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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Mi-e milă, Popescule, de ale-
şii noştri;muncesc de se spetesc.
Zilele trecute au dezbătut proble-
ma acută a minijupei, blugilor
şi adidaşilor parlamentarilor.

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        – 0736.202.112eveniment / 4

În doar o săptămână, î n judeţul
Dol j s-au î nregistrat nu mai puţi n de
427 de cazuri de pneumonie, multe
dintre acestea necesi tând chiar in-
ternarea în spi tal, după ce medicii  au hotărât
să-i ţi nă sub supraveghere pe bol navi . În aceste
condi ţi i, speci al işti i îi  averti zează pe dol jeni  ca
l a primel e semne de răceală să nu ezi te să anun-
ţe medi cul de famil ie.  
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Supărarea
justificată
a Angelei Merkel

Se deschide
Târgul Meşterilor
Populari

cultură / 9

Avion „în flăcări”
pe Aeroportul
Craiova
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$1 EURO ...........................4,4508 ............. 44508
1 lirã sterlinã..........................5,2190.......................52190

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaievineri, 25 octombrie - max: 19°C - min: 8°C

METEO

soare1 dolar SUA.......................3,2257........32257
1 g AUR (preþ în lei).......138,6303.....1386303
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VALUTA

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: redactia@cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu,

Alina Drãghici
Eveniment: Carmen Zuican

Economie / Politicã: Marga Bulugean
Culturã: Magda Bratu

Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613
Sub-redacþie Calafat:

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Preºedintele Traian Bãsescu se aflã, timp de douã
zile (ieri ºi astãzi), la Bruxelles, pentru a participa la
lucrãrile Consiliului European, dar ºi la Summitul Par-
tidului Popular European, a anunþat ieri Administra-
þia Prezidenþialã. Ieri, Bãsescu a luat parte la Summi-
tul PPE, dar ºi la prima reuniune de lucru a Consiliului
European cu preºedintele Parlamentului European,
precum ºi la dineul de lucru separat al ºefilor de stat
ºi de guvern. Astãzi, ºeful statului va fi prezent la cea
de-a doua sesiune de lucru a reuniunii Consiliului
European. Premierul Victor Ponta, care îi solicitase
preºedintelui mandat pentru a participa la acest Con-
siliu European, unde se discutã pe tema agendei di-
gitale a UE, ºi-a exprimat regretul cã „frustrarea per-

sonalã” a preºedintelui Traian Bãsescu împiedicã re-
prezentarea corectã a intereselor industriei româneºti
de IT. „Îmi este teamã cã într-un domeniu important,
care priveºte viaþa a multe companii din România,
viaþa a mii de angajaþi, în special tineri, România o sã
fie absentã la luarea deciziilor. ªi îmi pare rãu. Nu este
o chestiune de orgoliu aici, este o chestiune despre
cum e mai bine sã faci pentru þara ta. Dacã orgoliul
personal al preºedintelui — «nu-l las pe Ponta ca sã-
i arãt eu cã nu-l las» - este mai important decât faptul
cã avem mii de angajaþi în zona de IT ºi cã este un
domeniu în care România s-a dezvoltat extraordinar
în ultimii ani ºi un domeniu în care ar trebui sã avem o
poziþie, nu sã primim aºa deciziile luate la Bruxelles,

pe nemestecate, nu pot decât sã constat un
mod de a nu reprezenta România, ci de a face
deservicii României”, a spus Ponta, la Antena
3. ªeful Executivului a adãugat cã preºedintele
poate sã spunã ce vrea la Consiliul European,
dar nu are documentele necesare. „Traian Bã-
sescu mâine poate sã spunã ce vrea. În primul
rând, nu are documentele necesare, în al doilea
rând, ºi dacã spune ce? Tot eu trebuie sã fac
pentru industria de IT”, a punctat Ponta. El a
subliniat cã preºedintele nu a cerut documentul
pe care Guvernul îl pregãtise pe tema agendei
digitale a UE. „Eu nu am vrut sã particip doar
aºa, ca sã mai fac o pozã, cum merge preºedinte-
le, din pãcate. Am cerut ministerului de resort,
agenþiilor de resort ºi m-am întâlnit ºi eu cu toþi

reprezentanþii companiilor private din România ºi am
zis: haideþi sã facem un material cu ce ar fi bine pentru
România în urmãtorii 7-10 ani pentru zona de IT, ce
vrem sã facem la dreptul de proprietate, ce vrem sã
facem la accesul la date. Am fãcut un document extrem
de bine documentat ºi discutat cu industria privatã, pe
care speram sã-l depun ºi sã-l prezint ca o poziþie a
României în ceea ce priveºte aceastã zonã uriaºã”, a
explicat premierul. Acesta declara recent cã i-a solicitat
ºefului statului un mandat de reprezentare la Consiliul
European, unde se va discuta pe tema agendei digita-
le a UE, „aºa cum am fãcut ºi în luna mai, pentru Con-
siliul European tematic (n.r. - pe tema energiei), pentru
cã este vorba de agenda digitalã, IT, de lucruri la care
Guvernul a muncit foarte mult împreunã cu industria
de IT ºi de strategia noastrã pentru anii care urmeazã
pânã la Agenda 2020, agenda digitalã a Uniunii Euro-
pene. (...)”. Marþi searã, Victor Ponta preciza cã încã nu
a primit un rãspuns de la Traian Bãsescu în privinþa
mandatului de participare.

Totuºi, premierul a ajuns la Bruxelles ieri, pentru
a participa la o reuniune a socialiºtilor europeni or-
ganizatã în marja Consiliului European. „În mod si-
gur se întâlnesc cele douã mari familii politice (n.r. -
popularii ºi socialiºtii) ºi voi participa la întâlnirea
cu prim-miniºtrii social-democraþi”, a spus Ponta
într-un interviu televizat.

ªefii de stat ºi de guvern din UE se întâlnesc, ieri
ºi astãzi, la Bruxelles, în cadrul primului summit de-
dicat agendei digitale.

Ponta: Regret cã frustrarea personalã a preºedinteluiPonta: Regret cã frustrarea personalã a preºedinteluiPonta: Regret cã frustrarea personalã a preºedinteluiPonta: Regret cã frustrarea personalã a preºedinteluiPonta: Regret cã frustrarea personalã a preºedintelui
împiedicã reprezentarea corectã la Consiliul Europeanîmpiedicã reprezentarea corectã la Consiliul Europeanîmpiedicã reprezentarea corectã la Consiliul Europeanîmpiedicã reprezentarea corectã la Consiliul Europeanîmpiedicã reprezentarea corectã la Consiliul European

Proiectul de descentralizare
ar putea fi prezentat
astãzi premierului

Proiectul de descentralizare
este aproape finalizat ºi ar
putea fi prezentat astãzi
premierului, a anunþat ieri
vicepremierul Liviu Dragnea,
ministru al Dezvoltãrii Regio-
nale. „Proiectul este aproape
finalizat, sper ca astãzi sã
poatã sã plece cãtre grupurile
parlamentare ºi cãtre structuri-
le asociative ale autoritãþilor
locale, mâine sã-l prezint ºi
primului-ministru. Este un
proces care va fi însoþit de
asigurarea integralã a resurse-
lor financiare pentru exercita-
rea competenþelor, este pas
uriaº în reforma administrativã,
este prima mare loviturã pe
care o dãm unui sistem admi-
nistrativ destul de învechit”, a
argumentat Dragnea, care a
fost prezent la un eveniment pe
teme economice. El a adãugat
cã, anul viitor, cu instituþiile
care vor fi descentralizate ºi cu
competenþele descentralizate
va începe pregãtirea regionali-
zãrii administrative, care sperã
sã fie implementatã în anul
2015. În ceea ce priveºte
descentralizarea Poliþiei
Rutiere, Dragnea a arãtat cã
existã o discuþie în acest sens.
„Este o discuþie pe aceastã
temã, pentru cã descentraliza-
rea este un proces continuu.
Pachetul de competenþe care se
descentralizeazã în acest an nu
reprezintã un pachet care este
fix, final. De-a lungul anilor
urmãtori se vor mai descentra-
liza competenþe, dar în acest
pachet nu intrã nici ordinea
publicã, nici Poliþia Rutierã de
la nivelul oraºelor ºi municipii-
lor”, a explicat Dragnea.

În acest context, premierul Victor
Ponta ar fi avansat ideea creºterii
cotei unice, în prezent de 16%, dar
ºi a reducerii TVA, care acum este
de 24%. O variantã a fost ca aces-
tea sã ajungã la acelaºi nivel. Con-
form surselor din USL, a fost vehi-
culat un cuantum de 20 sau 22%
pentru cota unicã, respectiv pentru
TVA, sau o aducere a ambelor la
acelaºi nivel, în funcþie de eventua-
le simulãri realizate pentru bugetul
pe 2014. Preºedintele PNL, Crin An-
tonescu, a admis, miercuri searã, cã
a existat o discuþie la nivelul USL
despre creºterea cotei unice, dar
una „informalã” ºi „ipoteticã”, men-
þionând cã nu a fost avansatã ca
propunere din partea PSD sau a PNL
ºi nimeni nu a susþinut-o. Ieri, la Sla-
tina, Antonescu a precizat cã nive-
lul cotei unice va rãmâne cel actual,
aºa cum prevede ºi programul de
guvernare. „Cota unicã rãmâne cum
am stabilit ºi cum scrie ºi în progra-
mul de guvernare 16%”, a spus co-
preºedintele USL. L-a susþinut, de
la Timiºoara, vicepremierul Daniel
Chiþoiu, ministru al Finanþelor Pu-
blice, care a declarat cã nivelul de

16% al cotei unice
asigurã competitivi-
tate pentru economia
româneascã ºi va rã-
mâne neschimbat „în
perioada 2013-2016”.
„Din punct de vede-
re al impozitãrii direc-
te, pe profit, pe divi-
dende ºi pe toate ve-
niturile obþinute de o
persoanã fizicã, cota
de 16% este una din-
tre cele mai mici din
UE ºi din acest punct de vedere sun-
tem cei mai competitivi din acest
punct de vedere. (...). Ea va rãmâne
neschimbatã pe perioada 2013-
2016”, a spus Chiþoiu.

Dragnea suspecteazã
o scurgere de informaþii

intenþionatã
ªi vicepremierul Liviu Dragnea,

ministru al Dezvoltãrii Regionale ºi
preºedinte executiv al PSD, a susþi-
nut ieri cã majorarea cotei unice de
impozitare ºi reducerea TVA nu au
fost discutate în USL. „Nu am dis-

cutat în interiorul USL despre creº-
terea cotei unice de la 16 la 22% sau
reducerea TVA la 22%, cã am auzit
ºi eu ºtirea asearã. A fost o discuþie
în USL la plecare, o discuþie la care
nu eram foarte atent, eram pe picior
de plecare toþi, în care se vorbea la
un moment dat de niºte simulãri pe
care anumiþi specialiºti le fãcuserã,
simulãri, propuneri prin care ar pu-
tea creºte veniturile bugetare. De ce
aceastã frânturã dintr-o discuþie, mã
rog, la plecare, la încheierea USL,
care n-a fost pe ordinea de zi, n-a
fost o propunere venitã de la cine-
va anume, a fost scoasã ºi datã pe

surse!?”, a întrebat, retoric, Drag-
nea. Potrivit acestuia, „dacã ar fi fost
aºa ceva, era o propunere pe care o
fãcea premierul, o prezenta în USL
sau opiniei publice”.

Premierul recunoaºte public
cã el este la originea discuþiilor

În final, ieri dupã-amiazã, premie-
rul Victor Ponta a mai calmat spirite-
le, recunoscând cã el este cel care i-
a cerut ministrului de Finanþe diferi-
te scenarii pentru creºterea încasã-
rilor la buget, discutate în USL, de-
oarece este mai uºor sã se cearã la
TV scãderi de taxe ºi bani, „mai ales
când ai campanie electoralã ºi nici o
responsabilitate”. Întrebat dacã se
referã la liderul PNL, Crin Antones-
cu, Ponta a rãspuns: „Nu, Doamne
fereºte!”. Scenariile cerute ministru-
lui Chiþoiu au vizat reducerea TVA,
scãderea CAS ºi „alte mãsuri”, a adã-
ugat Ponta. În privinþa cotei unice
de impozitare, premierul a arãtat cã
aceasta poate ºi este bine sã scadã
pentru persoanele cu venituri redu-
se, iar despre scãderea CAS cã mã-
sura va fi aplicatã „dacã sunt bani”.

Cota unicã de impozitare ºi taxa pe va-
loare adãugatã (TVA), mai exact modifica-
rea nivelului acestora în 2014, a iscat ieri
numeroase comentarii, liderii PSD ºi PNL
dând declaraþii contradictorii pe acest sub-
iect. Surse din USL au declarat recent,

Iau liderii USL în calcul creºterea cotei unice ºi scãderea TVA pentru 2014?

Ministrul Apãrãrii Naþionale, Mircea
Duºa, a anunþat ieri, la Sibiu, cã luni, 28
octombrie, va fi marcatã, în prezenþa unor
„înalþi demnitari din SUA”, începerea
lucrãrilor la baza de la Deveselu, unde vor fi
amplasate elemente ale scutului antirachetã.
„Anunþul e în premierã, aici la Sibiu îl fac,
pentru cã e centrul þãrii ºi eu sunt ardelean,
cã luni, la Deveselu, împreunã cu partea
americanã, cu înalþi demnitari din SUA, de la
Pentagon, de la Ministerul Apãrãrii, vom
inaugura, la Deveselu, lucrãrile la acea

locaþie, la acel termen pe care dumneavoas-
trã îl cunoaºteþi scut antirachetã, care, de
fapt, este vorba de interceptorii de rachete
balistice, lucrare care trebuie sã se realizeze
în perioada urmãtoare”, a spus ministrul
Duºa. El a adãugat cã scutul antirachetã va
fi operaþional începând cu 2015 ºi cã lucrãri-
le de amenajare au început încã din varã,
fiind deja finalizate. România va cheltui în
acest an, pentru lucrãrile de la Deveselu,
peste 8 milioane de lei, ºi cã „avem prevederi
ºi pentru anul viitor”, potrivit lui Duºa.

Duºa: Lucrãrile la baza de la Deveselu vor fi inaugurate luni, cu oficiali din SUA

pentru Mediafax, cã liderii Uniunii au vor-
bit la finalul ultimei ºedinþe despre vari-
anta reducerii TVA ºi creºterii cotei uni-
ce. Discuþia ar fi avut loc, potrivit surse-
lor citate, la finalul ºedinþei USL de vineri,
când a venit vorba despre modul în care

se va construi bugetul de stat pe anul 2014
ºi despre necesitatea unor fonduri supli-
mentare. Mãsura ar fi impusã de faptul cã,
dupã primele nouã luni, veniturile buge-
tare au fost cu aproximativ 6 miliarde de
lei sub estimarea de la începutul anului.
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Într-un moment în c are are
destule bătăi de cap în negocierile
prelungite ale partidului său cu
social-democ raţii (SPD), pentru
formarea unei coaliţii de guverna-
re, demers care s-ar putea întinde
până în pragul sărbătorilor de iar-
nă, cancelarul Germaniei, Angela
Merkel, „patronul Europei”, a aflat
cu stupoare că telefonul său mo-
bil a fost ascultat de serviciile se-
crete americane. Miercuri, potri-
vit comunicatului de presă al pur-
tătorului său de cuvânt, Steffen
Seibert, s-a întreţinut telefonic cu
preşedintele SUA, Barack Obama,
căruia i-a comunicat că „dacă ase-
menea practici se confirmă, le
dezaprobă categoric şi le conside-
ră totalmente inacceptabile. (...)
Între prieteni apropiaţi şi ţări par-
tenere cum sunt Germania fede-
rală şi SUA, de decenii, o astfel
de supraveghere a unui şef de gu-

MIRCEA CANŢĂR

Supărarea justificată a Angelei Merkel
vern nu poate exista. Ar fi o lovi-
tură serioasă pentru încrederea
reciprocă. Astfel de practici ar tre-
bui să înceteze imediat”. Decla-
raţia a survenit după ce, potrivit
„Die Welt”, Biroul federal pentru
securitate informatică (BSI) a an-
chetat posibilitatea accesului NSA
la datele cancelarului. Săptămâna-
lul „Der Spiegel”, care a publicat,
la rândul său, o anchetă pe aceas-
tă temă, opinează că monitoriza-
rea cancelarului german ar putea
să dateze de mai mulţi ani. Chiar
dacă preşedintele american a asi-
gurat cancelarul german Angela
Merkel că SUA nu a supravegheat
comunicaţiile sale, Berlinul era deja
în posesia unor dovezi implacabi-
le. De altfel, în fiecare zi un nou
scandal legat de ascultările NSA
explodează în faţa preşedintelui
Barack Obama, boţindu-i imaginea
de „big brother” al Americii. În

urmă cu o lună, preşedintele Bra-
ziliei, Dilma Roussef, şi-a anulat o
vizită oficială în SUA. La începu-
tul săptămânii, Obama a trebuit să
dea un telefon unui prieten apro-
piat, Francois Hollande, după dez-
văluirile din „Le Monde” privind
ascultările masive ale Agenţiei Na-
ţionale de Securitate (NSA) din
SUA pe teritoriul francez. Situaţia
nu este deloc confortabilă pentru
numărul unu american şi termenii
vagi utilizaţi de purtătorul de cu-
vânt al Casei Albe, Jay Carney, au
lăsat loc de posibilă ascultare a
celularului Angelei Merkel. De alt-
fel, Barack Obama însuşi, în luna
august a.c., recunoscuse că Agen-
ţia Naţională de Securitate a încăl-
cat legea, între 2008 şi 2011, in-
terceptând ilegal mesaje electroni-
ce ale americanilor, fără ca aces-
tea să se fi dovedit că ar avea vreo
legătură cu terorismul. Un scan-

dal similar agită deja Mexicul, care
a lansat o anchetă. Dezvăluirile ex-
c onsultantului NSA, Edw ard
Snowden, au debutat la începutul
verii, suscitând multă emoţie în
Germania. Dosarul a ocupat un loc
important în dezbaterile din cam-
pania alegerilor legislative, social-
democraţii şi o parte a presei acu-
zând-o pe Angela Merkel că are
cunoştinţă de programul de supra-
veghere PRISM şi de faptul că nu-
şi protejează cetăţenii. Dar tot
scandalul n-a fost altceva decât un
zgomot de fond al campaniei elec-
torale. Cu toate acestea, guvernul
german a solicitat SUA furnizarea
de informaţii legate de programul
PRISM. Mai ales că pentru ger-
mani, îndeosebi cei din landurile
ex-RDG, amintirea asc ultărilor
efectuate de STASI este încă pu-
ternică. De acum, liderii politici
germani au ridicat tonul şi SPD a

cerut explicaţii din partea SUA, li-
derul partidului de stânga, Die Lin-
ke, Katjia Kipping, solicitând An-
gelei Merkel să informeze Bundes-
tagul. Dezbaterile s-au încins ori-
cum şi la summitul de la Bruxelles
al Consiliului European, înc eput
ieri, scandalul ascultărilor telefoni-
ce va fi o temă de dezbatere. Cu
toate acestea, orice scenariu era
incert, fiindcă împotriva Washing-
tonului europenii au dificultate în a
se uni. Deloc surprinzător, comi-
sarul european pentru Justiţie, Vi-
viane Reding, a cerut liderilor UE
„să ia măsuri”. „Protecţia datelor
nu este doar un concept, este un
drept fundamental, care trebuie să
se bazeze pe o lege fundamenta-
lă”, a spus aceasta. Emoţia susci-
tată în rândul opiniei publice de afa-
cerea ascultărilor este prea puter-
nică pentru a nu avea nici o conse-
cinţă la summitul de care aminteam.

