora 11 la sediul
sãu din Craiova, str. Mitropolit Fir-
milian, nr. 2, în conformitate cu pre-
vederile art. 159, alin. 3, lit. d din
Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003,
privind Codul de Procedurã Fisca-
lã, republicatã, vânzarea prin licita-
þie a  urmãtorului bun imobil aparti-
nand   SC  GALAXY AGRI PRODUC-
TION SA, CUI 21997944, cu sediul
in CRAIOVA, str. Brazda lui Novac,
nr. 215: teren intravilan in suprafaþa
de 15.967,58 mp, situat in com. Bra-
tovoiesti, sat Rojiste, pe care se afla
cladiri in suprafata de 2700,31 mp
la preþul de 726.270 lei. Preþul nu
include TVA. Invitam pe cei care
pretind vreun drept asupra acestui
bun sa înstiinteze despre aceasta
organul de executare, înainte de
data stabilita pentru vânzare. Pen-
tru participarea la licitaþie ofertantii
trebuie sa depuna, cu cel putin o zi
inainte de data licitaþiei, urmatoare-
le documente: oferta de cumpara-
re, dovada plaþii taxei de participa-
re; împuternicirea persoanei care îl
reprezinta pe ofertant (procura spe-
cial legalizata); pentru persoanele
juridice de nationalitate romana,
copie dupa certificatul unic de înre-
gistrare eliberat de Oficiul Registru-
lui Comertului; pentru persoanele
fizice române, copie dupa actul de
identitate; dovada emisa de credi-
torii bugetari ca nu au obligaþii bu-
getare restante. Oferta de cumpa-
rare se va prezenta in scris organu-
lui de executare, insotita de dova-
da platii sumei reprezentand 10%
din pretul de pornire a licitatiei pana
in ziua de 28.10.2013. Taxa de parti-
cipare se va achita in contul RO9-
5TREZ2915067XXX006744, CUI

Colectivul de salariaþi de la
S.C. PARC TURISM S.A.
Craiova este alãturi de colegul
Bogdan Ciobanu la greaua du-
rere pricinuitã de decesul tatã-
lui CIOBANU IULIAN ºi
transmite sincere condoleanþe
familiei îndoliate!

Dumnezeu sã-l odihneascã
în liniºte ºi pace!

Anunþul tãu!
21828791. Pentru relatii suplimen-
tare va puteti adresa Administratiei
Judetene a Finantelor Publice Dolj,
str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, Servi-
ciul Executare Silita Contribuabili
Mijlocii, la camera 406, tel.:  0251/
402277.
PRIMÃRIA CRAIOVA  prin S.C. SA-
LUBRITATE CRAIOVA S.R.L. vã
aduce la cunoºtinþã cã în perioada
16.10.2013 – 25.10.2013, pe raza mu-
nicipiului Craiova se va desfãºura
acþiunea de deratizare folosindu-se
substanþe din grupa III de toxicitate
respectiv ROZIªOC C ºi ROZIªOC
G. Substanþele folosite sunt avizate
de cãtre Ministerul Sãnãtãþii. Per-
soanele ce intrã în contact cu sub-
stanþele respective vor folosi ca
antidot Vitamina K sub suprave-
gherea unui cadru medical.
Primaria comunei Rast reprezenta-
ta de Primar Silisteanu Iulian. titu-
lar al Planului Urbanistic Zonal
“Construire parc fotovoltaic” in
comuna Rast, T14, P7-39, judetul
Dolj aduce la cunostinta publicului
decizia etapei de incadrare din pro-
cedura de reglementare conform
HG 1076/2004 – planul nu se supu-
ne evaluarii de mediu si nu se su-
pune procedurii de evaluare adec-
vata urmand a fi supus procedurii
de adoptare fara aviz de mediu. Do-
cumentatia care a stat la baza luarii
deciziei etapei de incadrare se poa-
te consulta in zilele de luni-joi intre
orele 800-1630 si vineri intre orele 800-
1400 la sediul Agentiei pentru Pro-
tectia Mediului Dolj, str. Petru Ra-
res, nr. 1, Craiova si la sediul titula-
rului Primaria Rast, jud. Dolj. Pro-
punerile de reconsiderare a deciziei
se vor transmite in scris in termen
de 10 zile calendaristice de la data
publicarii in mass-media, zilnic la
sediul APM Dolj (fax 0251/419.035;
e-mail ofiice@apmdj.anpm.ro).

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM ªOFER
TAXI. Telefon: 0765/
431.669.
Angajãm frizeriþã, coa-
fezã zona Brestei. Te-
lefon: 0741/505.044.
ANGAJÃM MAªI-
NISTE MAROCHI-
NÃRIE. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.

MEDITAÞII
PROFESOARÃ Isto-
rie meditez pentru ori-
ce nivel: testare naþio-
nalã, bacalaureat, fa-
cultate. Pregãtesc la
domiciliu elevi de cla-
sele I–IV. Telefon:
0720/536.468.
Licenþiatã, douã spe-
cializãri ofer medita-
þii complete clasele I-
IV. Telefon: 0751/
239.088.
Meditez matematicã
pentru Evaluare Naþi-
onalã, bacalaureat,
alte concursuri ºcola-
re ºi examene. Tele-
fon: 0724/088.745;
0351/416.101.
Pregãtesc contabilitate
– studenþi, ºomeri etc.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

Profesoarã meditez
matematicã. Telefon.
0761/329.958.

PRESTÃRI SERVICII
CONSULTANÞÃ
GRATUITÃ DECO-
RAÞIUNI INTERI-
OARE. TELEFON:
0727/804.400.
Evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0758/063.773;
0744/390.775.
Fac menaj sau
bonã. Telefon: 0762/
047.095.
Finisaje interioare ºi
exterioare. Telefon:
0736/003.526.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691; 0785/
103.411.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/
4, zona Lãpuº, în spa-
tele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E nego-
ciabil. Telefon: 0720/
556.607.
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S.C. TERMO CRAIOVA SRL cu
sediul în Craiova, str. Mitro-
politul Firmilian nr.14, orga-
nizeazã licitaþie publicã în
data de 17 octombrie 2013
în vederea vânzãrii urmãtoa-
relor mijloace fixe aprobate
la casare:

Nr.  Denumire mijloc fix   UM  Cantit.       P.U.(lei)
Crt.