Pentru încă o săptămână,
se întoarce... vara!

Craiovenii vor avea parte de încă o săp-
tămână cu vreme deosebit de frumoasă
pentru această perioadă a anului. Meteoro-
logii anunţă că aces t s fârş it de săptămână,
precum şi jumătate din săptămâna urmă-
toare, soarele ne va însenina zilele, iar tem-
peraturile vor f i ridic ate ca de început de
vară. Potrivit lui Ion Marinic ă, meteorolog
în cadrul Centrului Meteorologic Regional
Oltenia, vremea se va menţine frumoasă
până joia viitoare c ând va înc epe să se ră-
cească, însă treptat. „Cerul va fi variabil,

vântul va sufla s lab până la moderat, iar
temperaturile vor avea unele mici f luc tuaţii
de la o zi la alta, dar  va rămâne la fel de
cald pentru încă o săptămână”, a declarat
Ion Marinică. Temperaturile maxime se vor
încadra între 18 şi 25 de grade Celsius, iar
minimele termice vor fi între 6 şi 13 grade
Celsius. Meteorologii atenţionează însă c ă,
pe timpul nopţilor ş i al dimineţilor, în zo-
nele joase ale Olteniei, vor f i c ondiţii favo-
rabile pentru producerea ceţii.

LAURA MOŢÎRLICHE

„Faţa Luncii”, fără apă
săptămâna viitoare

Craiovenii care locuiesc în cartierul „Faţa Luncii” nu vor avea apă rece
la începutul acestei săptămâni. Mai precis, marţi, pe 29 octombrie, între
orele 10.00 şi 14.00, când vor fi cuplate conductele care alimentează stră-
zile „Negoiului” şi „Năsăud” la magistrala de pe bulevardul „Râului”. În
acest timp, se va întrerupe alimentarea cu apă în zona delimitată de bulevar-
dul „Râului” şi străzile „Bucovăţ”, „Hanul Roşu”, „Doiceşti”, „Babadag”,
„Poligonului” şi „Brestei”. „Atenţionăm utilizatorii de apă potabilă că, din
cauza manevrelor de golire şi umplere a sistemului public de alimentare cu
apă potabilă, ocazional, se pot produce modificări ale calităţii apei potabile
din punct de vedere al turbidităţii şi culorii”, se arată într-un comunicat al
Companiei de Apă Oltenia. Dacă apar astfel de fenomene, craiovenii sunt
atenţionaţi să nu consume această apă decât atunci când se va limpezi.

LAURA MOŢÎRLICHE

Traseul E1 va circula până la ora 21.00
Înce pând cu data de 28 octombrie, se va

schimba ora până la care vor circula autobu-
zele  RAT Craiova de pe traseul E1. Potrivit
conducerii regiei,  de la această dată ultima
plecare de la capătul de  linie – Craioviţa Nouă
– autobuzele  de pe traseul E1, tur şi retur, va
fi la ora 21.00, şi nu ora 22.00, cum este
acum. Acest  orar se va respecta pe timpul
perioadei de  iarnă,  atât în zilele  lucrătoare,
cât ş i cele nelucrătoare.

LAURA MOŢÎRLICHE

Craiovenii sunt invitaţi, astăzi, la ex-
poziþia floralã  intitulatã „Culori de
toamnă”. Cu această ocazie, în holul
central al Universităţii pot fi admirate
zeci de soiuri de plante cultivate şi dez-
voltate de cercetătorii din cadrul Facul-
tăţii de Agricultură şi Horticultură din
Craiova, care este unul dintre organi-
zatorii manifestării, alături de Grădina
Botanică. La expoziţie vor fi prezentate
şi numeroase plante şi flori cu caracter
ambiental, specific sezonului. Expoziţia
va putea fi vizitată de la ora 16.00.

LAURA MOŢÎRLICHE

Flori în culorile toamnei, în holul Universităţii
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Poveºtile despre telefoanele mo-
bile care ajung la deþinuþi aflaþi în
penitenciare nu sunt noi ºi au ajuns
ºi pe masa anchetatorilor, însã este
nevoie ºi de probe pentru a ajunge
la un rezultat. Asta s-a întâmplat ºi
în ceea ce priveºte Penitenciarul
de Maximã Siguranþã Craiova. Încã
din luna februarie 2013, ofiþerii Ser-
viciului Judeþean Anticorup-
þie Dolj s-au sesizat din ofi-
ciu cu privire la faptul cã,
în PMS Craiova se introduc
în mod frecvent telefoane
mobile pentru deþinuþi, cu
sprijinul unor cadre ce îºi
desfãºoarã activitatea în
acest penitenciar, dosarul
fiind instrumentat iniþial sub
coordonarea unui procuror
de la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj.

Din cercetãrile efectua-
te în cauzã s-a stabilit cã
activitatea infracþionalã era
coordonatã de inspectorul
principal de penitenciar
Andi Valentin Alexe (foto),
de 33 de ani, având funcþia

de ofiþer coordonator agenþi escor-
tã în cadrul P.M.S. Craiova. 

Ca urmare a cercetãrile efectua-
te în cauzã anchetatorii au reuºit
sã afle cã „ofiþerul coordona în-
treaga activitate, atât a deþinuþi-
lor aflaþi în penitenciar prin in-
termediul telefoanelor pe care
aceºtia le primiserã în modul arã-

tat mai sus, cât ºi a persoanelor
din afara penitenciarului care îl
sprijineau în desfãºurarea activi-
tãþilor infracþionale, în acest sens
apelând la sprijinul a douã per-
soane de încredere ce se ocupau
cu colectarea aparatelor telefoni-
ce ºi a sumelor de bani pretinse”,
dupã cum se aratã în comunicatul
Direcþiei Generale Anticorupþie dat
publicitãþii ieri.

Pentru cã ancheta a scos la
ivealã indicii cã s-ar contura exis-
tenþa unui grup infracþional, spriji-
nit ºi coordonat de ofiþerul în cau-
zã, dosarul a fost declinat la DII-
COT – Serviciul Teritorial Craio-
va, ofiþerii anticorupþie craioveni
continuând activitãþile de cerceta-
re penalã în baza ordonanþelor de
delegare dispuse în cauzã de aceas-
tã unitate de parchet.

Denunþat de sora unui deþinut
Sãptãmâna trecutã, pe 16 oc-

tombrie, la sediul SJA Dolj s-a pre-
zentat o femeie care a depus un
denunþ, sesizând faptul cã inspec-
torul principal Alexe i-a cerut suma

de 600 de euro pentru a interveni
la comisia din cadrul PMS Craio-
va pentru schimbarea regimului de
detenþie fratelui sãu ºi încã 150 de
euro pentru introducerea unui te-
lefon mobil în celula acestuia.

Având acum ºi denunþul femeii,
s-au pus la punct toate detaliile teh-
nice, iar miercuri, 23 octombrie,
sub coordonarea procurorului de
caz, s-a organizat ºi realizat prin-
derea în flagrant a ofiþerului. Aces-
ta s-a întâlnit într-un local din Cra-
iova cu femeia, aºa cum stabilise-
rã anterior, aceasta i-a înmânat
750 de euro ºi telefonul mobil, însã
imediat ºi-a fãcut apariþia echipa
operativã. Alexe n-a schiþat nici un
gest de împotrivire, a fost încãtu-
ºat ºi dus direct la sediul DIICOT
– Serviciul Teritorial Craiova pen-
tru cercetãri. Dupã audierea sa,

procurorul de caz a dispus reþine-
rea pentru 24 de ore, astfel cã Ale-
xa ºi-a petrecut noaptea de mier-
curi spre joi în arestul IPJ Dolj.

Asearã, ofiþerul de penitenciar a
fost prezentat magistraþilor Curþii de
Apel Craiova cu propunere de ares-
tare preventivã. În sarcina sa au fost
reþinute infracþiunile de luare de
mitã, trafic de influenþã, introduce-
rea de obiecte interzise la deþinere
în penitenciar, constituirea ºi spriji-
nirea unui grup infracþional organi-
zat. Judecãtorii au admis propune-
rea procurorilor ºi au dispus ares-
tarea preventivã a ofiþerului pentru
o perioadã de 29 de zile.

Mai mult decât atât, ofiþerii an-
ticorupþie continuã cercetãrile în
cauzã pentru stabilirea activitãþilor
infracþionale desfãºurate de toþi
membrii grupului.

Un ofiþer al Penitenciarului de Maximã Siguran-
þã Craiova a fost prins în flagrant, miercuri seara, în
timp ce primea ºpagã 750 de euro de la o femeie
pentru a interveni în favoarea fratelui acesteia la
comisia de schimbare a regimului de detenþie ºi pen-
tru a-i introduce acestuia un telefon mobil. Operaþi-
unea a fost realizatã de ofiþerii Serviciului Judeþean
Anticorupþie  Dolj, sub coordonarea unui procuror

din cadrul DIICOT- Serviciul Teritorial Craiova ºi
cu sprijinul SRI Dolj, iar cercetãrile continuã, întru-
cât existã suspiciuni cã ofiþerul ar fi coordonat o ade-
vãratã reþea care se ocupa cu introducerea telefoa-
nelor în locul de detenþie. Asearã, ofiþerul a fost pre-
zentat Curþii de Apel Craiova cu propunere de ares-
tare preventivã, instanþa emiþându-i mandat pentru
o perioadã de 29 de zile.

Ofiþer al PMS Craiova arestat pentru o ºpagã de 750 de euro

O aeronavã AIRBUS A320,
având la bord 184 pasageri,
efectueazã manevrele de decolare
pe pista principalã a Aeroportului
Internaþional Craiova. Pe parcur-
sul rulajului de decolare apare o
defecþiune la trenul principal de
aterizare din partea dreaptã, iar
avionul vireazã violent spre
dreapta, pãrãsind pista. Zona
centralã a fuselajului ºi aripa
dreaptã sunt cuprinse de flãcãri,
18 persoane fiind rãnite, din care
5 în stare criticã ºi alte 10 sunt

Panicã, fum, rãniþi, urlete de sirene,
forþe de intervenþie impresionante – cam
aºa arãta, ieri, Aeroportul Internaþional
Craiova, dupã ce un avion cu 184 de pasa-
geri la bord a ratat decolarea. Pompierii
Aeroportului ºi cei ai ISU Dolj au reuºit sã
lichideze incendiul, rãniþii au primit
îngrijirile necesare ºi au fost transportaþi
la spital, iar unul dintre ei, pentru cã era

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

AAAAAvion „în flãcãri” pe Aeroportul Craiovavion „în flãcãri” pe Aeroportul Craiovavion „în flãcãri” pe Aeroportul Craiovavion „în flãcãri” pe Aeroportul Craiovavion „în flãcãri” pe Aeroportul Craiova

intoxicate cu fum.
Îºi fac rapid apariþia echipele de

intervenþie ale Aeroportului, se
anunþã evenimentul prin 112 ºi vin
pompieri, echipaje SMURD ºi de
prim-ajutor de la ISU Dolj,
poliþiºti de la IPJ Dolj, dar ºi
jandarmi ai IJJ Dolj pentru
asigurarea perimetrului. În timp
ce pompierii lichideazã incendiul,
rãniþii primesc îngrijirile necesare
în corturile montate pe marginea
pistei, apoi sunt duºi la spital.
Unul dintre ei este trimis în

Bucureºti cu elicopterul SMURD
ºi totul se terminã cu bine.

De aceastã datã a fost vorba
doar despre un scenariu al
Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã pentru a testa modul de
reacþie în cazul unui astfel de
eveniment. Exerciþiul s-a desfãºu-
rat în timp real, comandantul ISU
Dolj ºi directorul Aeroportului
Craiova fiind în permanenþã cu
ochii pe ceas. Asta pentru cã
nimeni nu-ºi doreºte o tragedie,
dar dacã se întâmplã, trebuie sã se

cunoascã toate detaliile intervenþiei,
iar timpul este un factor important.

Totul s-a desfãºurat în prezen-
þa prefectului de Dolj, Marius
Deca, preºedinte al Comitetului
Judeþean pentru Situaþii de
Urgenþã, care, la final, a declarat
cã forþele de intervenþie ºi-au
fãcut perfect datoria. ªi vicepre-
ºedintele Consiliului Judeþean

Dolj, Cristinel Iovan, s-a declarat
mulþumit de rezultatele exerciþiului
ºi de modul de reacþie a forþelor
implicate în gestionarea acestei
situaþii. Singurul care a spus cã
mai sunt destule de învãþat, deºi a
fost o lecþie bunã, a fost coman-
dantul Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj,
col. Constantin Florea.

în stare criticã, a fost trimis în Bucureºti
cu elicopterul SMURD. Din fericire, totul
a fost doar un exerciþiu, pentru testarea
modului de reacþie într-o asemenea situa-
þie de urgenþã. De remarcat faptul cã totul
s-a desfãºurat în timp real, autospecialele
ºi ambulanþele venind de la sediu, astfel
încât la final sã se poatã face o evaluare cât
mai exactã în cazul unei situaþii reale.
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Peste 1.600 de doljeni au ajuns la me-
dic în doar o sãptãmânã cu infecþii respi-
ratorii, unii dintre ei cu pneumopatii ce au
necesitat internarea în spital. Potrivit re-
prezentanþilor Direcþiei de Sãnãtate Publi-
cã Dolj în acest interval s-au înregistrat
1.209 cazuri de infecþii acute ale cãilor
respiratorii superioare ºi 427 de cazuri de
pneumopatii acute. Numãrul total al cazu-
rilor de viroze respiratorii înregistrat în
aceastã sãptãmânã (1.636) este uºor cres-
cut faþã de valoarea înregistratã în sãptã-
mâna anterioarã (1.557 cazuri). Deoarece
morbiditatea înregistratã se aflã în inter-
valul aºteptat ºi nu existã dovada circula-
þiei de virusuri gripale în rândul popula-
þiei, reprezentanþii Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj au caracterizat sãptãmâna prin
lipsã de activitate gripalã.

Automedicaþia
nu este recomandatã

Cei mai mulþi bolnavi sunt din rândul
copiilor, dar ºi al persoanelor vârstnice.
În momentul în care s-au prezentat la
medic, acestea au acuzat dureri de cap,
febrã mare ºi respiraþie greoaie. De altfel,

Ajutorul de stat se acordã sub
formã de rambursare a diferenþei
dintre acciza standard ºi acciza
redusã (stabilitã la 21,00 euro/1000
litri) pentru motorina utilizatã la
efectuarea lucrãrilor mecanizate în
agriculturã. Beneficiarii schemei de
ajutor de stat sunt persoanele juri-
dice ºi persoanele fizice care se
angajeazã sã se autorizeze ca per-
soane fizice autorizate sau între-
prinderi individuale conform Ordo-
nanþei de Urgenþã nr. 44/2008 pri-
vind desfãºurarea activitãþilor eco-
nomice de cãtre persoanele fizice
autorizate, întreprinderile indivi-
duale ºi întreprinderile familiale.
Excluºi din schema de finanþare
dacã nu prezintã certificatul
de înregistrare

Persoanele fizice au obligaþia ca
în termen de 60 de zile lucrãtoare
de la data primirii notificãrii pri-
vind acordul prealabil pentru fi-

S-au aprobat cererile pentru motorina utilizatã în agriculturã

Sute de cazuri de pneumonie în DoljSute de cazuri de pneumonie în DoljSute de cazuri de pneumonie în DoljSute de cazuri de pneumonie în DoljSute de cazuri de pneumonie în Dolj

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agricul-
turã (A.P.I.A.) informeazã potenþialii beneficiari
cã s-a aprobat acordarea ajutorului de stat pen-
tru motorina utilizatã în agriculturã. Cererile de
acord prealabil se depun dupã 20 de zile de la
data intrãrii în vigoare a H.G. nr. 763/2013,
dar nu mai târziu de 13 decembrie 2013.

nanþare, sã se autorizeze ca per-
soane fizice autorizate sau între-
prinderi individuale, conform Or-
donanþei de Urgenþã nr. 44/2008
privind desfãºurarea activitãþilor
economice de cãtre persoanele fi-
zice autorizate, întreprinderile in-
dividuale ºi întreprinderile familia-
le; în acest sens vor prezenta cer-
tificatul de înregistrare la Oficiul
Registrului Comerþului. În caz de
neprezentare în termen a certifi-
catului de înregistrare, solicitan-
tul este exclus de la schema de
finanþare.

Potrivit unui comunicat de pre-
sã, “beneficiarii nu trebuie sã fie
în dificultate financiarã în sensul
Liniilor directoare comunitare pri-
vind ajutorul de stat pentru salva-
rea ºi restructurarea firmelor afla-
te în dificultate, respectiv persoa-
ne care constituie subiectul pro-
cedurilor de faliment, reorganiza-
re judiciarã sau lichidare ºi sa nu fi

fost emisã o decizie de recuperare
a unui ajutor de stat, dacã aceastã
decizie de recuperare nu a fost deja
executatã, conform prevederilor
legale în vigoare, precum ºi ale art.
13 - 17 din Ordonanþa Guvernului
nr. 14/2010 privind mãsuri finan-
ciare pentru reglementarea ajutoa-
relor de stat acordate producãtori-
lor agricoli, începând cu anul 2010,
aprobatã cu modificãri ºi comple-
tãri prin Legea nr. 74/2010, cu
completãrile ulterioare”.
Acordul prealabil pentru
finanþare prin rambursare,
emis în 20 de zile
de la data depunerii cererii

Cererea de acord prealabil pen-
tru finanþare prin rambursare se
depune la centrele judeþene ale
Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie pen-
tru Agriculturã pe raza cãrora sunt
situate exploataþiile agricole pentru
care se solicitã ajutorul de stat sau
unde au depus cererea de platã
pentru schemele de sprijin pe su-
prafaþã sau unde au depus cereri-
le. Acordul prealabil pentru finan-
þare prin rambursare se emite de
cãtre centrele judeþene ale Agenþiei
de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agri-
culturã în termen de cel mult 20
de zile de la data depunerii cererii

de acord prealabil pentru finanþare
prin rambursare. Cererile de platã
se depun pânã la finele lunii urmã-
toare trimestrului pentru care se
solicitã rambursarea, însoþite de o
situaþie centralizatoare privind can-
titãþile de motorinã achiziþionate ºi
utilizate aferente trimestrului res-
pectiv precum ºi de documentele
fiscale de vânzare emise de furni-
zori pe numele beneficiarilor. Plata
ajutorului de stat sub formã de ram-
bursare se efectueazã trimestrial în
anul 2014 în limita cantitãþilor ma-
xime anuale aprobate. În cazul în
care cantitãþile de motorinã pentru

care se solicitã plãþi în cadrul sche-
mei de ajutor de stat depãºesc can-
titãþile maxime anuale, cuantumul
plãþilor se reduce proporþional pen-
tru toate sectoarele. Beneficiarii
care, prin înscrierea sau atestarea
de date nereale pe documentele de
decontare aferente ajutorului de
stat, au încasat sume de la bugetul
de stat în mod necuvenit nu mai
beneficiazã de ajutor pentru o pe-
rioadã de trei ani. Totodatã, sume-
le reprezentând ajutor necuvenit se
recupereazã de la beneficiarii aju-
torului de stat.

ALINA DRÃGHICI

În doar o sãptãmânã, în judeþul Dolj
s-au înregistrat nu mai puþin 427 de
cazuri de pneumonie, multe dintre
acestea necesitând chiar internarea
în spital, dupã ce medicii au hotãrât

numãrul de îmbolnãviri este mai mare
comparativ cu aceeaºi perioadã a anului
trecut, mai ales în rândul copiilor. Medicii
spun cã, de cele mai multe ori, pacienþii
ajung la spital atunci când boala ajunge
într-un stadiu avansat, iar vindecarea ne-
cesitã un tratament mai îndelungat. Spe-
cialiºtii atenþioneazã însã cã ar trebui evi-
tat consumul de antibiotice fãrã prescrip-
þie din partea medicului întrucât o astfel
de atitudine ar putea determina apariþia mai
multor probleme medicale. Potrivit medi-
cilor, automedicaþia cu antibiotice în ca-
zul virozelor respiratorii este una eronatã,
care poate avea efecte secundare. Asta
pentru cã virozele respiratorii sunt în pro-
porþie de 90% de origine viralã ºi nu rãs-
pund la tratamentul cu anti-
biotice. Administrarea abu-
zivã de antibiotice poate
avea ca rezultat negativ, în
timp, apariþia rezistenþei la
acest tip de medicamente.
În aceste condiþii, în mo-
mentul în care organismul
se confruntã cu infecþii
bacteriene, antibioticele nu
îºi mai fac efectul.

În aceste condiþii docto-
rii recomandã pacienþilor sã
se prezinte la control de la
primele simptome de boalã.
Totodatã, pentru a preveni
îmbolnãvirile, specialiºtii
Direcþiei de Sãnãtate Publi-
cã îi sfãtuiesc pe doljeni sã
respecte o serie de mãsuri.

Medicii recomandã spãlarea
frecventã a mâinilor, cu apã
ºi sãpun, în special în situa-
þii de participare la activitãþi
publice. În caz de strãnut,
este recomandatã folosirea
batistelor din hârtie, de uni-
cã folosinþã, care previn rãs-
pândirea picãturilor potenþial
infectate în mediul ambiant.

În aceastã perioadã este indicat con-
sumul de fructe ºi legume, care asigurã
un aport optim de vitamine, pentru întã-
rirea sistemului imunitar. Este, de aseme-
nea, important sã se respecte orele de
somn pentru a evita slãbirea sistemului
imunitar.

Pneumonia, foarte
periculoasã pentru copii

România se aflã pe primul loc în lume ca
ratã de decese provocate de pneumonie, în
categoria de vârstã 0-5 ani. Practic, în ultimii
ani, 29% din cazurile de mortalitate infantilã
au fost cauzate de aceastã boalã despre care
medicii spun cã poate fi prevenitã.

Deºi 99% din decesele din cauza pneumo-
niei se înregistreazã în þãrile în curs de dezvol-
tare, România rãmâne pe primul loc ca numãr
de decese în Uniunea Europeanã, þinând cont
cã are în continuare cea mai ridicatã ratã a
mortalitãþii infantile din zonã. Mai mult decât
atât, þara noastrã are o ratã de mortalitate in-
fantilã pe acest segment mai mare decât þãri
precum India, Bangladesh sau Nigeria.

Potrivit specialiºtilor, jumãtate din cazu-
rile de pneumonie care pun în pericol viaþa
copiilor sunt provocate de bacteriile Hib ºi
pneumococ, care pot fi prevenite prin vac-
cinare. De altfel, reprezentanþii Societãþii
Române de Pediatrie menþioneazã cã vacci-
narea rãmâne cea mai eficientã metodã de
prevenire a pneumoniei.

RADU ILICEANU

sã-i þinã sub supraveghere pe bol-
navi. În aceste condiþii, specialiºtii
îi avertizeazã pe doljeni ca la pri-
mele semne de rãcealã sã nu ezite
sã anunþe medicul de familie.
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„Mã obsedeazã mai mult
ca niciodatã care va fi soarta

Republicii Moldova”
Daniela Catrinescu când este

în România... este de fapt aca-
sã. A trece Prutul nu mai în-
seamnã mare lucru pentru fra-

þii din Basarabia, ºi nici pentru
noi. Visul s-a transformat în re-
alitate. Mai întâi a venit cetãþe-
nia, iar acum urmeazã o altã
etapã, transformarea unui alt
vis, întâlnirea cu þara-sorã, într-
o mare familie europeanã. As-
tãzi, graniþele dintre România ºi
Republica Moldova aproape cã
nu mai existã, ele apar doar pe
hârtie. Tânãra studentã a venit
aici, împreunã cu mai mulþi co-
legi, în urmã cu câþiva ani ºi a
absolvit Facultatea de Litere din
cadrul Universitãþii din Craiova.
ªi-a fãcut mulþi prieteni în Ol-
tenia ºi vorbeºte foarte frumos
de profesorii din Bãnie, dar ºi
despre colegii basarabeni. Deºi
foarte tânãrã, Daniela s-a im-
pus  în faþa colegilor, ea fiind li-
derul studenþilor basarabeni din
Craiova, o perioadã de timp, re-
modelând într-un fel Organiza-
þia Studenþilor Basarabeni din
Bãnie ºi schimbând percepþia
vizavi de ceea ce înseamnã or-
ganizaþie studenþeascã. Dupã
absolvire, Daniela Catrinescu ºi-
a descoperit ºi o altã vocaþie –
studiile juridice ºi s-a reînscris
la o altã universitate, pãrãsind
Craiova. Astãzi, studiazã la Fa-
cultatea de Drept a Universitã-
þii de Vest „Vasile Goldiº” Arad,
dar pãstreazã legãtura cu Cra-

iova, cu prietenii ºi foºti colegi
pe care i-a lãsat în Bãnie ºi spe-
rã sã revinã într-o bunã zi.

„Se scrie cã avem avantaje,
dar ºi dezavantaje...”

Daniela Catrinescu s-a alã-
turat echipei cotidianului „Cu-

vântul Libertãþii”, devenind pen-
tru o lunã de zile, mai precis pânã
la momentul Vilnius – 28 noiem-
brie 2013, colega noastrã. S-a
alãturat de fapt proiectului lan-
sat de cotidianul regional „Cu-
vântul Libertãþii”,  care se de-
ruleazã sub motto-ul „Susþinem
Moldova pe calea europea-
nã” ºi ne-a scris gândurile ei,
vizavi de acest moment, aspira-
þiile ei ºi ce aºteaptã ea sã-i
aducã aceastã schimbare. Da-

niela priveºte ºi cu bucurie, dar
ºi cu rezerve acest moment, nu
vrea ca þara sa sã fie doar folo-
sitã într-un joc cu mize, doreºte
ca toate aceste eforturi sã se
concretizeze pânã la urmã în
ceva ºi sã nu fie doar o risipã
de energie, timp ºi speranþe.

«Reflectãm zilele acestea la
o serie de întrebãri, dar ºi la
acest moment-cheie... Mã ob-
sedeazã mai mult ca niciodatã,
ecoul întrebãrilor „Când?”,
„Cum?”, „Oare?” ºi care va fi
soarta Republicii Moldova. Îmi
aleargã prin minte toate rãspun-
surile... unele citite în aceastã
perioadã, pentru altele sunt într-
o continuã cãutare... Se scrie cã
avem avantaje, dar ºi dezavan-
taje. Din altã parte aflãm cã
avem doar avantaje, din alte
analize politice ºi economice
aflãm cã avem doar dezavan-
taje. ªi fãrã sã vreau „mã abat
de la drum” ºi mai gãsesc o în-
trebare, oare nu suntem noi prea
subiectivi cu aceastã proble-
mã?! Mã gândeam, oare nu tre-
cem prin filtrul gândirii ºi par-
tea sentimentalã a lucrurilor, cã
suntem noi cetãþenii Republicii
Moldova ºi este “ea” Republi-
ca Moldova patria noastrã, pa-
tria-mamã...», întoarce pe toa-
te feþele problema integrãrii în
marea familie europeanã, Da-
niela Catrinescu, ca un adevã-
rat avocat.

Tineri doritori de afirmare
ºi reuºitã...

 Latura sentimentalã a tine-
rei studente din Republica Mol-
dova se împleteºte cu pragma-
tismul celor care opteazã sã se
ocupe de problemele juridice,
serioase, ºi îºi continuã astfel
propria analiza prezentatã mai
sus cu o serie de întrebãri ºi
rãspunsuri. „În încercarea de
a ne detaºa de aceastã trãire
n-am fi mai realiºti, mai obiec-
tivi?”, se întreabã Daniela Ca-
trinescu.  Tânãra nu ezitã sã
ofere rãspunsul pe care mulþi
îl evitã ºi anume, acela ca nu
cumva intrarea în UE sã rãmâ-
nã doar un vis, doar un obiec-

tiv creionat de alþii ºi care sã
fie de neatins. Daniela Catri-
nescu nu vrea ca dupã ce Re-
publica Moldova devine un stat
membru UE, acest statut sã se
rezume doar în a oferi forþã de
muncã ieftinã ºi de calitate.
„Rãspunsul dur nu întârzie sã
aparã! Suntem o þara care in-
suflã milã, nimic altceva, sun-
tem o þarã care pune pe masã
forþã de muncã, oameni intelec-
tuali, tineri doritori de afirmare
ºi reuºitã, care sã-l determine
pe vecin indiferent din ce
parte ne priveºte, est, vest sã

investeascã în noi, în speran-
þele noastre”, spune Daniela
Catrinescu.

„Suntem un teritoriu neutru”
Pentru cã de-a lungul anilor

s-au scris foarte multe pro ºi
contra aderare la UE, pentru
cã existã jocuri ºi interese, pen-
tru cã existã ºi o oarecare tea-
mã de a privi cãtre viitor, tânã-
ra studentã de la Drept vrea
sã-ºi pãstreze optimismul ºi sã
caute ºi rãspunsurile. Daniela
spune cã în toate existã un in-
teres, istoria vorbeºte în aceas-
tã cheie, dar ar fi de preferat
ca de data aceasta sã fie vor-
ba doar de un interes nobil care
sã aducã beneficii cetãþenilor

Republicii Moldova. «Nu! Sun-
tem un teritoriu neutru al “mof-
turilor” politice! Am sã citez
ideea colegului Cornel Inje, în
toate existã un interes, ºi isto-
ria ne dã numeroase exemple.
Suntem statul privit ca un trib
care poate fi reeducat, mani-
pulat, dirijat sau lãsat în voia
sorþii pentru cã ºtim sã supra-
vieþuim, doar a supravieþui, nu
a trãi! Niciodatã nu vom fi as-
cultaþi, vom fi pionii pe tabla de
ºah a vecinilor.  Vrem mai
mult...», spune tânãra din Re-
publica Moldova.

Este evenimentul care poate schimba
cursul istoriei pentru Moldova, este cel
mai aºteptat moment al anului, este SUM-
MITUL DE LA VILNIUS, care va avea loc
pe 28 ºi 29 noiembrie. Cotidianul regio-
nal „Cuvântul Libertãþii” va explica citi-
torilor ce înseamnã aderarea Republicii
Moldova la Uniunea Europeanã, care sunt
avantajele integrãrii Moldovei în UE ºi ce
efecte au documentele care se vor parafa
la Vilnius. Aºa cã, dragã cititorului, nu rata
articolele, interviurile ºi materialele spe-
ciale publicate pânã la momentul istoric
de la Vilnius, despre calea europeanã a
Moldovei. Astãzi vã vom prezenta cum se

vede acest moment prin ochii frumoºi, se-
nini ai unei tinere  venite din Republica
Moldova sã studieze în România. Daniela
Catrinescu este studentã la Facultatea de
Drept a Universitãþii de Vest „Vasile
Goldiº” Arad ºi face parte din Organiza-
þia Studenþilor Basarabeni. Chipul senin
al Danielei se împleteºte cu francheþea de
a spune lucrurilor pe nume, atunci când
vine vorba de viitorul Republicii Moldo-
va. Atât ea, cât ºi colegii sãi, se uitã cu în-
credere spre Europa. Pe parcursul aces-
tor ani, Daniela ºi-a pus  mereu trei între-
bãri: Când? Cum? Oare...? Toate sunt le-
gate de integrarea Republicii Moldova.

De vorbã cu studenþii basarabeni…De vorbã cu studenþii basarabeni…De vorbã cu studenþii basarabeni…De vorbã cu studenþii basarabeni…De vorbã cu studenþii basarabeni…

„Cuvântul Libertãþii” susþine „Moldova
pe calea europeanã” (IV)

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Daniela Catrines-
cu, studentã la Facul-
tatea de Drept – Uni-
versi tatea de Vest ,
Arad: «De aici pleacã
pesimismul meu în „vi-
sul”  Uniunii Europene,
în binele din peisajele
vestice. Nu am gãsit
dovezile, promisiunile
real is te  care  sã  mã
scoatã din aceastã sta-
re, din starea pesimis-
mului .  Poate e doar
prezentul trãirilor, doar
realitatea de astãzi ºi
nu-mi rãmâne decât sã
sper. Cândva am sã o
fac, dar, doar încuraja-
tã de cei din jur, de cei
în care mã regãsesc!».
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GEORGE POPESCU

Existã, de la Creangã la Slavici ºi pânã
la cei mai tineri cãrturari de astãzi o bo-
gatã bibliografie consacratã figurilor das-
cãlilor, mai modeºti ori faimoºi, cei mai
mulþi exilaþi în ceaþa uitãrii, care ne-au
pecetluit destinul. Cumva aleatoriu, inte-
resul fiecãruia dintre noi se îndreaptã în-
deobºte cãtre figurile, aºa-zicând, de
marcã, impuse în circuitul public, în de-
favoarea acelor anonimi, dar bravi sluji-
tori ai catedrei ºi ai misiunii lor, deseori
scãpate prin sitele derizoriului.