1.    Polizor drept GGS 6   Buc.     1           89,835/buc.
2.    Tractor U  650           Buc.     1      8209,020/buc.
3.   Dacia 1310 LI             Buc.     2      5661,640/buc.

Relaþii suplimentare la tele-
fon: 0251/599.388 interior –
Serviciul Tehnic.

Anunt privind demararea proiectului
Realizare instalaþie de tratare
ape menajere – Uzina Iºalniþa

  Societatea Complexul Energetic
Oltenia S.A. – Sucursala Electrocen-
trale Iºalniþa anunþã publicul interesat
asupra demarãrii  proiectului Realiza-
re instalaþie de tratare ape menaje-
re – Uzina Iºalniþa, propus a fi am-
plasat în incinta Sucursalei Electrocen-
trale Iºalniþa, str. Mihai Viteazu, nr. 101,
comuna Iºalniþa, judeþul Dolj.

Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Societatea
Complexul Energetic Oltenia S.A. – Su-
cursala Electrocentrale Iºalniþa, de Luni
÷ Vineri intre orele 8:00 si 15:00.

Vând apartament 2
camere. Telefon: 0351/
175.746.
Vând apartament 2 ca-
mere transformat în 3,
ultramodern cu centra-
lã, mobilier ºi garaj, (în
spate la Billa). Preþ
65.000 Euro negociabil.
Telefon: 0755/943.426.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Telefon:
0770/334.956.
Vând apartament 2
camere central. Tele-
fon, 0770/682.554.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,
superb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Tele-
fon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 45.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.

CASE
Vând vilã la roºu
Gherceºti posibilitate
preluare credit Prima
Casã. Telefon: 0752/
142.493.
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 gar-
sonierã Craiova, + di-
ferenþa. Telefon: 0742/
097.486.
Vând casã comuna
Urzicuþa 4 camere +
3500 mp. Telefon:
0722/651.544.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Te-
lefon: 0744/391.195.
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.

Casã, 3 camere, ane-
xe, pomi fructiferi, vie,
fântânã, localitatea Ciu-
tura, preþ negociabil.
Telefon: 0763/305.850.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna
Valea Stanciului. Tele-
fon: 0251/352.239.
0721/502.003.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire la
ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
Vând casã bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în satul
Predeºti, judeþul Dolj, la
16 km de Craiova. Te-
lefon: 0251/454.016.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
VÂND Teren 7000
mp, zona Catargiu-
Mofleni, dimensiuni
20x350. Telefon: 0729/
826.217.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Preþ 25 Euro/m.p. ne-
gociabil Telefon: 0770/
222.518.
Vând teren 1850 m.p.
Bariera Vâlcii, str. Cor-
neºului. Telefon: 0761/
431.806.
Vând teren intravilan
4000 mp, cadastru, cu
o casã bãtrâneascã,
pomi, vie la 11 km de
Craiova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. 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 re-
þele apã, electricitate, ca-
dastru, carte funciarã.
Telefon: 0724/572.434;
0351/179.436.
Vând 800 mp, comu-
na Predeºti ideal pen-
tru casã, zonã pito-
reascã. Telefon: 0762/
109.595.
Vând 345 mp zona
Daewoo între case,
variante. Telefon:
0761/ 665.763.
Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon:
0766/582.831.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de
lacul Tanchiºtilor. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând 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 lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren in-
travilan, satul Predeºti la
16 km de Craiova. Te-
lefon: 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. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 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. Te-
renurile fiind la stradã be-
tonatã având toate faci-
litãþile preþ convenabil.
Telefon. 0746/467.922;
0744/220.492.
SCHIMBURI

Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa.
Telefon. 0727/884.205.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Renault Laguna
2, an 2003, culoare gri
metalic, 6 trepte, turbo-
diesel, motor 1.9,
262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro
negociabil. Telefon:
0753/948.440.
Vând Chevrolet Kalos,
2005, 2000 Euro. Te-
lefon: 0768/104.581.
Vând maºinã auto
Peugeot 806, benzinã,
an 1995 neînmatricu-
latã. Bariera Vâlcii nr.
63. Craiova. Telefon:
0766/466.171.
Vând Audi A6, fabrica-
þie 2006, full-options,
bleu-marin, piele, xenon,
motor de 2000 cm3.
Telefon. 0762/109.595.
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În legãturã cu anunþul publicat în data de 10.10.2013 privind reluarea procedurii
de concurs de proiecte de management la Casa de Culturã „Traian Demetrescu”
Craiova, autoritatea localã revine cu precizarea cã articolul 2 din Regulamentul de
organizare ºi desfãºurare a concursului de proiecte de management la Casa de
Culturã „Traian Demetrescu” Craiova, prevãzut în Anexa nr. 1 la Hotãrârea Con-
siliului Local nr. 420/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ºi des-
fãºurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective în
vederea organizãrii concursului la Casa de Culturã „Traian Demetrescu” Craiova
ºi a comisiei de concurs ºi a comisiei de soluþionare a contestaþiilor, se va citi dupã
cum urmeazã:

„Art. 2 Concursul de proiecte de management se desfãºoarã în douã etape, astfel:
a) analiza proiectului de management;
b) susþinerea proiectului de management în cadrul unui interviu, conform ur-

mãtorului calendar, stabilit cu respectarea dispoziþiilor art. 9 din ordonanþa de
urgenþã:

a) 10 octombrie 2013, aducerea la cunoºtinþã publicã a condiþiilor de participare
la concurs, a caietului de obiective, a bibliografiei, a prezentului regulament, pre-
cum ºi a datelor de depunere a mapelor de concurs, a proiectelor de management
ºi desfãºurarea etapelor concursului;

b) 4 noiembrie 2013, depunerea proiectelor de management de cãtre candidaþi;
c) 6 noiembrie 2013 - 19 noiembrie 2013, analiza proiectelor de management;
d) 21 noiembrie 2013, susþinerea proiectelor de management în cadrul interviului.”