Evoc, acum ºi aici, figura unui mare das-
cãl al Craiovei: Iosif Iser, profesor de Bio-
logie la prestigiosul Colegiu „Fraþii Bu-
zeºti”, vreme de câteva decenii ºi emigrat
(„scãpat” peste hotare), pe la începutul ti-
cãloºitului deceniu optzeci, tocmai în Aus-
tralia unde, din câte ºtiu, trãieºte ºi astãzi.

Amintirile mele au ca reper toamna anu-
lui 1959 când, încheind, în satul natal,
ciclul primar în ºcoala cu doar douã sãli
de clasã, am luat drumul gimnaziului,
la…centru, adicã la Bratovoieºti, unde, pe
ploaie, pe zãpadã ori zãpuºealã, soseam,
ºase zile ale sãptãmânii, copii din cele

patru sate arondate comunei.
Dacã nu mã înºealã memoria, toþi das-

cãlii noºtri de atunci erau fie învãþãtori,
fie simpli absolvenþi de liceu, propuºi,
nu fãrã exigenþa unor selecþii ºi concur-
suri rânduite dupã criterii de merit. Sin-
gurul licenþiat, cum aveam sã aflu ceva
mai târziu, era profesorul Iosif Iser, o
figurã cu o impunãtoare staturã, mereu
afiºând un zâmbet în care se ascundea
laolaltã o evidentã deschidere umanã dar
se ºi insinua o propensiune ironicã, ne-
miloasã când era cazul.

Ne-a fost, celor vreo 15-16 prichindei
adunaþi în sãlile paupere ale unei clãdiri
mai degrabã neprimitoare, dascãl la câte-
va discipline ºi, mai ales, diriginte, vre-
me de trei ani.

În ceea ce mã priveºte, continuu sã mã
întreb ºi astãzi dacã nu cumva, fãrã in-
tervenþia tânãrului dascãl pe atunci, exis-
tenþa, destinul meu n-ar fi cãpãtat cu to-
tul alte coordonate.

Întâi de toate, ca diriginte, ne-a „spio-
nat” în drumul de întoarcere spre casã
dupã ore. Drum lung, de vreo cinci kilo-

metri, pe care, probabil ca sã-l ni-l fa-
cem mai uºor, îl asociam cu ºtrengãrii,
ba chiar ºi cu jocuri mai mult ori mai puþin
îngãduite. Astfel, ne-a prins – eu trans-
format în vinovatul principal – jucând…
riºca. A urmat „pedeapsa”: ascultarea, a
doua zi ºi încã în urmãtoarele zile, la toa-
te lecþiile pe  care le aveam împreunã, ba
chiar, la solicitarea sa expresã, ºi la toate
celelalte. Eram, cred, la doar câteva sãp-
tãmâni de la debutul anului ºcolar ºi, fi-
reºte, cu excepþia colegilor de la… cen-
tru,  noi ceilalþi, „venetici”, nu fusesem
încã evaluaþi.

S-a întâmplat însã ca prestaþia mea sã
corespundã. ªi, astfel, am câºtigat apre-
cierea dascãlului ce avea, vreme de trei
ani, sã se transforme într-un interes pen-
tru propriul meu viitor. La finalul gimna-
ziului, pãrinþii aveau deja soluþia pregãti-
tã: ºcoala profesionalã, ca ºansã a unei
meserii ºi a unui loc de muncã asigurat.
Profesorul Iser s-a opus ºi, inspirat, i-a
înscenat tatãlui meu o micã ºaradã, pro-
punându-i, ca alternativã la incapacitatea
susþinerii materiale la liceu, sã mã… ad-

opte, în rolul unui fel de tutore. Cum era
de aºteptat, lovit în mândria sa, taicã-meu
a decis atunci cã mã va înscrie la liceu.

Îmi stãruie ºi astãzi în memorie, neli-
niºtea aproape paternã cu care, dupã pri-
ma probã scrisã, la Limba românã, în cur-
tea Colegiului „Carol I”, profesorul Iser
mã aºtepta, cu o figurã paternã, sã se asi-
gure cã apucasem pe drumul cel bun.

În acelaºi an, el însuºi se transfera la
„Fraþii Buzeºti”. Ne-am revãzut, din pã-
cate, rareori, dar de fiecare datã cu o
emoþie ce mi-a blocat acel gest absolut
necesar, obligatoriu, de a-i adresa o re-
cunoºtinþã pentru un interes ºi o atenþie
fãrã de care, cine ºtie, destinul meu ar fi
fost cu totul altul.

ªi mã întreb, prins de patima acestei
evocãri, câþi dintre dascãlii de astãzi îºi
mai asumã, fie ºi în parte, o misiune de
un asemenea calibru? Dascãlul, în linia
celei mai vechi pedagogii, nu e doar un
model. Un modelator de conºtiinþe. E ºi
un pãrinte. Fie ºi de grad secund. Cu o
impedanþã în ordinea destinului, de multe
ori, mai mare decât a pãrintelui natural.

Dascãlii de destin…Dascãlii de destin…Dascãlii de destin…Dascãlii de destin…Dascãlii de destin…

Aceste burse de studii sunt
acordate studenþilor din
Africa, Estul Asiei ºi Pacific,
Europa ºi Eurasia, din Orientul
Mijlociu ºi Africa de Nord,
restul Americii ºi din Sudul ºi
Centrul Asiei. Anual, aproxi-
mativ 1.800 de studenþi sunt
recrutaþi pentru studii în
Statele Unite prin programul
de burse Fulbright. Bursele
acoperã, în general, taxele de
ºcolarizare, cãrþile, bilete de
cãlãtorie, bani de buzunar ºi
asigurare medicalã. Programul
este administrat de Comisiile
Fulbright sau de Ambasadele
Statelor Unite din þãrile care
sunt acceptate. Toate aplicaþii-
le studenþilor strãini sunt

evaluate de specialiºtii din
aceste instituþii. Fulbright
încurajeazã tinerii sã nu se
rezume la o singurã disciplinã,
ci sã aplice în toate domeniile.

Burse Fulbright
pentru încã 10 ani

Ministrul Educaþiei Naþiona-
le, Remus Pricopie, a semnat
în aceastã sãptãmânã la
Departamentul de Stat de la
Washington, continuarea
Acordului între Guvernul
Statelor Unite ale Americii ºi
Guvernul României privind
schimburile educaþionale ºi
academice administrat de
Comisia Fulbright Româno-
Americanã. Durata acordului

este de 10 ani, de la data
intrãrii sale în vigoare, cu
posibilitatea prelungirii, auto-
mate, pentru încã 10 ani. În
România, Comisia Fulbright
Româno-Americanã oferã
cetãþenilor români burse de
studiu ºi de cercetare în
universitãþi de prestigiu din
SUA, iar cetãþenilor ameri-
cani, burse de studiu ºi de
cercetare în universitãþi
româneºti de renume. Pentru
cetãþenii români bursele se
adreseazã studenþilor, la orice
tip de program de studiu ºi la
specializãri diverse, profesori-
lor, dar ºi managerilor din
mediul public ºi privat. Pânã
acum, inclusiv anul universitar

2013-2014, potrivit
datelor, totalul benefi-
ciarilor burselor
Fulbright se ridicã la
3.062, dintre care
2.020 de români ºi alþi
1.042 de americani.
Anual, iau parte la
program aproximativ
10 profesori români ºi
tot atâþia americani,
care predau ºi/sau
participã la proiecte
de cercetare. Tot
aproximativ 10
studenþi americani ºi
români iau parte la
programele Fulbright
Student, vizând studii
masterale, cercetare
în diverse domenii sau
predarea limbii
engleze.

ALINA DRÃGHICI

Tinerii doljeni care doresc sã
studieze în Statele Unite în anul
universitar 2014-2015, pot sã-ºi
depunã aplicaþiile pânã la sfârºitul
acestei luni. Programul Fulbright
oferã burse de studiu în Statele Uni-

Studenþii craioveni pot solicita burse Fulbright

Astãzi, în cafenelele Julius
Meinl din toatã þara, consuma-
torii îºi pot cumpãra cafeaua nu
cu bani, ci cu versuri. Campania
se numeºte „Poezia poate face
lumea mai bunã” ºi este pro-
movatã de acest brand pentru a
readuce poezia în vizorul publi-
cului. „Într-o lume condusã de
bani ºi putere financiarã, am ales
sã demonstrãm cã poezia are in-
fluenþã chiar ºi asupra lor. Dacã
o poezie poate schimba lumea,
acum ea poate sa îþi achite o
cafea. Un gest simbolic ce mo-
netizeazã forþa poeziei”, spune
Radu Pilat, reprezentantul Com-
munity Marketing Expert Heist
Industries, agenþia care se ocu-
pã de campanie.

Printre cele 31 de oraºe din

þarã în care se va derula aceastã
campanie se aflã ºi Craiova, alã-
turi de Arad, Bistriþa, Botoºani,
Bucureºti, Buzãu, Cluj-Napoca,
Constanþa, Cristuru Secuiesc,
Dej, Deva, Galaþi, Gherla, Odor-
heiu Secuiesc, Petroºani, Piteºti,
Ploieºti, Rãdãuþi, Râmnicu Vâl-
cea, Roman, Sâncrãieni, Selimbar,
Sibiu, Sighiºoara, Slatina, Sucea-
va, Târgoviºte, Târgu Mureº,
Târnãveni ºi Timiºoara.

Julius Meinl este considerat un
adevãrat ambasador al cafenele-
lor vieneze, unde, de-a lungul se-
colelor, artiºtii s-au întâlnit sã îºi
împãrtãºeascã unii altora gându-
rile, ideile ºi dorinþele sau pur ºi
simplu sã citeascã sau sã îºi com-
punã capodoperele.

LAURA MOÞÎRLICHE

O poezie pentru o cafea
te, în anul universitar viitor, pentru
cei ce doresc sã urmeze un master sau
pentru cei care doresc sã obþinã
diplomã de doctor de la o universita-
te americanã, în mai toate domeniile,
inclusiv arte, cu excepþia medicinei.
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Expoziţie a arhitectului Viorel Voia
şi promoţiei 1963
a Institutului de Arhitectură
„Ion Mincu” din Bucureşti

Anul acesta,  în
vară ,  prom oţia
1963 a Ins titutului
de Arhitec tură
„Ion Mincu” din
Bucureşti şi-a ani-
versat semic ente-
naru l absolv ir ii
într-un cadru deo-
sebit, din care n-a
lipsit o expoziţie de
grup,  cu lucrări ale
membrilor săi, ce
profesează astăzi în întreaga lume. Din această promoţie de elită
face parte şi Viorel Voia, unul dintre cei mai cunoscuţi arhitecţi din
Oltenia, membru al Uniunii Arhitecţilor din România şi al Clubului
„Oc tav Doic escu”, c are a prezentat în c adrul expoziţiei patru
panouri cu cele mai reprezentative luc rări ale sale.  În semn de
cons ideraţie faţă de munc a depusă în domeniul arhitecturii şi ur-
banismului în întreaga Oltenie, Senatul Filialei Euroregionale Sud-
Vest Oltenia a Uniunii Arhitecţilor din România (preşedinte: arh.
Pavel Popesc u) a decis să-i facă o surpriză arhitectului Viorel Voia,
prin aducerea la Craiova a expoziţiei generaţiei domniei sale, ce
reuneşte, în total, 66 de panouri format 70x100 cm. Vernisajul a
avut loc ier i după-amiază,  în spaţiile de expunere ale f ilialei, cu
sediul pe s trada „Fraţii Buzeşti” nr. 15A (tel.  0351.434.542).  Ex-
poziţia poate fi vizitată astăzi şi în perioada 28-30 octombrie, între
orele 10.00 şi 14.00.

Ziua Armatei Române, sărbătorită
la Biblioteca Municipală Băileşti

La Biblioteca Muni-
cipală „Petre Anghel”
din Băileşti se sărbă-
toresc,  as tăzi,  Ziua
Armatei Române ş i
împlinirea a 340 de ani
de la naşterea domni-
torului Dimitrie Can-
temir.  Programul de
manifestări începe la
ora 12.00 şi este or-
ganizat în parteneriat
cu Liceul Tehnologic
„Ştefan Anghel” din
localitate.  Împreună
cu Cris tian Ţibreanu
– profesor de Istorie, preşedintele Comisiei de Cultură a Consiliului
Local Băileşti, şi cu elevii claselor a XII-a B şi a XII-a C, va fi
depusă o coroană de flori la Monumentul Eroilor. Apoi, în aula bi-
bliotecii au loc vernisajul expoziţiei de carte „Armata română” şi al
expoziţiei de pictură pe sticlă cu genericul „Mari personalităţi isto-
rice”, între lucrările prezentate aflându-se şi un portret al domnito-
rului Dimitrie Cantemir. De asemenea, în sala de lectură a bibliotecii
elevii vor prezenta referate şi vor viziona o prezentare Power Point
privind importanţa Armatei Române.

Pictură de Ion Panduru,
la Casa de Cultură „Tradem”

În Salonul Medieval al
Casei de Cultură „Traian
Demetrescu” are loc as-
tăzi, ora 17.00, vernisajul
expoziţiei de pictură „Cu-
lori craiovene” a artistu-
lui Ion Panduru. Profe-
sor la Institutul Politehnic
Bucureşti – Facultatea de
Automatică,  din martie
a.c . membru al Uniunii
Artiştilor Plastici din Ro-
mânia, autorul a avut mai
multe expoziţii în ţară, dar
şi în străinătate. În anii
1990, 1992, 2009, 2010, 2011 şi 2013 a expus la Centrul Militar
Naţional Bucureşti, iar anul trecut şi-a prezentat lucrările la Teatrul
de Revistă „Constantin Tănase” şi la Librăria „Mihai Eminescu” din
capitală.

Tema principală a întâlnirii este
evitarea declinului teatrului, repre-
zentanţii teatrelor membre E.T.C.
din peste 20 de ţări încercând să
găsească răspunsuri la întrebări
precum „Care sunt instrumentele
estetice, ar tistice, s truc turale ş i
cultural-politice pe c are teatrele
oraşelor şi statelor europene le pot
utiliza pentru a-şi menţine statutul
în societate în viitor?”, „Ce noi for-
me sunt necesare pentru a face faţă
provocărilor unei erei digitale?”.

«În timpul sesiunilor de lucru,
meselor rotunde şi comitetelor de
îndrumare, producători, artişti, dra-
maturgi şi manageri culturali vor
analiza situaţia în diferite teatre
membre ale E.T.C. şi vor pune ba-
zele unui laborator de teatru (ETC
Lab), care, alături de artiştii partici-
panţi la E.T.C. Spring Theatre Tour
de la începutul anului 2013, îşi va
propune ca obiective găsirea de so-
luţii la provocările din era digitală şi
căutarea de noi posibilităţi de extin-
dere a audienţei», precizează repre-
zentanţii Naţionalului craiovean. Un
exemplu de utilizare creativă a ten-
dinţelor demografice europene este
noul proiect E.T.C. cu finanţare UE
„The Art of Ageing”, ce implică opt
teatre membre, între care şi Teatrul
Naţional „Marin Sorescu” din Cra-

Naţionalul craiovean, invitat la întâlnirea
Convenţiei Teatrale Europene de la Zagreb

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” – membru
al Convenţiei Teatrale Europene (E.T.C.) – este
reprezentat la Adunarea Generală a acestei or-
ganizaţii, ediţia a 50-a, care are loc în perioada
24-27 octombrie, la Zagreb (Croaţia), de actriţa
Gina Călinoiu, şef serviciu artistic al instituţiei
şi lector univ. dr. la Departamentul de Artă Tea-
trală al Universităţii din Craiova. Evenimentul,

intitulat „… we need new forms…” (după replica
lui Treplieff din piesa „Pescăruşul” de Anton Pa-
vlovici Cehov), reuneşte reprezentanţii teatrelor
membre E.T.C. din peste 20 de ţări şi este găz-
duit de teatrul de renume internaţional „z/k/m”
– Zagreb Youth Theatre, ales special ca loc de des-
făşurare  a forumului bianual datorită aderării
Croaţiei la Uniunea Europeană la 1 iulie 2013.

Convenţia Teatrală Europeană este cea mai mare reţea europeană,
ce reuneşte aproximativ 40 de teatre membre din peste 20 de ţări. De
la fondarea sa, în 1988, ETC sprijină şi iniţiază schimburi de experien-
ţă, schimburi de producţii teatrale, mobilitatea publicului de teatru,
dezvoltarea dramaturgiei contemporane şi se prezintă drept mediator
al teatrelor în dialogul cu instituţiile UE. Teatrul Naţional „Marin So-
rescu” din Craiova este primul din Europa de Est care a devenit mem-
bru al Convenţiei Teatrale Europene, participarea la proiectele E.T.C.
fiind posibilă cu sprijinul Institutului Cultural Român.

iova, în încercarea de a dezvolta noi
forme, texte şi producţii teatrale în
următorii doi ani.

Un alt punct important pe agen-
da Adunării Generale a Convenţiei
Teatrale Europene este acordarea

de voturi pentru candidaturile la
statutul de membru E.T.C. a trei
teatre: Schauspiel Leipzig (Germa-
nia), Theatre de la Manufacture
CDN, Nancy, Lorraine (Franţa) şi
Teatro Cargo, Geneva (Italia).
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Sculptori craioveni la manifestările
„Calea Eroilor – 75 de ani” de la Târgu Jiu

Anul acesta, pe 27 oc-
tombrie, se împlinesc 75 de
ani de la inaugurarea Ansam-
blului Monumental „Calea
Eroilor”, ridicat de Constan-
tin Brâncuşi la Târgu Jiu.
Manifestările aniversare se
vor derula pe parcursul a trei
zile,  începând de astăzi şi
până duminică, 27 octom-
brie, în organizarea Centru-
lui Municipal de Cultură
„Constantin Brâncuşi”.

Programul cuprinde – astăzi, ora 17.00, la Muzeul
Judeţean Gorj din Târgu Jiu – vernisajul expoziţiei de
sculptură a patru artişti plastici craioveni: Dan Nica,
Emilian Popescu, Dan Purcărea şi Marcel Voinea. Eve-
nimentul are loc în parteneriat cu Casa de Cultură
„Traian Demetrescu” din Craiova şi Uniunea Artişti-

Câteva mii de credincioşi sunt aşteptaţi să participe şi anul acesta
la sărbătoarea ocrotitorului spiritual al municipiului Craiova şi al
Catedralei Mitropolitane, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâ-
torul de Mir. Momentele liturgice dedicate evenimentului debu-
tează astăzi, ora 17.00, în ajunul praznicului, cu slujba Vecerniei
unită cu Litia, urmată de tradiţionala procesiune pe străzile cen-
trale ale oraşului cu racla în care se află moaştele Sfinţilor Nifon,
Tatiana, Serghie şi Vah. La întoarcerea din procesiune, racla cu
Sfintele Moaşte va fi aşezată pe esplanada din faţa Catedralei, spre închinare tuturor credincioşilor. Părinţii
slujitori vor săvârşi în continuare slujba Utreniei, iar de la miezul nopţii va fi oficiată Sfânta Liturghie. Momen-
tele liturgice vor culmina în ziua pomenirii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie – mâine, 26 octombrie –, cu
oficierea Sfintei Liturghii de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei,
împreună cu ierarhi din Sinodul mitropolitan, preoţi şi diaconi.

lor Plastici din România –
Filiala Craiova.

Ansamblului Monumen-
tal „Calea Eroilor” este în-
chinat eroilor neamului că-
zuţi în luptele de la Podul
Jiului, în bătălia din 14 oc-
tombrie 1916, când bătrâni,
copii şi femei au ţinut pe loc
trupele germane care voiau
să ocupe oraşul. A fost rea-
lizat pe parc ursul anilor

1937-1938, la comanda Ligii Femeilor Gorjene, con-
dusă de Arethia Tătărescu, şi inaugurat în data de 27
octombrie 1938. Opera monumentală la Târgu Jiu por-
neşte de pe malul Jiului şi se întinde de la vest la est, pe
o distanţă de 1,4 km, unind Masa Tăcerii, Poarta Săru-
tului, Biserica „Sf. Apostoli”, Coloana fără Sfârşit, sub
denumirea unanim recunoscută de „Calea Eroilor”.

Mii de credincioşi sunt aşteptaţi la
hramul Catedralei „Sfântul Dumitru”
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170 de participanţi,
din 27 de judeţe ale ţării

La actuala ediţie a Târgului
Meşterilor Populari participă 170
de meşteri, reprezentând meşteşu-
guri precum ţesut, olărit, prelucra-
rea lemnului, pielărit, prelucrarea
pietrei, ouă încondeiate, iconărit
pe lemn şi sticlă, pictură naivă,
împletituri din cânepă şi pănură
etc., prelucrarea metalelor pre-
ţioase şi neferoase (argint, aur,
aramă etc.) , costume populare,
stic lărie ş .a. Sunt reprezentate 27
de judeţe: Maramureş, Harghita,
Vâlcea, Argeş , Mehedinţi, Gorj,
Sibiu, Hunedoara, Prahova, Su-
c eava, Sălaj, Bistr iţa-Năsăud,
Alba, Mureş , Satu Mare, Bacău,
Timiş, Braşov, Covasna, Tulcea,
Teleorman, Olt, Dolj, Dâmboviţa,
Ilfov, Cluj şi Neamţ.

«Târgul acesta poate fi definit
ca o tradiţie în tradiţie, făcând tri-
mitere la diversităţi ş i pluralităţi
culturale care pot exprima nuanţe-
le culturii tradiţionale din provin-
cia Olteniei pe dimensiuni, şi ele la
fel de diferite. Le propunem craio-
venilor, pe lângă modelele cunos-
cute deja, şi alte forme de repre-
zentare mai noi, dar care păstrea-
ză in nuce matricea autenticului. În
ac es t sens,  pentru complinirea

Se deschide Târgul Meşterilor Populari
Esplanada Teatrului Naţional „Marin

Sorescu” devine, pentru trei zile, lo-
cul de  întâlnire  cu valorile tradiţiilor
me şteşugăreşti autohtone . Astăzi, ora
12.00,  aici are loc deschide rea celei de-
a XXXVI-a ediţii a Târgului Meşterilor
Populari – eve niment cu o tradiţie de
44 de ani,  me reu aşteptat cu ne răbda-

re  şi vestind, în anii din urmă, Zile le
Craiovei şi apropiata sărbătoare a ocro-
titorului spiritual al oraşului, Sfântul
Mare Mucenic Dimitrie , Izvorâtorul de
Mir. Expoziţia în aer liber va fi deschi-
să până duminică după-amiază şi va fi
completată de spe ctacole folclorice sus-
ţinute  de ansambluri şi inte rpre ţi au-

tentici din Oltenia. Organizatori ai Târ-
gului sunt Muzeul Oltenie i – Secţia de
Etnografie, Centrul Judeţe an Pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale  Dolj, cu sprijinul Consiliu-
lui Judeţe an Dolj şi în parteneriat cu
Consiliul Local ş i Primăria municipiu-
lui Craiova.

 Născută la Craiova în anul 1989,
Roxana Cherciu a absolvit, în 2012,
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” –
Facultatea de Interpretare Muzicală din
Cluj-Napoca (clasa prof. univ. dr. Alexan-
dru Marc), actualmente frecventând
cursurile de master ale aceleiaşi prestigioa-
se instituţii de învăţământ muzical superi-
or. Alături de Orchestra
Simfonică a Filarmonicii
„Oltenia” a participat recent
la turneele întreprinse în
Italia şi Franţa.
 Vasile Bordenciu s-a

născut la Băile Olăneşti, în
1953, iar în 1976 a absolvit
cursurile Conservatorului
„Gheorghe Dima” din Cluj-
Napoca, la clasa prof. Ioan Olteanu. În
perioada 1976-2009 a deţinut statutul de
prim-cornist (ulterior, solist instrumentist)
în Orchestra Simfonică a Filarmonicii
„Oltenia”, simultan desfăşurând şi o intensă
activitate didactică în calitate de profesor
de corn, trompetă şi tubă la Liceul de Artă
„Marin Sorescu” din Craiova.

Carl Heinrich Hubler:
Concert pentru patru
corni şi orchestră

Georges Bizet –
François Borne:
Fantezia „Carmen”
pentru flaut şi
orchestră

Leonard Bern-
stein: „West Side
Story” („Poveste din
Cartierul de Vest”)

Andrew Lloyd
Webber: „The
Phantom of the
Opera” („Fantoma de
la operă”)

John Williams:
„Star Wars” („Războ-
iul stelelor”)

Născut în anul 1954 la Piatra
Neamţ, Alexandru Iosub a ab-
solvit Academia de Muzică din
Bucureşti (promoţia 1977). În
domeniul dirijatului de orches-
tră s-a perfecţionat cu maestrul
Constantin Bugeanu. În perioa-
da 1977-1981 a activat ca vio-
lonist în Orchestra Filarmonicii
„Mihail Jora” din Bacău, pentru
ca începând cu anul 1981 să
desfăşoare o multilaterală acti-
vitate muzicală în Craiova: în-
tre 1981-1989 şi din 2012 – di-
rijor al Teatrului Liric „Elena
Teodorini”, din 1989 – dirijor al
Filarmonicii „Oltenia”, din 1995
– profesor de vioară asociat la
Liceul de Artă „Marin Sorescu”.

În program:

 Victoria Stan s-a născut la Craiova, oraş
în care a absolvit Liceul de Artă (secţia flaut,
promoţia 1985), apoi a urmat cursurile Conser-
vatorului „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, la
clasa prof. Gavril Costea. A devenit artist in-
strumentist al Filarmonicii „Banatul” din Timi-

Studenţii ş i profe sorii Facultăţii de Drept şi Ştiinţe  So-
ciale din cadrul Universităţii din Craiova sunt aşteptaţi,
astă-seară, la ora 20.00, la Filarmonica „Oltenia”. „Seara
Dreptului” – aşa cum este intitulat  generic evenimentul spe-
cial organizat pentru ei de artiştii instituţiei – le  oferă pri-
lejul audiţiei unui conce rt cu piese pentru corn, flaut şi
orchestră,  în prima parte.

Îşi dau concursul Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Ol-
tenia”, condusă de dirijorul Alexandru Iosub, soliştii Roxana
Cherciu, Vasile Bordenciu, Ionuţ Costache, Gheorghe Don-
doe (corn) şi Victoria Stan (flaut). În cea de-a doua parte,

şoara (1989), iar din noiembrie 1996 a fost şeful
partidei de flaut în Orchestra Simfonică a Filar-
monicii „Oltenia”. Din 2002 este asistent cola-
borator la Departamentul de Muzică al Univer-
sităţii din Craiova, iar din martie 2004, solist in-
strumentist în Orchestra Filarmonicii „Oltenia”.

invitaţii se vor delecta cu muzică din filmele „Poveste din Car-
tierul de Vest”, „Fantoma de la operă” şi „Războiul stelelor”.
Nici un bilet pentru concert nu mai este disponibil la vânzare.

«„Seara Dreptului” constituie deja o tradiţie a Facultă-
ţii de  Drept şi Ştiinţe  Sociale ş i es te organizată în scopul
promovării culturii şi pentru extinde rea comunicării şi a
le găturilor dintre cadrele didactice şi studenţi şi în afara
orelor de  curs şi se minarii. Avem speranţa că ace astă fru-
moasă colaborare cu Filarmonica „Oltenia” va continua
şi în viitor», a declarat prof.  univ. dr. Sevastian Cerce l,
de canul facultăţii craiovene.

 Ionuţ Costache s-a născut în anul
1994, la Craiova. După absolvirea claselor
primare a început studiul muzicii în cadrul
Liceului de Arte „Marin Sorescu”, la clasa
de corn a prof. Vasile Bordenciu. Ca
solist, debutează în această seară pe scena
Filarmonicii „Oltenia”, interpretând (alături
de Roxana Cherciu, Vasile Bordenciu şi

Gheorghe Dondoe) Concertul
pentru patru corni şi orchestră
de C. H. Hubler.
 Născut la Craiova, în

1957, Gheorghe Dondoe a
absolvit mai întâi cursurile
Liceului de Muzică şi Arte
Plastice din Craiova, apoi
Conservatorul „Ciprian Porum-
bescu” din Bucureşti (promoţia

1983), la clasa de corn a reputatului
profesor şi solist concertist Paul Staicu.
Eminent interpret în cadrul Orchestrei
Simfonice a Filarmonicii „Oltenia” (din
1982) şi în nenumărate formaţii camerale
româneşti şi europene, de-a lungul carierei
artistice a susţinut numeroase recitaluri şi
concerte.

„Seara Dreptului”, cu muzică din filme, la Filarmonică„Seara Dreptului”, cu muzică din filme, la Filarmonică„Seara Dreptului”, cu muzică din filme, la Filarmonică„Seara Dreptului”, cu muzică din filme, la Filarmonică„Seara Dreptului”, cu muzică din filme, la Filarmonică„Seara Dreptului”, cu muzică din filme, la Filarmonică„Seara Dreptului”, cu muzică din filme, la Filarmonică„Seara Dreptului”, cu muzică din filme, la Filarmonică„Seara Dreptului”, cu muzică din filme, la Filarmonică

Programul manifestării:
Astăzi, 25 octombrie

 Orele 900 - 1900: Expoziţie în aer liber
 Ora 1200: Deschiderea oficială a Târgului
 Orele  1230 - 1400: Spectacole folclorice susţinute de Ansamblul

Folcloric „Rozele Calafatului” din Calafat, Grupul folcloric bărbătesc „Brâu-
leţul” din Celaru, rapsozii populari Ilie Bartoş (Celaru) şi Viorel Rădoi (Pie-
leşti)

Mâine, 26 octombrie
 Orele 900 - 1900: Expoziţie în aer liber
 Ora 1300: Premierea câştigătorilor concursului de creaţie
 Orele 1330 - 1500: Spectacole folclorice susţinute de Ansamblul Folc-

loric „Bobocica” din Băileşti, Ansamblul Folcloric „Alunelul” de la Galiciui-
ca, Ansamblul Folcloric „Izvoraşul” din Bratovoeşti, rapsozii populari Marius
Gheorghe (Goicea), Cornel Popescu (Craiova) şi Nelu Iovănescu (Cioro-
iaşi) – toţi la caval

Duminică, 27 octombrie
 Orele 900 - 1700: Expoziţie în aer liber
 Orele 1230 - 1400: Spectacole folclorice susţinute de Ansamblul

Folcloric „Alunelul” din Pieleşti, Ansamblul Folcloric „Altiţa” din Maglavit,
Fanfara populară „Trâmbiţaşii Domnului” din Desa, rapsozii populari Va-
lentina Simion (Pieleşti) şi Ion Creţeanu – cobză (Craiova)

Târgului vor fi prezenţi şi produ-
cători de alimente ecologice: mie-
re, produse derivate din miere, afu-
mături, brânzeturi, zaharicale, co-
laci şi aluaturi tradiţionale, dulce-
ţuri, plăcinte şi prăjituri de casă,
sucuri etc.», a precizat dr. Cornel
Bălosu, şeful Secţiei de Etnografie
a Muzeului Olteniei.
Îşi leagă începuturile
de Festivalul „Maria Tănase”

Când, în 1969, se organiza la
Craiova prima ediţie a Festivalului
Cântec ului Popular  Românesc
„Maria Tănase”, Târgul Meşteri-
lor Populari, construit cu acelaşi
prilej, trebuia să fie o complinire a
evenimentului cultural motivat şi el,
cel puţin în intenţie, de ideea re-
suscitării unor modele tradiţionale
româneşti. Şi aşa a fost până prin
anul 1985. De atunci, Târgul a fost
organizat în fiecare an şi nu din doi
în doi ani, precum festivalul. De-
venea o manifestare ce îşi rotun-
jea cuprinderile şi exprimările adia-
cente, graţie încurajării şi susţine-
rii meşteşugurilor tradiţionale, prin
conceperea unor cadre propice
prezentării şi comercializării arte-
factelor tradiţionale.

„Zeci de târguri au fost activate
şi susţinute de muzee, de centre

ale c reaţiilor
populare,  de
alte instituţii de
c ultură,  care
propuneau pu-
blicului larg,
obiectele spe-
c if ic e meş te-
şugurilor tradi-
ţionale: cerami-
c ă populară,
ţesături, mobi-
lier ţărănesc ,
obiec te de uz c asnic din lemn,
sculptură şi pictură naivă etc. Şi
astfel, târgul devenea o reprezenta-
re dinamică, vie, multivocă, nuan-
ţată, un spectacol total ce implică
regie, scenografie, responsabilitate
ştiinţifică şi valorică (din perspecti-
vă estetică), delimitare şi creare a
unui spaţiu identitar, în ultimă in-
stanţă. Târgul craiovean, definit şi
el sub aceste auspicii, are deja isto-
rie. Cele 36 de ediţii reifică această
vârstă. S-au perindat cu cauză prin
acest târg zeci, sute, de meşteri de
soi. Unii dintre ei au fost şi sunt cu-
noscuţi şi apreciaţi, alţii au rămas
într-un anonimat care defineşte cre-
aţia populară, începând de la cânte-
cul folcloric şi până la oala de lut”,
spun reprezentanţii Secţiei de Etno-
grafie a Muzeului Olteniei.
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COMENTAR IU

Pakistanul a susþinut în se-
cret, de-a lungul anilor, lovituri-
le dronelor (avioane fãrã pilot)
pe teritoriul sãu, potrivit „Wa-
shington Post”, numãrul de ieri,
care citeazã documente secre-
te. ªi asta dupã ce premierul
pakistanez, Nawaz Sharif, l-a
întâlnit pe Barack Obama mier-
curi, la Casa Albã, ºi a cerut
oprirea loviturilor dronelor. Dar,
potrivit cotidianului menþionat,
documentele „top secret” ºi no-
tele serviciului secret pakistanez
dovedesc cã CIA, care gestio-
neazã programul dronelor, a
avut schimb de informaþii în pri-
vinþa atacurilor cu Pakistanul.
Conform acestor documente,
cel puþin 65 de atacuri cu drone
au fãcut obiectul discuþiilor, pre-
cedate fiind de reuniuni la am-
basada Pakistanului din Wa-
shington sau de documente tri-
mise direct la înalþi demnitari din
Islamabad. Într-un astfel de caz,
în 2010, un document menþio-
neazã o loviturã efectuatã „la
cererea guvernului vostru”. Un

altul scoate în evidenþã efortul
conjugat pentru urmãrirea unei
þinte. Articolul, la care co-autor
este Bob Woodward, unul din-
tre jurnaliºtii vedetã ai „Washing-
ton Post”, care a dezvãluit scan-
dalul Watergate în anii 70, men-
þioneazã cã documentele secre-
te consultate ilustreazã preocu-
pãrile americanilor. Care se te-
meau de penetrarea serviciiilor
de informaþii pakistaneze de cã-
tre extremiºti. Articolul a apãrut
în timp ce Amnesty Internatio-
nal a publicat, marþi, un raport
foarte critic privind utilizarea
dronelor de cãtre SUA, conchi-
zând cã Washingtonul îºi arogã
„dreptul de a ucide, situându-se
deasupra tribunalelor ºi norme-
lor fundamentale de drept inter-
naþional”. Casa Albã a rãspuns cã
„operaþiunile antiteroriste ameri-
cane sunt precise, legale ºi efi-
cace”. Pakistanul, þarã vecinã Af-
ganistanului, s-a dovedit un aliat
uneori reticent al SUA în lupta
contra extremiºtilor islamiºti
dupã atentatele din 11 septembrie

2001. Relaþiile dintre Washington
ºi Islamabad au cunoscut o crizã
gravã dupã uciderea, în mai 2011,
în cursul unui raid american, a
ºefului Al-Qaeda, Osama bin La-
den, care trãia ascuns în Pakis-
tan. Aceste legãturi rãmân, chiar
dacã sunt deranjate de chestiunea
dronelor. Dupã 2004, între 2.000
ºi 4.700 de persoane, dintre care
mulþi civili, potrivit diverselor es-

timãri, au fost ucise de cele pes-
te 300 de tiruri din avioane ame-
ricane fãrã pilot în zonele tribale
din nord-vestul pakistanez. Con-
dus de Agenþia Centralã de In-
formaþii a SUA, acest program
de lovituri clandestine a fost
multã vreme un secret al lui Po-
lichinelle ºi inclusiv preºedintele
Obama n-a avut cunoºtinþã ofi-
cial de existenþa lui.