Vând Volvo Break, fa-
bricaþie 1995, full, înscri-
sã Bulgaria, preþ 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0729/977.036.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze, sta-
re foarte bunã, 450 lei.
Telefon: 0755/010.296.
VÂND butaºi tranda-
firi olandezi. Telefon:
0744/642.570.
Vând cadru metalic
handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciuper-
cã), butoi pentru varzã.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând vioarã nouã, un
sfert arcuº, cutie. Te-
lefon: 0727/804.400.
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, aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu bute-
lie, polizor (flex) D125/
850W nou, canistrã 20
litri aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând loc de veci cimi-
tirul Roboaica. Tele-
fon: 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. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând nicovalã fierãrie
maºini de cusut nemþeºti,
româneºti, cãruþã. Tele-
fon: 0761/155.549.
Vând presã pentru stru-
guri capacitate mare.
Telefon: 0251/531.294.

Vând în Iºalniþa 2 m3 lem-
ne diferite esenþe din de-
molare magazie 125 lei
m3. Telefon: 0761/
355.869; 0770/303.445.
Vând cârlige jgheaburi
acoperiº, arzãtoare Ø
600 gaze sobã, polizor
(flex) D 125/850W,
cauciucuri 155/13 cu
jantã, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu bute-
lie, ceas Atlantic. Tele-
fon: 0771/385.734.
Vând 345 mp – 18,60,
tarlaua 80 preþ negocia-
bil, zona Daewoo cãp-
ºunãrie. Telefon: 0763/
616.711; 0351/425.744.
Vând 2 gropi, Cimiti-
rul Romaneºti, cu lu-
crare fãcutã. Telefon:
0771/758.019.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând puieþi de nuc, fra-
sin, salcâm ºi diverºi
puieþi pomi fructiferi ºi
sãlbatici pentru a înfiinþa
o plantaþie. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880; 0253/285.145.

Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticide-
le din legume ºi fruc-
te, precum ºi hormo-
nii ºi antibioticele din
carne. Telefon: 0729/
033.903.
Vând þeavã neagrã 40
ml, robineþi, ventile
fontã noi diverse mã-
rimi. Telefon. 0731/
989.215.
Vând dozator de bere,
tub CO2, aparat fax,
aspirator, balanþã Ber-
kel, cuier panou, maºi-
nã de cusut Singer. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezer-
vã, furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/542.885.
Vând uºi cu toc, de in-
terior, cu geam, date
cu lac, tuburi CO2, do-
zator bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil. Te-
lefon:  0766/355.375.
Vând set motor tip
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 balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã
zincatã 2,5/1 m. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit etajat
patru feluri, fãrã ulei, cu
doar cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã deo-
sebit! Telefon: 0251/
415.863; 0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0251/534.303.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã trata-
te, piese Dacia noi, cal-
culator instruire copii, flex
mare, aparat sudurã. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de cusut,
plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând/închiriez construc-
þie cu spaþii separate 500
mp cu teren intravilan
12.500 mp împrejmuit
cu gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groasã
pentru pui, curcani ºi
animale mici. Telefon:
0721/152.832.

Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate mare
ºi centrifugã miere. Te-
lefon: 0728/381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe o
parte. Telefon: 0729/
977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor
bucãtãrie, 2 radio case-
tofoane (30 Ron/buc).
Telefon: 0729/977.036.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
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Staþiunea de Cer-
cetare – Dezvoltare

Agricolã ªimnic,
cu sediul în Craiova,
ªoseaua Bãlceºti

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

DROPIA, BOEMA,
ªIMNIC 30.

Telefon: 0251/468.159;
0785/292.188.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

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

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 15 octombrie 2013
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Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã
cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând pat dublu 2 m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat – fer-
moar –  nasturi - tine-
ret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.

CUMPÃRÃRI
Colecþionar cumpãr
tablouri, sculpturã,
acuarelã, graficã,
monede, bancnote,
t imbre, ceasuri ,
icoane, alte antichi-
tãþi. Telefon: 0723/
926.322.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez spatiu co-
mercial în municipiul
Craiova, str. Lipscani,
300 mp, dispus pe
trei niveluri. Telefon:
0745/130.705.
Bucureºti - zona Vitan
garsonierã 40 mp mo-
bilatã, rog seriozitate.
Exclus intermediere
agenþii. Telefon: 0722/
714.578.
Închiriez garsonierã
complet mobilatã
zona Lãpuº, ºcoala M.
Eminescu. Telefon:
0762/ 299.913.

Închiriez la bloc Calea
Bucureºti, exclus familii.
Telefon. 0762/047.095.
Închiriez teren pe ter-
men lung pentru am-
plasare de magazine
sau piaþã Lãpuº. Vad
foarte bun. Telefon:
0763/616.711; 0351/
425.744.
Proprietar închiriez pe
termen lung aparta-
ment 3 camere mobi-
lat parter Dezrobirii,
300 euro. Telefon:
0744/396.354.
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 decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
MATRIMONIALE
Domn serios, fãrã obli-
gaþii 50 ani, doresc cu-
noºtiinþã cu doamnã
vârstã apropiatã. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.

DIVERSE
Cedez 4500 m.p. te-
ren extravilan pentru
reparaþii casã + ane-
xe sau cedez 4000
m.p. teren intravilan
pentru un apartament
cu 2 camere + dife-
renþa. Telefon. 0727/
884.205.
Caut persoanã auto-
rizatã ptr. cadastru în
Craiova. Telefon:
0770/333.559: 0351/
401.251.

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

PIERDERI
Pierdut Certificat
Constatator pentru
S.C. AS GROUP
ROTSIN SRL, Ale-
ea Merilor nr. 19,
Târgu Jiu. Se de-
clarã nul.

CONDOLEANÞE
Colectivul Direcþiei
de Urbanism din
cadrul Primãriei
Municipiului Craio-
va transmite sincere
condoleanþe dom-
nului Viceprimar
Genoiu Mihail în
momentele grele
pricinuite de dece-
sul tatãlui.
Prof. Aristide Gheor-
ghiu regretã pro-
fund, decesul prof.
DUMITRU CÃTÃ-
NOIU fost inspector
inspector ºcolar ºi
director de liceu.
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Preliminariile Cupei Mondiale se vor înche-
ia în aceastã searã, sau noapte dacã vine vorba
despre cele din America de Sud ºi CONCA-
CAF, iar unul dintre cele mai interesante me-
ciuri va avea loc la Vilnius, oraº unde Bosnia
Herþegovina va încerca sã ajungã în premierã
la un turneu final interþãri. Oamenii lui Safet
Susici au neapãratã nevoie de victorie contra
Lituaniei, pentru cã orice alt rezultat ar trimite-o
în Brazilia pe Grecia, care are meci facil acasã cu
Liechtenstein. Cele douã se aflã la egalitate de
puncte (22) înaintea rundei finale, Bosnia fiind
însã avantajatã de un golaveraj net superior
(primul criteriu de departajare), plus 23 faþã de
plus 6.

În tur, la Zenica, Bosnia a învins Lituania cu
3-0, rezultat decis încã de la pauzã, graþie reuºi-
telor semnate de Ibisevici, Dzeko ºi Pjanici.

În precedenta campanie de calificare, cea
pentru Mondialul sud-african din 2010, repre-
zentativa ex-iugoslavã a încheiat pe locul se-
cund într-o grupã din care a fãcut parte ºi Ro-
mânia, grupã câºtigatã de Franþa, înclinându-
se în play-off în faþa Portugaliei, cu un dublu 0-
1. Tot lusitanii le-au ieºit în cale ºi în barajul de
accedere la Europeanul din 2012, iar deznodã-
mântul a fost acelaºi. Numai cã de aceastã datã

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Astãzi (ultima etapã)

GRUPA A
Serbia – Macedonia 21:30
Belgia – Þara G. 22:00
Scoþia – Croaþia 22:00
1. BELGIA 9 17-3 25
2. Croaþia* 9 12-7 17
3. Serbia 9 13-10 11
4. Þara G. 9 8-19 9
5. Scoþia 9 6-12 8
6. Macedonia 9 6-11 7

GRUPA B
Bulgaria – Cehia 21:15
Danemarca – Malta 21:15
Italia – Armenia 21:15
1. ITALIA 9 17-7 21
2. Bulgaria 9 14-8 13
3. Danemarca 9 11-12 13
4. Cehia 9 12-9 12
5. Armenia 9 10-11 12
6. Malta 9 5-22 3

GRUPA C
Irlanda – Kazahstan 21:45
Suedia – Germania 21:45
I-le Feroe – Austria 21:45
1. GERMANIA 9 31-7 25
2. Suedia* 9 16-9 20
3. Austria 9 17-10 14
4. Irlanda 9 13-16 11
5. Kazahstan 9 5-18 5
6. I-le Feroe 9 4-26 1

GRUPA E
Cipru – Albania 19:00
Norvegia – Islanda 21:00
Elveþia – Slovenia 21:00
1. ELVEÞIA 9 16-6 21
2. Islanda 9 16-14 16
3. Slovenia 9 14-10 15
4. Norvegia 9 9-12 11
5. Albania 9 9-11 10
6. Cipru 9 4-15 4

GRUPA F
Azerbaidjan – Rusia 20:00
Israel – Irlanda N. 20:00
Portugalia – Luxemburg 20:00
1. Rusia 9 19-4 21
2. Portugalia 9 17-9 18
3. Israel 9 18-13 13
4. Azerbaidjan 9 6-10 8
5. Irlanda N. 9 8-16 6
6. Luxemburg 9 7-23 6

GRUPA G
Grecia – Liechtenstein 20:00
Lituania – Bosnia 20:00
Letonia – Slovacia 21:10
1. Bosnia 9 29-6 22
2. Grecia 9 10-4 22
3. Slovacia 9 9-8 12
4. Lituania 9 9-10 11
5. Letonia 9 8-18 7
6. Liechtenstein 9 4-23 2

GRUPA H
San Marino – Ucraina 22:00
Muntenegru – Moldova 22:00
Anglia – Polonia 22:00
1. Anglia 9 29-4 19
2. Ucraina 9 20-4 18
3. Muntenegru 9 16-12 15
4. Polonia 9 18-10 13
5. Moldova 9 7-15 8
6. San Marino 9 1-46 0

GRUPA I
Franþa – Finlanda 22:00
Spania – Georgia 22:00
1. Spania 7 12-3 17
2. Franþa 7 12-6 14
3. Finlanda 7 5-6 9
4. Georgia 7 3-8 5
5. Belarus 8 7-16 4

Grupa D, din care face parte ºi România,
este tratatã pe larg în ultima paginã a
cotidianului nostru.

Naþionalele de pe primul loc se calificã
direct la CM (echipele scrise cu majuscule
au obþinut deja calificarea), celelalte patru
locuri disponibile urmând sã se decidã din
cele mai bune opt (din nouã) echipe clasate
pe poziþiile secunde, în urma unor „duble”
de baraj (au acces deja în play-off echipele
însoþite de semnul *).

Scapã de blestemul barajului?!

Bosnia, mai aproape ca niciodatãBosnia, mai aproape ca niciodatãBosnia, mai aproape ca niciodatãBosnia, mai aproape ca niciodatãBosnia, mai aproape ca niciodatã
de prima calificare la un turneu finalde prima calificare la un turneu finalde prima calificare la un turneu finalde prima calificare la un turneu finalde prima calificare la un turneu final

ªi Islanda poate bifa o performanþã remarcabilã

bosniacii au ieºit mult mai ºifonaþi,
dupã un 0-0 pe teren propriu pierzând
cu 2-6 la Lisabona.

O partidã cu calificarea directã pe
masã va susþine ºi Anglia, care are ne-
voie tot de un succes pentru a se men-
þine în faþa uneia dintre gazdele ultimei
ediþii a CE, Ucraina (meci uºor în San
Marino). Oponenta britanicilor va fi
cealaltã organizatoare a “balului euro-
pean” de anul trecut, Polonia, naþiona-
lã care, deºi ieºitã din luptã, va fi încu-
rajatã, se pare, de aproximativ 25.000 de fani pe
Wembley, conform presei engleze apãrute ieri.

Pentru a fi scutate de emoþii în disputele in-
directe cu Franþa ºi Portugalia, un singur punct
le mai trebuie Spaniei ºi Rusiei pentru a câºtiga
grupele din care fac parte. În ordine, ele vor
înfrunta Georgia (a) ºi Azerbaidjan (d).