Islamabadul a susþinut loviturile dronelor americaneIslamabadul a susþinut loviturile dronelor americaneIslamabadul a susþinut loviturile dronelor americaneIslamabadul a susþinut loviturile dronelor americaneIslamabadul a susþinut loviturile dronelor americane

Preºedintele SUA, Barack Obama, a cerut
ieri Congresului sã urgenteze aprobarea refor-
mei în domeniul imigraþiei, revenind asupra aces-
tui subiect dupã depãºirea crizei care a parali-
zat statul federal american la începutul lunii,

Reforma în materie de imigraþie suscitã discuþii
aprinse atât în SUA, cât ºi în Franþa

Paharul s-a umplut pentru re-
gatul saudit. Cu toatã discreþia pe
plan internaþional, Arabia Sauditã
afiºeazã acum public furia sa îm-
potriva SUA. Într-o intervenþie de
o rarã intensitate, ºeful serviciilor
de informaþii saudite, prinþul Ban-
dar ben Sultan (foto), a spus di-
plomaþilor europeni cã þara sa va
lua distanþã faþã de aliatul sãu fi-
del. „Prinþul Bandar a precizat cã
va restrânge schimburile cu Sta-
tele Unite, dupã ce acestea din
urmã s-au dovedit incapabile de o
acþiune eficace în Siria ºi Palesti-
na”, indicã agenþia de presã Reu-
ters, citând o sursã apropiatã pu-
terii saudite. Declaraþia este cu atât
mai surprinzãtoare cu cât prinþul,
care a petrecut 22 de ani la Wa-
shington, ca ambasador, este con-
siderat ca cel mai american dintre
saudiþi. Dar el confirmã dispera-
rea actualã a regatului. Fapt fãrã
precedent. Riyadul a refuzat, în
urmã cu o sãptãmânã, intrarea în

Arabia Sauditã, exasperatã de America
Consiliul de Securitate al ONU, de-
nunþând „impotenþa”. A fost un
mesaj în direcþia SUA, nu a Naþiu-
nilor Unite, a explicat prinþul Ban-
dar, potrivit diplomaþilor europeni
citaþi de „Wall Street Journal”. Sus-
þinând financiar ºi armat opoziþia
sirianã, alãturi de Qatar, Riyadul ºi-
a arãtat supãrarea faþã de atitudi-
nea lui Barack Obama, dupã ma-
sacrul chimic de la periferiile Da-
mascului. Preºedintele american
promisese lovituri punitive contra
regimului sirian, pentru ca, final-
mente, sã încheie un acord cu
Rusia, care autorizeazã demante-
larea arsenalului chimic al Siriei, în
timp ce rãzboiul continuã. În pri-
vinþa procesului de pace israelo-
palestinian, negocierile sunt într-
un punct mort. Dar, dincolo de
aceste douã probleme greu de re-
zolvat, existã o a treia problemã
care nemulþumeºte regatul saudit:
ameninþarea nuclearã iranianã. Re-
centa schimbare de ton a condus

la încãlzirea relaþiilor între cei doi
vechi duºmani, Washingtonul cã-
utând o soluþie diplomaticã cu Ira-
nul într-un moment în care se re-
trage din Afganistan. Mâna întinsã
Iranului constituie „linia roºie” pen-
tru Arabia Sauditã, subliniazã poli-
tologul ºi consultantul Karim Sa-
der, specialist în monarhiile Gol-
fului. Iar ipoteza restabilirii unor
relaþii între Teheran ºi Washington
constituie un veritabil coºmar pen-

tru Riyad. Dupã atentatele de la 11
septembrie 2001, când 15 din cei
17 atentatori sinucigaºi au fost sau-
diþi, Arabia Sauditã ºi-a vãzut re-
dusã sfera de influenþã în Orientul
Mijlociu. Intervenþia americanã din
2001 în Afganistan a pus capãt
regimului islamic sunit al talibani-
lor. În 2003, Washingtonul a fãcut
acelaºi lucru în Irak, de data aceas-
ta cu regimul sunit laic al lui Sad-
dam Hussein.

Bãsescu: România susþine
fãrã rezerve gãsirea unei
soluþii de punere în libertate
a Iuliei Timoºenko

Preºedintele Bãsescu a decla-
rat, ieri, la plecarea cãtre Bruxel-
les, unde participã la reuniunea
Consiliului European, cã Româ-
nia susþine fãrã rezerve gãsirea
unei soluþii de punere în libertate
a fostului premier ucrainean Iuliei
Timosenko, menþionând cã în
acelaºi timp trebuie sã nu fie
întârziatã apropierea Ucrainei de
UE. „ªtiþi foarte bine cã existã þãri
care ridicã restricþii în ceea ce
priveºte Ucraina, datoritã
situaþiei doamnei Timoºenko.
România susþine fãrã rezerve
gãsirea unei soluþii de punere în
libertate a doamnei Timoºenko,
considerând, ca ºi marea majorita-
te a statelor, cã doamna Timoºen-
co a avut parte de un proces
politic”, a precizat ºeful statului.
Partidul aflat la putere în Ucraina
a depus, vineri, în Parlament, un
proiect de lege care ar permite,
dacã va fi adoptat, plecarea Iuliei
Timoºenko în strãinãtate pentru
îngrijiri medicale, relateazã AFP.

Numãrul ºomerilor a scãzut
în Spania cu 72.800

Numãrul ºomerilor din Spania
a scãzut pentru al doilea trimes-
tru consecutiv, iar între lunile
iulie ºi septembrie 72.800 de
spanioli ºi-au gãsit de lucru. TVE
consemneazã cã, potrivit datelor
Sondajului asupra populaþiei
active, elaborat trimestrial de
Institutul spaniol de statisticã,
numãrul total al ºomerilor se
ridicã la 5,9 milioane de persoa-
ne. Rata generalã a ºomajului
ajunge astfel la 25,98%, potrivit
aceloraºi date, dupã ce, cu un
trimestru în urmã, rata depãºea
26% din populaþia aptã de
muncã.

Barroso criticã spionajul
practicat de SUA,
avertizând asupra
„totalitarismului”

Preºedintele Comisiei Europe-
ne, Jose Manuel Barroso, a
apãrat, ieri, la Consiliul Euro-
pean de la Bruxelles, „dreptul
fundamental” de respectare a
vieþii private, avertizând în
legãturã cu riscul „totalitarismu-
lui”, pe fondul dezvãluirilor
despre amploarea spionajului
practicat de Statele Unite.
„Protejarea vieþii private este
foarte importantã pentru Europa”,
a declarat Barroso. „Noi, în
Europa, considerãm cã dreptul la
respectarea vieþii private este un
drept fundamental”, a insistat
preºedintele Comisiei Europene.
Barroso a evocat situaþia din fosta
Germanie de Est, unde „poliþia
politicã spiona oamenii zilnic”.
„ªtim, chiar de foarte curând, ce
înseamnã totalitarismul, ºtim ce s-
a întâmplat când statul ºi-a
utilizat puterile pentru a interveni
în vieþile oamenilor”, a amintit
Barroso. Acesta a lansat, totodatã,
un apel la statele membre ale UE
sã ajungã cât mai repede posibil
la o abordare comunã pe aceastã
temã. La rândul sãu, preºedintele
Consiliului European, Herman
Van Rompuy, a subliniat cã
documentul final pe care „Cei 28”
urmau sã-l discute ieri „menþio-
neazã importanþa directivei
privind protecþia datelor”, cu
scopul de a întãri încrederea
consumatorilor ºi a companiilor.

potrivit AFP ºi EFE. Reforma în materie de
imigraþie „este bunã pentru þarã”, a declarat
pentru AFP un înalt responsabil al administra-
þiei prezidenþiale. Imediat dupã rezolvarea pro-
blemei bugetare care a þinut paralizatã adminis-

traþia timp de mai bine de
douã sãptãmâni, Barack Oba-
ma a cerut Congresului sã se
concentreze asupra reformei
în domeniul imigraþiei, în
scopul de a aproba o lege
înainte de 2014. Senatul a
votat o propunere în luna iu-
nie, însã Camera Reprezen-
tanþilor nu a reuºit sã ajungã
la un acord privind textul
acesteia. Printre altele, repu-
blicanii din Camera inferioa-
rã considerã insuficiente cele
convenite de senatori în ceea
ce priveºte securitatea fron-

tierelor. Tot despre imigraþie se discutã zilele
acestea ºi în Franþa. Purtãtorul de cuvânt al
guvernului francez, Najat Vallaud-Belkacem, a
criticat proiectul de lege referitor la „noua poli-
ticã de imigrare”, prezentat de cãtre Jean-Fran-
çois Copé, liderul UMP (opoziþie). „Jean-Fran-
çois Copé pare sã viseze (...) la o Franþã replia-
tã cãtre sine însãºi ºi limitatã”, a declarat Val-
laud-Belkacem. Copé a prezentat marþi, în linii
mari, un proiect de lege, pe care intenþioneazã
sã-l depunã în timpul apropiat ºi care redefi-
neºte „dreptul pãmântului” (jus soli), referitor
la acordarea cetãþeniei franceze, considerând
cã asftel Franþa va deveni „mai puþin atractivã
din punct de vedere social” pentru imigranþi. În
opinia sa, numeroase persoane vor sã ajungã în
Franþa, deseori ilegal, pentru cã acest stat este
„cel mai atractiv din Europa, din punct de ve-
dere social, pentru imigranþi”. De asemenea, el
a propus suprimarea ajutorului medical de stat
pentru strãinii fãrã permis de ºedere.
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07:00 Telejurnal
09:00 O datã’n viaþã (R)
12:00 Europa mea (R)
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Legenda viºinie (R)
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:15 Lumea modei
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
16:50 Finanþe ºi afaceri
17:25 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
18:45 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:00 Domniºoara Pettigrew
22:45 Citeºte ºi arde
00:30 Tezaur folcloric (R)

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Privire în viitor
08:00 Saint Pierre ºi Miquelon,

arhipelagul îndepãrtat (R)
09:00 România frumoasã (R)
10:00 Carabinieri (R)
11:10 Cealalta jumatate
12:45 Poate nu ºtiai
13:00 Concertele Enescu
14:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Rezistenþa prin culturã (R)
16:00 Carabinieri
17:00 România frumoasã
18:00 Telejurnal
19:00 India, clinica pentru tigri
20:10 Intâlnire cu Herta Müller
21:50 Poate nu ºtiai
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Dr. House
23:50 Motomagia
00:25 Trei regate

07:35 Pe platourile de filmare
08:05 John Carter
10:15 Senna
12:00 Oameni ca noi
13:55 Producãtorii
16:10 Transformarea
17:45 Hoþul de cuvinte
19:30 Filme ºi vedete
20:00 Tânãra adultã
21:30 Detaºamentul orb
22:00 Oraºul magic
22:50 The Possession
00:20 O noapte de neuitat
01:55 Dupã dealuri
04:25 Tânãra adultã
06:00 Johnny English... se

întoarce!

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Prieteni din dragoste (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Halloween-ul cateilor
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Dansez pentru tine
01:00 Împotriva gangsterilor
02:45 România, te iubesc! (R)
03:45 Împotriva gangsterilor (R)
05:30 La Mãruþã (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
21:30 Furtuna din adâncuri
22:30 Îþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Doamne de poveste (R)
02:00 Îþi ordon sã mã iubeºti!

(R)
03:30 Iubiri vinovate (R)
05:15 Triumful dragostei (R)
06:00 Suflet de gheaþã (R)
06:45 Furtuna din adâncuri (R)

07:00 Acasã în bucãtãrie (R)
08:00 Dragoste cu greutate (R)
09:00 Eastwick (R)
10:00 Dragoste cu greutate
11:00 Acasã în bucãtãrie
12:15 Români de succes
12:30 La Mãruþã
14:30 Promotor (R)
15:00 Hank (R)
16:00 La bloc (R)
17:00 M.A.S.H. (R)
18:00 Eastwick
19:00 Hank
20:00 Necunoscuþii
22:00 Cursa pentru viaþã
23:45 Fringe
00:45 Rubicon
01:45 Medicii din Miami
02:30 Casa D
04:00 Fringe (R)
04:45 Lumea Pro Cinema
05:15 Cine A.M.

06:00 Observator

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

11:00 Mr. Bean

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 iComedy

22:30 X Factor (R)

01:30 Cavalerul întunericului

03:00 Observator (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 Roata norocului

22:15 Pe banii pãrinþilor

23:45 Faci faþã, faci bani

01:00 ªtirile Kanal D (R)

02:00 Teo Show (R)

03:45 Pe banii pãrinþilor (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 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)

13:00 Dragostea trece prin

stomac

14:00 Vacanþã ºi terapie (R)

15:00 Focus

15:30 Focus Monden (R)

16:00 Regina cumpãrãturilor

(R)

17:00 Fii pe fazã!

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Premoniþia

22:30 Killer Karaoke

23:30 Fii pe fazã! (R)

00:30 Totul despre sex

01:30 Dragul de Raymond

03:00 Ultimul val

05:00 În derivã

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Fotbal UEFA Europa

League, Fiorentina - Pandurii
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 Fotbal Europa League,

rezumate
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Ku Ninja în Atak!
20:00 Marea Þãcãnealã
21:00 Boxbuster: Wladimir

Klitschko - Alexander Povetkin
22:00 Mafioþi
23:00 Wrestling RAW
01:00 Faceþi jocurile - European

Poker Tour
02:00 ªtiri Sport.ro
02:10 Wrestling SMACK
03:00 Wrestling WWE Super-

stars

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor
09:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
10:00 Camionagiii gheþurilor
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial

în Est
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Aºii amanetului
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
20:30 Colecþia de la Count's

Kustoms
21:00 Vikingii
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07:20 Dosar România (R)
08:20 Armãsarul sãlbatic
10:00 Beneficiar România
10:35 37°C
11:25 Andonevralgicul de

sâmbãtã
11:30 37° C
12:15 Sfinþii necunoscuþi ai

Banatului
12:45 Oameni care au schimbat

Lumea
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:30 Parteneri de week-end
15:00 De la A la infinit
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Fotbal: CSU Craiova -

F.C. Olt Slatina
23:10 Autostrada 60
01:10 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Ferma (R)
08:30 Magazin UEFA Cham-

pions League
09:00 Motomagia (R)
09:30 Zon@ IT (R)
10:10 Din nou acas[
12:00 Cap compas
12:30 5x5 minute de istorie
13:00 Popasuri folclorice
14:10 Lupta pentru pãmânt
16:00 Memorialul durerii
17:00 Brâncuºi, sculptorul lumii
18:00 Telejurnal
18:30 Lumea azi
19:00 Miss Universe România

2013
20:10 Cum de s-a înecat Mona?
21:50 Muzica DP 2
22:10 Rãtãcitoarea: Vremea

rãzbunãrii
00:20 Trei regate
01:15 Miss Universe România

2013 (R)

07:40 Goana dupã cadou
09:10 Hugo
11:15 Ziua Recunoºtinþei în

familie
12:45 Jack ºi Jill
14:15 Steve Zissou: Cel mai tare

de pe mare
16:10 Curaj
18:20 Johnny English... se

întoarce!
20:00 Fetele
20:30 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
21:00 Datorie de onoare
22:55 Pielea în care trãiesc
00:55 Despre oameni ºi melci
02:30 Admiratoarele... din '60
03:05 Datorie de onoare

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce se întâmplã doctore ?
10:30 I like IT
11:00 Halloween-ul cateilor (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:30 Cãutãtorii de mistere
14:30 Dansez pentru tine (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Vocea României
22:45 Vinovat ºi Victimã
01:00 Angajatul lunii (R)
02:45 Vinovat ºi Victimã (R)
04:30 Promotor (R)
05:00 Ce se întâmplã doctore ? (R)
05:30 I like IT (R)
06:00  Cãutãtorii de mistere (R)

07:45 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Diamantul nopþii (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:30 Iubiri vinovate (R)
14:30 Triumful dragostei
15:30 Winter Sonata
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
21:30 Furtuna din adâncuri
22:30 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Doamne de poveste (R)
02:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!