Trecând la disputele pentru locul de baraj ºi
excluzând aici lupta dintre România ºi Turcia
(toate detaliile în pagina 20), marea performerã
poate deveni Islanda, care trebuie sã obþinã pe
terenul “liniºtitei” Norvegii un rezultat similar
cu cel al Sloveniei în Elveþia (calificatã) pentru
a-ºi adjudeca locul secund. O luptã intersantã
este ºi în grupa B, unde nu mai puþin se patru

echipe îºi disputã tre-
na Italiei: Bulgaria,
Danemarca, Cehia ºi
Armenia (în ordinea
din clasament). Locul
doi din aceastã gru-
pã sunt ºanse însã de
peste 90 la sutã sã nu
prindã barajul (un
singur loc secund ra-
teazã play-off-ul),
doar o clasare pe
treapta secundã a
Sloveniei, ºi doar cu un singur punct cucerit în
Elveþia, lãsând  ceva speranþe.

Antena 1
21:00 – FOTBAL – Preliminarii CM 2014: România – Estonia.
Digi Sport 2
10:00, 14:00, 17:30 – TENIS (F) – Turneul de la Moscova: ziua a

doua / 20:00 – SCRIMÃ – Cupa României / 22:00 – FOTBAL –
Preliminarii CM 2014: Spania – Georgia.

Digi Sport 3
17:00 – VOLEI (F) – Liga Naþionalã: ªtiinþa Bacãu – Alba Blaj /

19:00 – VOLEI (M) – Liga Naþionalã: Remat Zalãu – SCM „U”
Craiova.

Dolce Sport 1
14:45 – FOTBAL – Meci amical: Brazilia – Zambia / 20:00 –

PRELIMINARII CM 2014 – AMERICA DE SUD
În aceastã noapte (ultima etapã)
Uruguay – Argentina 2:30
Paraguay – Columbia 2:30
Chile – Ecuador 2:30
Peru – Bolivia 5:15
Venezuela ºi-a terminat jocurile.
1. ARGENTINA 15 33-12 32
2. COLUMBIA 15 25-12 27
3. Ecuador 15 19-14 25
4. Chile 15 27-24 25
5. Uruguay 15 22-23 22
6. Venezuela 16 14-20 20
7. Peru 15 16-25 14
8. Paraguay 15 16-29 12
9. Bolivia 15 16-29 11
Primele 4 clasate acced la turneul final (au obþinut calificarea Argentina

ºi Columbia), iar locul 5 va susþine o „dublã” de baraj cu o Iordania,
câºtigãtoare a barajului în Asia.

PRELIMINARII CM 2014 –
AMERICA DE NORD, CENTRALÃ ªI CARAIBE
În aceastã noapte (ultima etapã)
Jamaica – Honduras 4:30
Panama – SUA 4:30
Costa R. – Mexic 4:30
1. SUA 9 12-6 19
2. COSTA R. 9 11-6 15
3. Honduras 9 11-10 14
4. Mexic 9 6-7 11

5. Panama 9 8-11 8
6. Jamaica 9 3-11 4
La CM se calificã primele 3 locuri (s-au calificat SUA ºi Costa Rica), în

timp ce echipa de pe poziþia a 4-a va juca o „dublã” de baraj cu Noua
Zeelandã, deja câºtigãtoare în Oceania.

DUBLE DE BARAJ CM 2014 – AFRICA –
MANªA TUR

Sâmbãtã
Burkina Faso – Algeria 3-2
(Pitroipa 45+2, D. Kone 65, Bance 86 pen. / Feghouli 50, Medjani 69)
Coasta de Fildeº – Senegal 3-1
(Drogba 5 pen., Sane 14 aut., Kalou 49 / P. Cisse 90+5)
Duminicã
Etiopia – Nigeria 1-2
(Assefa 56 / Emenike 67, 90 pen.)
Tunisia – Camerun 0-0
Astãzi, 19:00: Ghana – Egipt.
Manºa secundã a acestor meciuri este programatã între 16 ºi 19 noiem-

brie.
Câºtigãtoarele merg la Cupa Mondialã.

Pânã acum se cunosc 14 reprezentative (din
32) calificate la CM din 2014

ÞARA GAZDÃ: Brazilia;
ASIA (s-au decis echipele calificate direct): Japonia, Iran, Australia,

Coreea de Sud;
EUROPA: Olanda, Italia, Belgia, Germania, Elveþia;
AMERICA S.: Argentina, Columbia;
CONCACAF: SUA, Costa Rica.

FOTBAL – Preliminarii CM: transmisii alternative.
Dolce Sport 2
21:00 – FOTBAL – Preliminarii CM 2014: Turcia – Olanda.
Sport.ro
20:00 – FOTBAL UNDER 21 – Preliminarii CE 2015: Anglia –

Lituania / 22:00 – FOTBAL – Preliminarii CM 2014: Anglia – Polonia.
Eurosport
9:45 – CICLISM – Turul Beijingului (China) / 14:00 – TENIS (F) –

Turneul Luxembourg Ville: ziua a doua / 19:30 – FOTBAL UNDER 21
– Preliminarii CE 2015.

Eurosport 2
19:00 – TENIS (F) – Turneul Luxembourg Ville: ziua a doua.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRASNSMISII ÎN DIRECT

PRELIMINARII CM 2014 - EUROPA
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Presa germanã, ºi nu numai, a scris
în ultima perioadã despre o posibilã tre-
cere a lui Robert Lewandowski (25 de
ani) la Bayern Munchen, încã din aceas-
tã iarnã.

Atacantul polonez va intra curând în
ultimele ºase luni de contract ºi, con-
form legii Bosman, poate semna liber de
contract cu orice club, urmând ca la fi-
nalul contractului cu Borussia Dortmund
sã plece de pe Westfalenstadion.

Înainte de meciul pe care naþionala
Poloniei îl va disputa în Anglia, în ulti-

Ce Bayern?

Lewandowski vrea sã dea BundesligaLewandowski vrea sã dea BundesligaLewandowski vrea sã dea BundesligaLewandowski vrea sã dea BundesligaLewandowski vrea sã dea Bundesliga
pe Premier Leaguepe Premier Leaguepe Premier Leaguepe Premier Leaguepe Premier League

ma etapã a grupelor preliminare ale Cu-
pei Mondiale din Brazilia, Lewandowski
a vorbit despre viitorul sãu în The Tele-
graph. “Nu am spus niciodatã cã voi ple-
ca la Bayern. A fost o neînþelegere. În
ianuarie pot semna cu orice club. Îmi
doresc ca într-o zi sã evoluez în Pre-
mier League. Ar fi o experienþã extraor-
dinarã pentru mine. Am avut oportuni-
tatea sã merg la Blackburn, în urmã cu
trei ani, când jucam la Lech Poznan.
Totuºi, am ales Borussia”, a spus Le-
wandowski în presa englezã.

Portarul celor de la FC Bar-
celona, Victor Valdes, a anunþat
oficial cã la finalul sezonului va
pleca.

De aceastã datã, spaniolul a
oferit ºi detalii despre cea mai po-
sibilã destinaþie.

Dorit de Chelsea, dar ºi de AS
Monaco, potarul este mai tentat
de oferta venitã din Franþa, având
astfel ocazia de a evolua din nou
alãturi de Abidal.

Pleacã în varã de la Barça

Valdes a dezvãluit numele celei mai posibile sale destinaþii
Are ºi un argument solid

“Am trãit momente frumoase
la Barcelona. Am câºtigat multe
trofee. Monaco, Franþa, asta e
foarte posibil viitoarea mea casã.
Campionatul Franþei mã atrage.

Ar fi foarte frumos sã merg
acolo. Abidal se simte minunat.
Suntem prieteni foarte buni, e ca
un frate pentru mine ºi de asta
îmi doresc sã joc din nou alãturi
de el”, a spus Valdes într-un in-
terviu pentru presa din Spania.

Seria I

Avântul Rast – Voinþa Caraula 9-2
Recolta Galicea Mare – Viitorul Vârtop 3-1
Voinþa Radovan – Progresul Bãileºti 2-3
Fulgerul Maglavit – Tractorul Cetate 0-3
Avântul Giubega – SIC PAN Unirea 2-4
SC Poiana Mare – Avântul Verbiþa 3-1
Viitorul Întorsura – Victoria Pleniþa 0-2
Viitorul Ciupercenii Noi – Flacãra Moþãþei 3-1
1. SIC PAN 18 9. Galicea Mare 6
2. Cetate 18 10. Întorsura 6
3. Poiana Mare 15 11. Rast 4
4. Moþãþei 15 12. Verbiþa 4
5. Pleniþa 13 13. Maglavit 4
6. Bãileºti 13 14. Radovan 3
7. Giubega 7 14. Caraula 3
8. Vârtop 6 16. Ciupercenii N.0
Ciupercenii Noi este penalizatã cu 6 puncte.

HANDBAL (F) – LIGA

CAMPIONILOR – FAZA

GRUPELOR – ETAPA A II-A

Rezultate consemnate în week-end

Grupa A

HCM Baia Mare – Gyor (Ung) 21-33
Hypo Viena (Aus) – Thuringer (Ger) 29-23
Clasament: 1. Gyor 4p, 2. Thuringer 2p, 3. Hypo 2p,
4. HCM 0p.
Runda viitoare (19/20 oct.): HCM – Hypo, Thu-
ringer – Gyor.

Grupa B

MKS Lublin (Pol) – Midtjyilland (Dan) 24-25
Ferencvaros (Ung) – Buducnost (Mun) 27-25
Clasament: 1. Midtjyilland 4p, 2. Buducnost 2p, 3.
Ferencvaros 2p, 4. Lublin 0p.
Runda viitoare (20 oct.): Ferencvaros – Lublin,
Midtjyilland – Buducnost.

Grupa C

IK Savehof (Sue) – Metz Handball (Fra) 32-30
HC Leipzig (Ger) – Krim Mercator (Sln) 23-27

Clasament: 1. Krim 4p, 2. Leipzig 2p, 3. Savehof 2p,
4. Metz 0p.
Runda viitoare (19/20 oct.): Leipzig – Savehof,
Metz – Krim.

Grupa D

WHC Vardar (Mac) – Larvik (Nor) 27-27
Podravka (Cro) – Balonmano (Spa) 29-18
Clasament: 1. Larvik 3p, 2. Vardar 3p, 3. Podravka
2p, 4. Balonmano 0p.
Runda viitoare (19/20 oct.): Vardar – Podravka,
Balonmano – Larvik.

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

Seria I

Dunãrea Negoi – Victoria Basarabi 4-3

Gloria Catane – Unirea Vela 0-3

Juventus Piscu Vechi – Viitorul Dobridor 4-1

Cipercenii Vechi – Viitorul Siliºtea Crucii 3-0

Recolta Seaca de Câmp – Recolta Cioro-

iaºi 0-3

1. Piscu Vechi 14 6. Ciuperceni 9

2. Cioroiaºi 12 7. Negoi 9

3. Siliºtea Cr. 10 8. Dobridor 7

4. Basarabi 10 9. Catane 6

5. Vela 9 10. Seaca C. 1

Seria a II-a

Triumf Bârca – ªtiinþa Calopãr 4-2

Dunãrea Gighera – Aktiv Padea 4-2

Unirea Goicea – Viitorul Mãceºu de Sus 5-0

Recolta Mãceºu de Jos – A.F.C. Giurgiþa 4-1

Progresul Cerãt – Viitorul Valea Stanciului3-0

Recolta Urzicuþa – Viitorul Gângiova 4-2

1. Bârca* 15 7. Padea 7

2. Mãceºu J. 14 8. Valea St. 7

3. Cerãt 12 9. Giurgiþa 6

4. Goicea 10 10. Urzicuþa 6

5. Mãceºu S.* 9 11. Gângiova* 5

6. Gighera* 7 12. Calopãr 0

* - un joc mai puþin disputat.

Seria a III-a

Viitorul Bratovoieºti – Unirea Tricolor Dãbuleni 2-4
ªtiinþa Teasc – Olimpia Bãdoºi 3-1
Ajax Dobroteºti – Progresul Castranova 0-3
Unirea Tâmbureºti – AS Rojiºte 3-0
Viitorul Ghindeni – Unirea Amãrãºtii de Jos 4-0
Viitorul Apele Vii – Progresul Amãrãºtii de Sus 1-3
Fulgerul Mârºani – Victoria Cãlãraºi 6-1
Sporting Leu – CFR RomGaz Craiova 2-1
1. Mârºani 15 9. Dobroteºti 8
2. Dãbuleni 15 10. Bratovoieºti* 6
3. Tâmbureºti 13 11. Bãdoºi 4
4. Leu 13 12. Castranova 3
5. Cãlãraºi 12 13. Teasc 3
6. Amãrãºtii S.* 11 14. CFR RomGaz 3
7. Rojiºte 10 15 Ghindeni 3
8. Apele Vii 9 16. Amãrãºtii J. 3

Progresul Castranova este penalizatã cu 6 puncte.