(R)
03:30 Iubiri vinovate (R)
05:15 Triumful dragostei (R)
06:00 Winter Sonata (R)
06:45 Furtuna din adâncuri (R)

08:30 Dragoste cu greutate (R)
09:30 La Maruþã (R)
11:00 Români de succes
11:15 Acasã în bucãtãrie (R)
12:30 Descoperã România
13:00 Acasã în bucãtãrie
14:00 Dragoste cu greutate
15:00 Hank (R)
16:00 Vlad Grigorescu Show
18:00 Eastwick
19:00 Hank
20:00 Întoarcere la dragostea

dintâi
22:15 Miere
01:00 Gong fu chu shen
02:30 Fringe
03:15 Rubicon

06:00 Observator
09:00 Primãvara bobocilor (R)
11:00 Majoretele: Luptã pânã la

capãt (R)
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
19:45 FamiliaDA
20:30 Pe cont propriu
22:45 iComedy (R)
00:45 Grendel
02:30 Pe cont propriu (R)
04:00 Majoretele: Luptã pânã la

capãt (R)
05:30 America's Funniest Home

Videos

07:00 Pastila de râs (R)
07:15 Neveste de piloþi
08:30 Prinþesa vampirilor
09:30 Pastila de râs (R)
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
15:45 D-Paparazzi (R)
16:30 Roata norocului (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
19:45 Asta-i România!
21:00 Feriha
23:00 Autobuzul lui Vârciu (R)
00:45 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Feriha (R)
03:15 WOWBiz (R)
04:45 Prinþesa vampirilor (R)

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

România
16:30 Schimb de mame (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Cu naºu' la psihiatru
22:30 Mãrul discordiei (R)
00:30 Familii la rãscruce
02:00 Totul despre sex
03:00 Dragul de Raymond
04:30 Confesiunile unei minþi

periculoase
06:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exacta în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exacta în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Ku Ninja în Atak!
16:00 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Liga lu' Miticã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 1000 de întâmplari

mortale
23:00 Patrula Balamuc
00:00 Faceti jocurile - World

Poker Tour
01:00 Wrestling WWE NXT

Next Generation
02:00 Wrestling RAW
04:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Rãzboiul depozitelor
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
10:00 Restaurãri
12:00 Rãzboiul depozitelor
14:00 Aºii amanetului din Louisiana
16:00 Omenirea povestea

noastrã
17:00 Colecþia de la Count's

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

Kustoms
00:00 Omenirea povestea

noastrã
01:00 Pe urmele antichitãþilor
02:00 Rãzboiul depozitelor
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TVR 1

DUMINICÃ - 27 octombrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 Universul credinþei
12:15 Viaþa satului
13:00 Ultima ediþie
14:00 Telejurnal
14:30 Magazin Mondial FIFA

2014
15:00 Tezaur folcloric
16:00 Duminica în familie
19:00 Lozul cel mare
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:45 Preþuieºte viaþa!
23:45 Garantat 100%
00:45 Duminica în familie (R)
03:20 Parteneri de week-end

(R)
03:45 Universul credinþei (R)
04:30 Simbolica (R)
04:35 Universul credinþei ( (R)
05:25 Imnul României

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Cap compas (R)
08:00 Popasuri folclorice (R)
09:00 Ferma
10:10 În curtea bunicilor
12:00 Pistruiatul
12:45 Poate nu ºtiai
13:00 Pescar hoinar
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Iancu Jianul, zapciul
15:45 Poate nu ºtiai
16:00 Rezistenþa prin culturã
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal
18:30 Sport plus
19:00 Academicienii
20:10 Iancu Jianu, haiducul
22:00 Lumini ºi umbre
23:10 8 într-o barcã (R)
00:35 Handbal feminin: Norve-

gia - România
02:10 Cum de s-a inecat Mona?

(R)
03:40 Pescar hoinar (R)
04:10 Muzica DP 2
04:20 Rezistenþa prin culturã (R)
05:20 Mesager
06:00 Pescarii din Mauritania

(R)

07:20 Steaua Laurei ºi monºtrii
din vis

08:25 Tom Sawyer
10:15 Sora mea
11:45 Aventuri la firul ierbii
13:20 Totul despre bãrbaþi 2
15:10 O chema Sarah
16:50 O mie de cuvinte
18:20 Cvartet
20:00 Cavalerul negru:

Legenda renaºte
22:40 Oraºul magic
23:30 Banshee
00:20 Colecþia
01:40 Expatriatul
03:20 Cavalerul negru:

Legenda renaºte

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Dupã 20 de ani
11:00 Toate pînzele sus! -

Misterele mãrilor
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Apropo Tv
14:00 Merlin
15:00 Vocea României (R)
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Greu de pensionat
22:45 Un cuplu mortal
00:45 Apropo Tv (R)
01:45 Greu de pensionat (R)
03:45 Un cuplu mortal (R)
05:30 Promotor (R)
06:00 Merlin (R)

07:45 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Diamantul nopþii (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:00 Dincolo de povestiri (R)
13:30 Iubiri vinovate (R)
14:30 Triumful dragostei
15:30 Winter Sonata
16:30 Doctorul casei
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
21:30 Bingo România
22:30 Îþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 Doctorul casei (R)
01:00 Bingo România (R)
02:00 Îþi ordon sã mã iubeºti!

(R)
03:30 Iubiri vinovate (R)
05:15 Triumful dragostei (R)
06:00 Winter Sonata (R)
06:45 Furtuna din adâncuri (R)

08:00 Acasã în bucãtãrie
09:00 Dragoste cu greutate (R)
10:00 Vlad Grigorescu Show

(R)
12:30 Eastwick (R)
13:30 Lumea Pro Cinema
14:00 Zoom în 10
14:15 Dragoste cu greutate
15:15 Hank (R)
16:15 Eastwick
17:15 Întoarcere la dragostea

dintâi (R)
19:30 Hank
20:00 ªtefan Luchian
22:00 Cercul Interior
00:00 Fringe
01:00 Medicii din Miami
01:45 V
02:30 Twelve
03:15 Fringe (R)
04:00 Lumea Pro Cinema
04:30 Cine A. M.

06:00 Observator

09:00 Next Star (R)

11:15 Amici în spaþiu

13:00 Observator

13:15 Te cunosc de undeva (R)

16:00 Observator

16:15 SuperBingo Metropolis

19:00 Observator

19:45 FamiliaDA

20:30 X Factor

23:00 Top Chef (R)

01:30 Cougars Inc.

03:30 FamiliaDA

04:00 Aproape de Iisus: Iuda

07:00 Pastila de râs (R)

07:15 Neveste de piloþi

08:30 Prinþesa vampirilor

09:30 Pastila de râs (R)

10:30 Roata norocului (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:45 WOWBiz (R)

15:00 Jumãtatea mea ºtie

(R)

17:15 Asta-i România! (R)

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

19:45 D-Paparazzi

20:30 Ochii din umbrã

22:00 Autobuzul lui Vârciu

00:00 Verdict sub ameninþare

02:00 ªtirile Kanal D (R)

02:45 D-Paparazzi (R)

03:30 Verdict sub ameninþare

(R)

07:00 Euromaxx

08:00 Nimeni nu-i perfect

09:00 Flavours, 3 bucãtari

09:30 Casã, construcþie ºi

design

10:30 Cu lumea-n cap

11:00 Levintza prezintã

12:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte!

13:00 Copiii spun lucruri

trãsnite (R)

14:00 Killer Karaoke (R)

15:30 Cronica cârcotaºilor

(R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Schimb de mame

22:00 Iubiri secrete (R)

01:00 Totul despre sex

02:00 Dragul de Raymond

03:00 Mama de imprumut

05:00 ªi eu m-am nãscut în

România (R)

06:00  Cireaºa de pe tort

(R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:30 Fotbal Olanda, Roda -

PSV
15:30 ªtiri Sport.ro
16:00 Patron la Steaua, reality

show cu campioana României
16:30 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Glory Chica-GO, Ghiþã!

Daniel Ghiþã - "Braddock" Silva
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Patrula Balamuc
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 ªtiri Sport.ro
02:00 Wrestling WWE Super-

stars
03:00 Wrestling WWE NXT Next

Generation

07:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:00 Restaurãri
10:00 Omenirea povestea

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

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

Kustoms
17:00 Aºii amanetului
19:00 Extratereºtri antici
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
22:00 Vikingii

TVR 1

LUNI - 28 octombrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Telejurnal
09:00 Duminica în familie (R)
12:30 În grãdina Danei (R)
13:00 Germana...la 1
14:00 Telejurnal
14:45 Clubul celor care

muncesc în România
14:50 Studio - Tragerea la sorþi
15:00 Tragerea la sorþi
15:15 Studio - Tragerea la sorþi
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Vreau sã fiu sãnãtos
17:25 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
18:45 Clubul celor care

muncesc în România
18:50 Întrebãri ºi rãspunderi
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Dosar România
22:00 Dispãruþi fãrã urmã
22:30 Biziday
23:20 Oameni care au schimbat

Lumea
23:30 Maºini, teste ºi verdicte
00:00 Nocturne
01:00 Exclusiv în România (R)
01:50 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
02:40 Vreau sã fiu sãnãtos (R)

07:00 Poate nu stiai
07:30 Tehnologiile viitorului
08:00 Politia ecologista din

Hawaii (R)
09:00 România frumoasa (R)
10:10 În curtea bunicilor (R)
12:00 Pescar hoinar (R)
12:30 Natura ºi sãnãtate (R)
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:30 Cultura minoritatilor
15:00 Academicienii (R)
16:00 Carabinieri
17:00 România frumoasã
18:00 Telejurnal
19:00 Invazia crabilor
20:10 Teatru: Chinezii
21:25 Eveniment Cultural TVR2
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Trei poveºti despre iubire
01:35 Concertele Festivalului

George Enescu (R)
02:25 Invazia crabilor (R)
03:20 România frumoasã (R)

07:50 Happy Feet 2: Mumble
Danseaza Din Nou

09:30 Marile sperante
11:35 Johnny English... se

întoarce!
13:15 Steaua Laurei si monstrii

din vis
14:20 Un Craciun cu Holly
15:50 Contesa de gheaþã
18:05 Prietenia
19:30 Pe platourile de filmare
20:00 Total Recall. Memorie

programatã
22:00 Banshee
22:50 Secrete
00:35 A fost odata asasin...
02:25 Resident Evil: Rasplata

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Apropo Tv (R)
12:00 România, te iubesc! (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Masterchef (R)
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Destinul unui rãzboinic
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 The Walking Dead:

Invazia zombi
00:00 Tanti Florica (R)
01:00 România, te iubesc! (R)
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:15 Dupã 20 de ani (R)
04:00 I like IT (R)

07:45 100 de poveºti celebre
(R)

08:15 Dincolo de povestiri (R)
09:15 Diamantul nopþii (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:30 Iubiri vinovate (R)
14:30 Doctorul casei (R)
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 Casa Ibacka
00:00 Îngeri pierduþi (R)
01:00 Poveºtiri adevãrate (R)
02:00 Poveºtiri de noapte (R)
02:30 Cancan.ro (R)
03:00 Casa Ibacka (R)
03:30 Iubiri vinovate (R)
04:15 Poveºtiri de noapte (R)
04:45 Cancan.ro (R)
05:15 Doamne de poveste (R)
06:00  Suflet de gheaþã (R)
06:45 Furtuna din adâncuri (R)

08:00 Acasã în bucãtãrie (R)
09:00 Eastwick (R)
10:00 Dragoste cu greutate (R)
11:00 Teoria Big Bang (R)
12:15 Români de succes
12:30 La Mãruþã
14:30 Dragoste cu greutate
15:30 Bariera (R)
17:45 Eastwick
18:50 Teoria Big Bang
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 O nouã ºansã
00:00 Dexter
01:30 Fringe
02:00 Rubicon
02:45 Medicii din Miami
03:45 Curiozitati, iubire,

indoieli...
05:30 Lumea Pro Cinema
06:00 Cine A.M.

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 Top Chef

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Top Chef (R)

04:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

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)

07:00 Vacanþã ºi terapie

08:00 Regina cumpãrãturilor (R)

09:30 ªi eu m-am nãscut în

România (R)

10:30 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte ! (R)

12:00 Viitorul, Azi

13:00 Dragostea trece prin

stomac

14:00 Vacanþã ºi terapie (R)

15:00 Focus

15:30 Kiss Cinema (R)

16:00 Regina cumpãrãturilor

17:00 Fii pe fazã!

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Iubiri secrete

20:30 Mi-s de la þarã

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Fii pe fazã! (R)

00:30 Totul despre sex

01:30 Dragul de Raymond

03:00 Focus (R)

04:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:00 ªoaptele mortii

07:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:00 Restaurãri
10:00 Omenirea povestea

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

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

Kustoms
17:00 Aºii amanetului
19:00 Extratereºtri antici
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Colecþia de la Count's

Kustoms

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 Olanda, rezumate
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 LK, Ce n-a vãzut America
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Bellator: Gladiatorii,

Alexander "Storm" Shlemenko -
Brett Cooper

00:00 ªtiri Sport.ro
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TVR 1

MARÞI - 29 octombrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY
SPORT.RO

08:00 Telejurnal
09:10 Preþuieºte viaþa! (R)
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
21:00 Studio UCL
21:40 Fotbal: F.C. Steaua

Bucureºti - F.C. Basel 1893
23:50 Studio UCL
00:30 Rezumatele UCL
02:00 Interes general (R)
02:49 Dispãruþi fãrã urmã (R)
03:10 Sport (R)

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Tehnologiile viitorului
08:00 Invazia crabilor (R)
09:00 România frumoasã (R)
10:00 Carabinieri (R)
11:10 Teatru: Chinezii (R)
12:20 Muzica DP 2
12:30 Coreea: spirit ºi culoare
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Memorialul durerii (R)
16:00 Carabinieri
17:00 România frumoasã
18:00 Telejurnal
19:00 Câinii campioni
20:10 Dragoste vesnicã
21:50 Muzica DP 2
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Dr. House
23:50 Trei regate
00:45 Concertele Festivalului

George Enescu (R)
01:35 Câinii campioni (R)
02:30 România frumoasã (R)
03:20 Trei regate (R)

07:30 Pe platourile de filmare
08:00 Contesa de gheaþã
10:15 Prietenia
11:40 O mie de cuvinte
13:10 Cãlãtoria 2: Insula

misterioasã
14:45 Sirena îndrãgostitã
16:35 Avem un zoo!
18:35 Bursa
20:00 O chema Sarah
21:40 Furios ºi iute în viteza

a 5-a
23:50 Spartacus: Nisip

însângerat
00:45 Spartacus: Nisip

însângerat
01:40 Adio, regina mea

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Crima cu ecou
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 De pazã de Crãciun - Un

câine pus pe treabã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masterchef
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)
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:15 I like IT (R)
03:45 Apropo Tv (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)
04:15 Poveºtiri de noapte (R)
04:45 Cancan.ro (R)
05:15 Triumful dragostei (R)
06:00 Suflet de gheaþã (R)

09:00 Eastwick (R)
10:00 Dragoste cu greutate (R)
11:00 Teoria Big Bang (R)
12:15 Români de succes
12:30 La Mãruþã
14:30 Zoom în 10
14:45 Dragoste cu greutate
15:45 La bloc (R)
16:45 M.A.S.H. (R)
17:45 Eastwick
18:50 Teoria Big Bang
19:15 Hank
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Top Secret!
00:00 Dexter
01:00 Fringe
01:45 Rubicon
02:30 Medicii din Miami
03:15 Dexter (R)
04:00 Fringe (R)
05:00 Lumea Pro Cinema

06:00 Observator

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi

Dani

10:50 În gura presei

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Mireasã pentru fiul meu

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Drumul rãzbunãrii

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)

07:00 Vacanþã ºi terapie

08:00 Regina cumpãrãturilor

(R)

09:30 Trãsniþi din NATO (R)

10:30 Cireaºa de pe tort (R)

12:00 La volan

13:00 Dragostea trece prin

stomac

14:00 Vacanþã ºi terapie (R)

15:00 Focus

15:30 Focus Monden (R)

16:00 Regina cumpãrãturilor

17:00 Fii pe fazã!

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Iubiri secrete

20:30 Copiii spun lucruri

trãsnite

21:45 Mondenii

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Fii pe fazã! (R)

00:30 Totul despre sex

01:30 Dragul de Raymond

03:00 Focus (R)

04:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:00 ªoaptele mortii

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 Fotbal: Steaua - Basel
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Fotbal: Steaua - Basel
21:00 ªtiri Sport.ro
21:45 Dezastre aeriene
22:30 Fotbal: Steaua - Basel
22:45 Wrestling RAW
23:30 ªtiri Sport.ro, Steaua -

Basel
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 "Faceþi jocurile" -

European Poker Tour

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor
09:00 Aºii amanetului
10:00 Omenirea povestea noastrã
11:00 Restaurãri
11:30 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial în

Est
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Rãzboiul depozitelor
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Aºii amanetului
21:00 Premierã Rãzboiul

depozitelor

TVR 1

MIERCURI - 30 octombrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Telejurnal
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
21:00 Calamity Jane and Sam

Bass
22:30 Biziday
23:20 Oameni care au schimbat

Lumea
23:30 Kobi ºi Leila
01:15 Garantat 100% (R)
02:05 La vârf (R)
02:55 Parteneri de week-end

(R)

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Tehnologiile viitorului
08:00 Câinii campioni (R)
09:00 România frumoasã (R)
10:00 Carabinieri (R)
11:10 Dragoste veºnicã (R)
12:50 Muzica DP 2
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 Socotra, paradis sub

ameninþare
20:10 8 într-o barcã
21:30 Drumul succesului
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Dr. House
23:50 Trei regate
00:45 Concertele Festivalului

George Enescu (R)
01:40 Socotra, paradis sub

ameninþare (R)

07:35 Sirena îndrãgostitã
09:25 Bursa
10:50 O chema Sarah
12:30 Sora mea
14:00 Tom ºi Jerry: Robin Hood

ºi ceata lui
15:00 Un alt Pãmânt
16:30 Trei bãrbaþi ºi un bebeluº
18:10 Tom Sawyer
20:00 Johnny English... se

întoarce!
21:40 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
22:10 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
22:40 Banshee
23:35 Foamea
01:10 Caut prieten pentru

sfârºitul lumii

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Drumul spre victorie (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Sfârºitul lumii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Serviciul Român de

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

Invazia zombi
00:00 Las fierbinþi (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 FriendZone
00:00 Îngeri pierduþi (R)
01:00 Poveºtiri adevãrate (R)
02:00 Poveºtiri de noapte (R)
02:30 Cancan.ro (R)
03:00 FriendZone (R)
03:30 Iubiri vinovate (R)
04:15 Poveºtiri de noapte (R)
04:45 Cancan.ro (R)
05:15 Triumful dragostei (R)
06:00 Suflet de gheaþã (R)
06:45 Furtuna din adâncuri (R)

07:00 Monk (R)
08:00 Top Secret! (R)
10:00 Eastwick (R)
11:00 Dragoste cu greutate
12:15 Români de succes
12:30 La Mãruþã
14:30 Zoom în 10
14:45 Teoria Big Bang (R)
15:15 Hank (R)
15:45 La bloc (R)
16:45 M.A.S.H. (R)
17:45 Eastwick
18:50 Hank
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Casa soarelui rãsare
00:00 Dexter
01:00 Fringe
01:45 Rubicon
02:30 Medicii din Miami
03:15 Dexter (R)
04:00 Fringe (R)
04:45 Lumea Pro Cinema
05:15 Cine A.M.