* - un joc mai puþin disputat.

Seria a II-a

Jiul Bucovãþ – Luceafãrul Craiova 4-2

Unirea Braloºtiþa – Viitorul Coºoveni 3-6
Voinþa Belcin – Inter Secui 2-3
Dinamyk Craiova – Viitorul 2 Cârcea 1-3
Jiul Breasta – AS Goieºti 2-4
Rapid Potmelþu – Standard ªimnicu de

Sus 4-3
Viitorul Craiova – ªtiinþa Malu Mare 0-7
Avântul Þuglui – Arena Bulls Preajba 3-5
1. Potmelþu 18 9. Belcin 7
2. Cârcea 16 10. Bucovãþ 7
3. Coºoveni 15 11. Þuglui 6
4. Malu Mare 15 12. Dinamyk 5
5. Goieºti 13 13. Braloºtiþa 4
6. Secui 12 14. Luceafãrul 3
7. Preajba 9 15. Breasta 3
8. ªimnicu S. 7 16. Viitorul Cr. 0

Seria a III-a

Torentul Secui – Voinþa Puþuri 2-0
Avântul Daneþi – Luceafãrul Popânzãleºti 3-0
Avântul Dobreºti – Avântul Pieleºti 4-2
Unirea Câmpeni – Energia Radomir 0-2
Flacãra Drãgoteºti – Viitorul Sadova 1-4
Unirea Dioºti – Atletico Zãnoaga 2-2
1. Daneþi 15 7. Pieleºti 9
2. Dobreºti 15 8. Secui 6
3. Radomir 13 9. Dioºti 3
4. Puþuri 12 10. Drãgoteºti 3
5. Sadova 10 11. Câmpeni 0
6. Zãnoaga 10 12. Popânzãleºti 0
Unirea Dioºti este penalizatã cu 6 puncte.

Seria a IV-a

Viitorul Valea Fântânilor – Viitorul Sfârcea 3-3
AS Greceºti – Jiul Mihãiþa 2-3
AS Scaeºti – Voinþa Raznic 4-1
Vulturul Cernãteºti – FC Schitu 3-1
Progresul Mischii – Viitorul Brãdeºti 3-0
Energia Craiova a stat, în timp ce jocul Avântul

Gherceºti – ªtiinþa Secu nu s-a disputat.
1. Cernãteºti 18 8. Energia* 6
2. Scaeºti 15 9. Gherceºti** 6
3. Mihãiþa* 9 10. Brãdeºti 6
4. Valea Fânt. 8 11. Mischii 6
5. Sfârcea* 8 12. Greceºti** 0
6. Schitu* 7 13. Secu*** 0
7. Raznic* 7
* - un joc mai puþin disputat, ** - douã mai

puþin, *** - trei mai puþin.

LIGA A V-A – ETAPA A 6-A LIGA A VI-A – ETAPA A 6-ALIGA A V-A – ETAPA A 6-A LIGA A VI-A – ETAPA A 6-ALIGA A V-A – ETAPA A 6-A LIGA A VI-A – ETAPA A 6-ALIGA A V-A – ETAPA A 6-A LIGA A VI-A – ETAPA A 6-ALIGA A V-A – ETAPA A 6-A LIGA A VI-A – ETAPA A 6-ALIGA A V-A – ETAPA A 6-A LIGA A VI-A – ETAPA A 6-ALIGA A V-A – ETAPA A 6-A LIGA A VI-A – ETAPA A 6-ALIGA A V-A – ETAPA A 6-A LIGA A VI-A – ETAPA A 6-ALIGA A V-A – ETAPA A 6-A LIGA A VI-A – ETAPA A 6-A
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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)

Două handbaliste de la SCM
Craiova, portarul Mirela Nihita şi
extrema stângă Nicoleta Dincă, au
fost c onvocate de selecţionerul
Gheorghe Tadici pentru meciurile
României cu Norvegia, din 23 şi
27 octombrie, contând pentru pre-
liminariile Campionatului European
din Ungaria şi Croaţia 2014. Din
lot nu face parte Cristina Neagu,
seleaţionerul afirmând că a hotă-
rât, împreună cu jucătoarea lui
Buducnost, ca ea să nu forţeze şi
să fie aptă pentru turneul final al

Emoţii până la final pentru ro-
mâni în grupa de calificare la Mon-
diale. Pentru locul de baraj, care
era asigurat cu un egal acum o lună
împotriva Turciei. Acum ne legăm
mai mult speranţele de olandezi,
decât de posibilitatea de a surclasa
Estonia. Naţionala baltică este una
care poate surprinde, fiind singura
echipă c are nu a pierdut în faţa
Olandei în grupă, dar a pierdut la
scor în Ungaria, după un meci sus-
pect. În tur ne-am impus cu 2-0,
la Tallin, Estonia venind atunci
după o campanie de Europene ter-
minată la baraj. Calculele noastre
includ, dincolo de succesul cu Es-
tonia,  împiedicarea „otomanilor”
de „Portocala mecanică” sau dacă
Sneijder şi Kuyt se „predau” la li-
mită, ne-ar fi necesară victoria la
cinc i goluri diferenţă pe „Arena

Piţurcă: „Un baraj ar încununa
doi ani
de muncă”
România trebuie să bată în seara
aceasta Estonia, dar are nevoie şi de
un nou ajutor de la olandezi pentru a fi
mai aproape de Mondialul din Brazilia

România – Estonia
Arena Naţională, ora 21 (Antena 1)

România: Tătăruşanu – Măţel, Găman, Goian, Raţ – Bourceanu, Lazăr
– Maxim, B. Stancu, Tănase – Marica. Selecţioner: Victor Piţurcă.
Estonia: Pareiko - Kink, Reintam, Klavan, Teniste - Vunk, Dimitrijev -

Puri, Vassilijev, Kruglov - Zenjov. Selecţioner: Tarmo Ruutli.
Arbitru: Mario Strahonja (Croaţia).

GRUPA D
Celelalte meciuri: Turcia – Olanda (ora 21), Ungaria – Andorra (ora 21).
1. Olanda 9 8 1 0 32-5 25
2. Turcia 9 5 1 3 16-7 16
3. România 9 5 1 3 17-12 16
4. Ungaria 9 4 2 3 19-20 14
5. Estonia 9 2 1 6 6-18 7
6. Andorra 9 0 0 9 0-28 0
Criterii de departajare: numărul de puncte, golaverajul, numărul de

goluri marcate.

Naţională”. Ca de obicei, Victor
Piţurcă supraapreciază adversarul,
cel puţin în declaraţii. „Estonia este
o echipă foarte valoroasă, impre-
vizibilă, care în campania trecută
a ajuns la baraj. În campania asta
nu a mai avut acelaşi randament.
Cu Olanda, era să producă o sur-
priză şi tratează fiecare meci la fel.
Nu sunt îngrijorat, dar sunt preo-
cupat. Sunt emoţii, e o presiune
formidabilă. Olanda va juca să câş-
tige meciul, dar turcii pot învinge.
La Amsterdam, turcii au făcut un
meci foarte bun. Dacă vor câşti-
ga, înseamnă că merită să ocupe
locul doi” a spus  Victor Piţurcă.
Selecţionerul anunţă câteva schim-
bări faţă de partida cu Andorra şi
aşteaptă ca jucătorii mai proaspeţi
să facă diferenţa. „Jucătorii trebu-
ie să-şi facă datoria pe teren. Nu

m-am hotărât asupra primului
«11». Sunt câţiva jucători care vor
intra proaspeţi, odihniţi şi sper să
facă diferenţa. Ar fi bine ca mun-
ca din ultimii ani să fie concretiza-
tă printr-o calificare la baraj. Sunt
convins că vor fi mulţi suporteri
pe stadion” a precizat selecţione-
rul.  Acesta speră ca absenţa lui
Chiricheş să nu se observe şi anun-
ţă că nu se pune problema ca Răz-
van Raţ să se retragă de la naţio-
nală după partida cu Estonia: „Sper
să nu conteze lipsa lui Chiricheş,
cel mai valoros jucător al echipei
noastre. Nu m-am gândit la me-
ciul de baraj, să ajungem mai întâi
acolo. Raţ nu se va retrage de la
echipa naţională, am vorbit cu el şi
astăzi, după antrenament”. Şi Răz-
van Raţ (foto), care probabil va fi
căpitanul echipei în seara aceasta,

a dezminţit zvonurile apărute în
presă conform cărora s-ar retrage
după acest meci. Fundaşul lui West
Ham a declarat că posibilitatea de
pierde barajul putea fi evitată cu
măcar un egal contra Turciei, acum
o lună.  „Cel mai important e să ne
vedem de jocul nostru şi să câşti-
găm şi să nu ne gândim la ce se va
întâmpla în Turcia. Nu ne gândim
la baraj. Presiune există, ne-am

creat-o singuri pentru că am pier-
dut puncte importante în Ungaria
şi acasă cu Turcia. Altfel era si-
tuaţia acum dacă aveam 2 puncte
în plus. Estonia este o echipa de la
care te poţi aştepta la orice şi care
poate prinde o zi bună, aşa cum s-
a întâmplat în meciul cu Olanda.
Aş vrea să fie cât mai mulţi fani în
tribune, avem nevoie de un suport
cât mai mare”.

Voleibaliştii încep campionatul cu un derby
Vicecampioana României la volei, echipa masculină SCM Universita-

tea Craiova, dispută astăzi primul meci oficial din noul sezon, întâlnind
în deplasare, de la ora 19 (în direct la Digisport 3), ocupanta locului al
treilea din stagiunea precedentă, Remat Zalău. Cele două formaţii s-au
mai întâlnit şi într-un joc de pregătire, acum o lună, adjudecat de sălăjeni
cu 3-1. Echipa lui Dănuţ Pascu a eliminat-o pe Remat Zalău în semifina-
lele play-off-ului trecut, cu scorul general de 3-0.

Ion „Gheorghiţă” Geolgău este noul director sportiv al CS
Universitatea Craiova, după ce Zeno Bundea a părăsit postul,  o
dată cu demitere a lui Erik Lincar.  Geolgău activase până acum
ca pre şedinte  la FC Olt.  Alături de  Geolgău, un alt fost compo-
ne nt al Craiovei Maxima, Nicolae Ungureanu, va face parte din
organigrama clubului din Bănie , cel mai probabil în de parta-
me ntul de  scouting. Cei doi se adaugă celorlalţi foş ti fotbaliş ti
ai Ştiinţei care au fost  înregimentaţi în proiectul municipalită-
ţii craiovene : Gică Craioveanu, Pavel Bade a, Silvian Cris tescu,
Ovidiu Stângă,  Cornel Papură, Silviu Lung.

Geolgău şi Ungureanu, la CS Universitatea

10 lei biletul la meciul
Craiova – Levski Sofia

Echipa masculină de baschet
SCM Universitatea Craiova
debutează joi în Liga Balcanică,
în Sala Polivalentă, de la ora 19,
contra bulgarilor de la Levski
Sofia, finalista competiţiei din
ultimele două sezoane. Biletele
costă 10 lei şi pot fi achiziţionat
de la casele de bilete de la
Polivalentă, zilnic, între orele 10
şi 18. Copiii nu vor mai beneficia
de intrare gratuită. Partida dintre
SCM Universitatea şi Levski, din
prima etapă a Ligii Balcanice, va
fi transmisă în direct de TVR 2.

Campionatului Mondial din Serbia,
din decembrie. Lotul României pen-
tru „dubla” cu Norvegia: Ungurea-
nu (HCM Baia Mare),  Nichita
(SCM Craiova),  Dedu (Corona
Braşov) (portari) - Buceschi, Ma-
rin, Oltean, Nechita, Pârvuţ, Tătar
(toate HCM Baia Mare), Brădea-
nu, Ţăcălie, Chiper (toate Corona),
Vizitiu (Krim Ljublijana), Perianu
(Dunărea Brăila), Băbeanu, Agrigo-
roaie (ambele HCM Roman), Din-
că (SCM Craiova), Ardean (Ceta-
te Deva), Pintea (HC Zalău).

Nichita şi Dincă,
convocate de Tadici la naţională