06:00 Observator

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:50 În gura presei

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Te cunosc de undeva

23:30 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Dracula III: Moºtenirea

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 Totul despre sex

01:30 Dragul de Raymond

03:00 Focus (R)

04:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:00 Furtuna

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
22:00 Premierã Oamenii cu

topoare

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

Mike Tyson
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
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Filmele din perioada 25.10 - 31.10.2013

JOI - 31 octombrie
TVR 1

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Privire în viitor
08:00 Socotra, paradis sub

ameninþare (R)
09:00 România frumoasã (R)
10:00 Carabinieri (R)
11:10 8 într-o barcã (R)
12:30 Coreea: spirit ºi culoare
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Ferma (R)
16:00 Carabinieri
17:00 România frumoasã
18:00 Telejurnal
19:10 Scriitorii ºi Televiziunea
21:00 Concert Apocalyptica
21:45 Poate nu ºtiai
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Dr. House
23:50 Zon@ IT
00:25 Trei regate

6:00 Prietenia
7:25 Jack ºi Jill
8:55 Paul. Un extraterestru fugit

de-acasã
10:40 Pace, iubire ºi neînþele-

geri
12:15 Hugo
14:20 Mi-e dor de toatã lumea
16:00 Filme ºi vedete
16:30 Copacabana
18:15 Dreptate la înãlþime
20:00 Odã pentru elefanþi
20:45 Adio, regina mea
22:25 Oraºul magic
23:20 Rocker
0:50 Superclasico
2:25 Speed: Cursã infernalã

7:00  ªtirile Pro TV
10:05 Tânãr ºi neliniºtit
11:00 Mama l-a pupat pe Moº

Crãciun
13:00 ªtirile Pro TV
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 Dragoste la a doua

vedere
17:00 ªtirile Pro TV
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro TV
20:30 Fotbal Cupa României:

Rapid - ACS Petrolul
22:30 ªtirile Pro TV
23:00 The Walking Dead:

Invazia zombi
0:00 Vechea gaºcã

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 FriendZone
00:00 Îngeri pierduþi (R)
01:00 Poveºtiri adevãrate (R)
02:00 Poveºtiri de noapte (R)
02:30 Cancan.ro (R)
03:00 FriendZone (R)
03:30 Iubiri vinovate (R)
04:15 Poveºtiri de noapte (R)
04:45 Cancan.ro (R)
05:15 Triumful dragostei (R)
06:00 Suflet de gheaþã (R)
06:45 Furtuna din adâncuri (R)

08:00 Dragoste cu greutate (R)
09:00 Eastwick (R)
10:00 Dragoste cu greutate
11:00 Acasã în bucãtãrie
12:15 Români de succes
12:30 La Mãruþã
14:30 Zoom în 10
14:45 Hank
15:45 La bloc (R)
16:45 M.A.S.H. (R)
18:50 Hank
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 În pânza minciunilor
00:00 Dexter
01:00 Fringe
01:45 Rubicon
02:30 Medicii din Miami
03:15 Undeva in Est
05:00 Lumea Pro Cinema
05:30 Cine A.M.

06:00 Observator

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:50 În gura presei

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Next Star

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Nikita

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 Roata norocului

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Teo Show (R)

03:15 La un pas de fericire

(R)

04:30 Pastila de râs (R)

05:00 Inima nu respectã reguli

(R)

07:00 Vacanþã ºi terapie

08:00 Regina cumpãrãturilor

(R)

09:30 Trãsniþi din NATO (R)

10:30 Cireaºa de pe tort (R)

12:00 Poveºti din jurul lumii

13:00 Dragostea trece prin

stomac

14:00 Vacanþã ºi terapie (R)

15:00 Focus

15:30 Focus Monden (R)

16:00 Regina cumpãrãturilor

17:00 Fii pe fazã!

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Mãrul discordiei

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Fii pe fazã! (R)

00:30 Totul despre sex

01:30 Dragul de Raymond

03:00 Focus (R)

04:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:00 Furtuna

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 "Bucuraþi-vã de fotbal!",

Fiorentina - Pandurii
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 "Bucuraþi-vã de fotbal!",

Fiorentina - Pandurii
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling WWE PPV

Extreme Rules
22:50 "Bucuraþi-vã de fotbal!",

Fiorentina - Pandurii
23:00 Wrestling WWE PPV

Extreme Rules
00:00 "Bucuraþi-vã de fotbal!",

Fiorentina - Pandurii
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor
09:00 Pe urmele antichitãþilor
10:00 Oamenii cu topoare
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial în

Est
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Pe urmele antichitãþilor
22:00 Premierã Camionagiii

gheþurilor

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

NU SUNT FAIMOS, DAR SUNT AROMÂN

KUNG FU PANDA 2

Ore de spectacol: 12:00
Gen film:Comedie, Dramã,
Romantic
Cu:Toma Enache, Linda
Croitoru

Stã sã plouã cu
chiftele 2 - 3D

Ore de spectacol:
14:00(dublat); 16:30(titrat)

Gen film:Animaþie,
Comedie, Familie
Cu:Anna Faris, Bill Hader,
James Caan, Will Forte

Atât timp
cât voi trãi

Ore de spectacol: 19:00
Gen film:Dramã, Romantic
Cu:Anushka Sharma, Katrina
Kaif, Shah Rukh Khan

Ore de spectacol:
14:00
Gen film:Animaþie,
Aventuri, Comedie
Cu:Angelina Jolie,
Jack Black, Lucy Liu
Regizor:Jennifer Yuh

Câinele
japonez

Ore de spectacol:
16:00; 18:00; 20:00
Gen film:Dramã
Cu:Victor Rebengiuc,
ªerban Pavlu
Regizor:Tudor Cristian
Jurgiu

07:00 Telejurnal
09:10 Pãrinþi ideali
10:50 Pe scurt despre orice
11:00 Tezaur folcloric (R)
12:00 Cãlãtor pe viaþã
12:30 Tribuna partidelor

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

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

(R)
18:45 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:00 O datã’n viaþã
00:00 Legenda viºinie
00:35 Dosar România (R)
01:30 Europa mea (R)
01:55 Ora de business (R)
02:45 În grãdina Danei (R)
03:10 Sport (R)
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Anunþul tãu!
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova anunþã scoaterea la con-
curs în perioada 14-18 decembrie
2013  a  urmãtoarelor posturi vacan-
te ºi temporar vacante: - 1 post va-
cant de asistent medical debutant
pentru Secþia clinicã ATI; - 1 post
vacant de asistent medical debutant
pentru Secþia clinicã Oncologie me-
dicalã; - 1 post vacant de asistent
medical debutant pentru Secþia cli-
nicã Chirurgie generalã II; - 1 post
vacant de asistent medical debutant
pentru Blocul operator 3 – Chirurgie
I; - 1 post vacant de asistent medical
debutant pentru Secþia clinicã Gas-
troenterologie; - 3 posturi temporar
vacante de asistent medical debu-
tant pentru Secþia clinicã ATI; - 2
posturi temporar vacante de asis-
tent medical debutant pentru Secþia
Clinicã Neonatologie; - 1 post tem-
porar vacant de asistent medical de-
butant Secþia clinicã ortopedie –
pentru cabinetul de ortopedie din
ambulatoriul integrat; - 1 post tem-
porar vacant de asistent medical
debutant Secþia clinicã neurologie–
pentru cabinetul de neurologie din
ambulatoriul integrat; - 1 post tem-
porar vacant de asistent medical
debutant Secþia clinicã oftalmologie
– pentru cabinetul de oftalmologie
din ambulatoriul integrat; Data-limi-
tã de depunere a dosarelor de în-
scriere la concurs - 8 noiembrie 2013,
orele 15.00. Condiþiile de participare
la concurs, bibliografia ºi actele so-
licitate candidaþilor pentru dosarul
de concurs se gãsesc afiºate la avi-
zierul unitãþii, str. Tabaci, nr. 1, pre-
cum ºi pe pagina de internet a Spita-
lului Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova: http://www.scjuc.ro. Relaþii su-
plimentare la serviciul R.U.O.N.S.-
0251-502306.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Societatea Românã de Radiodi-
fuziune organizeazã la sediul sãu
din strada General Berthelot nr.
60-64, sector 1 Bucureºti, con-
cursul pentru ocuparea postului
vacant de: MANAGER la Stu-
dioul Regional Craiova. Concur-
sul se desfãºoarã dupã cum ur-
meazã: Etapa I- selecþia dosare-
lor: 11.11.2013- 13.11.2013. Eta-
pa a-II-a- analiza, evaluarea ºi
notarea proiectelor de concurs:
14.11.2013- 20.11.2013. Etapa a-
III-a- susþinerea interviului:
25.11.2013-29.11.2013. Inscrieri-
le candidaþilor, respectiv depu-
nerea proiectelor de concurs ºi
a dosarului de concurs, se fac la
sediul societãþii, la Serviciul Re-
surse Umane- secretariatul co-
misiilor de concurs, în perioada
16.10.2013- 8.11.2013, în zilele lu-
crãtoare, astfel: de luni pânã joi,
între orele 8.30-17.00; vineri în-
tre, orele 8.30-14.30. Condiþiile de
participare la concurs sunt afi-
ºate pe site-ul www.radioroma-
nia.ro, secþiunea Cariere, sub-
secþiunea ,,Anunþuri de angaja-
re” la avizierul societãþii din str.
Temiºana ºi la avizierul Studiou-
lui Regional Craiova.
S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA
SRL organizeaza concurs, in data
de 14.11.2013 orele 11.00, la sediul
din str. Calea Bucuresti nr. 51, pro-
ba practica si interviu, pentru ocu-
parea unui post vacant de munci-
tor necalificat, studii generale.
Dosarul de inscriere  se va depu-
ne pânã la data 11.11.2013, orele
10.00, la sediul SC PIETE SI TAR-
GURI CRAIOVA SRL - Comparti-
mentul Resurse Umane, Salariza-
re. Relatii suplimentare la  numa-
rul de telefon: 0251/410696.

S.C. SERPET ALEX SRL titular al
proiectului ,,STAÞIE MIXTÃ GPL
MOTORINÃ BENZINÃ” anunþã
publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de
cãtre Agenþia pentru Protecþia
Mediului Dolj, în cadrul procedu-
rilor de evaluare a impactului
asupra mediului ºi de evaluare
adecvatã pentru proiectul ,,STA-
ÞIE MIXTÃ GPL MOTORINÃ
BENZINÃ” propus a fi amplasat
în Bãileºti, str. Dreptãþii nr. 73 A,
judeþul Dolj: proiectul nu se su-
pune evaluãrii impactului asupra
mediului ºi nu se supune evaluã-
rii adecvate. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj din str. Petru Rareº,
nr. 1, judeþul Dolj, în zilele de luni-
joi, între orele 9.00 – 16.00 ºi vi-
neri între orele 9,00-14,00 pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de
internet: http//:apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/ observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare în ter-
men de 5 zile de la data publicã-
rii prezentului anunþ.
 SC Cummins Generator Techno-
logies România SA, anunþã publi-
cul interesat, asupra depunerii
solicitãrii de obþinere a autorizaþiei
de mediu, privind activitatea “Con-
strucþii Metalice”, ce se desfãºoa-
rã la punctul de lucru din str. Teh-
nicii, nr. 1, Craiova. Informaþii pri-
vind potenþialul impact asupra
mediului, pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr.1, zilnic între orele 9.00-14.00.
Obeservaþiile publicului se pri-
mesc zilnic, la sediul APM Dolj,
pânã la data de 9.11.2013.
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OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM pregãtitor-vop-
sitor (bãrbat/femeie) pen-
tru service Germania. Te-
lefon: 0769/978.216,
0049/152.1700.8281.
S.C. MAR CAN CON-
STRUCTION angajazã
sãpãtor manual – studii
primare. Telefon/fax:
0251/412.232.
ANGAJÃM MAªINISTE
MAROCHINÃRIE. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.

MEDITAÞII
Studentã Facultatea de
Litere, meditez elevi de
gimnaziu (cls. I-VIII) 15
Ron/orã. Telefon: 0737/
283.028.
Pregãtesc contabilitate –
studenþi, ºomeri etc. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.

PROFESOARÃ Istorie
meditez pentru orice nivel:
testare naþionalã, baca-
laureat, facultate. Pregã-
tesc la domiciliu elevi de
clasele I–IV. Telefon:
0720/536.468.
Licenþiatã, douã speciali-
zãri ofer meditaþii comple-
te clasele I-IV. Telefon:
0751/239.088.
Meditez matematicã pen-
tru Evaluare Naþionalã,
bacalaureat, alte concur-
suri ºcolare ºi examene.
Telefon: 0724/088.745;
0351/416.101.
Profesoarã meditez mate-
maticã. Telefon. 0761/
329.958.

PRESTÃRI SERVICII
CONSULTANÞÃ GRA-
TUITÃ DECORAÞIUNI IN-
TERIOARE. TELEFON:
0727/804.400.

Evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0758/063.773; 0744/
390.775.
Fac menaj sau bonã. Te-
lefon: 0762/047.095.
Finisaje interioare ºi exte-
rioare. Telefon: 0736/
003.526.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice 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 (închiriez)
locuinþã bloc nefamiliºti (2
camere) parchet, izolaþie,
geam termopan, zona Li-
ceul de Chimie. Telefon:
0743/120.446.

Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Te-
lefon: 0720/556.607.
Vând apartament 2 ca-
mere 6/10 Brazdã, lân-
gã Big Family. Preþ ne-
gociabil. Telefon: 0752/
963.770.
Vând apartament 2 ca-
mere transformat în 3, ul-
tramodern cu centralã,
mobilier ºi garaj, (în spate
la Billa). Preþ 65.000 Euro
negociabil. Telefon: 0755/
943.426.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, Calea
Bucureºti, zona Institut. Te-
lefon: 0770/334.956.
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0351/
175.746.

Vând apartament 2 ca-
mere central. Telefon:
0770/682.554.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate, su-
perb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Telefon:
0742/872.319, 0748/
195.954.
Particular, apartament 3
camere, îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa Poligra-
fie). 45.000 Euro negocia-
bil. Telefon: 0721/218.871.

CASE
Vând/schimb casã la
Goeºti cu garsonierã.
Telefon: 0251/417.276.
Vând casã, sat Panaghia,
comuna Calopãr, 20 km –
Craiova, centrul localitãþii,
drum asfaltat, 4 camere,
101 m.p. Telefon: 0723/
650.827, 0251/352.257.
Vând vilã la roºu Gher-
ceºti posibilitate preluare
credit Prima Casã. Tele-
fon: 0752/142.493.
Vând casã cu teren Lã-
deºti – Vâlcea. Telefon:
0767/153.551.
Vând casã la 15 km de
Craiova, mobilã, aragaz.
Telefon: 0752/ 410.378.
Vând casã în Bãileºti ºi
curte 2000 mp zona I, sau
schimb cu garsonierã
Craiova, + diferenþa. Tele-
fon: 0742/097.486.
Vând casã comuna Urzi-
cuþa 4 camere + 3500 mp.
Telefon: 0722/651.544.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Telefon:
0744/391.195.
Casã, 3 camere, anexe,
pomi fructiferi, vie, fântânã,
localitatea Ciutura, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0763/
305.850.
Vând gospodãrie forma-
tã din 2 case, anexe ºi 38
ari curte în sat Þugureºti,
comuna Valea Stanciului.
Telefon: 0251/352.239.
0721/502.003.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600 mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0722/618.998.

Vând casã + teren aferent
în comuna Malu Mare cu
ieºire la ºoseaua Craiova
– Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
Casã Craiova 5 camere,
2 bãi, bucãtãrie, încãlzire
centralã, anvelopatã ter-
mic, eventual schimb 2
apartamente, 2 camere
sau variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã bãtrâneascã
de locuit + 2400 mp teren
intravilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km de
Craiova. Telefon: 0251/
454.016.

TERENURI
Vând teren extravilan ºi
pãdure. Relefon: 0766/
582.831.
Vând teren Calea Bucureºti
km 11, ideal benzinãrie,
halã, depozit, showroom,
2000 m, deschidere 36 m.
Telefon: 0762/109.595.
VÂND Teren 7000 mp,
zona Catargiu-Mofleni, di-
mensiuni 20x350. Tele-
fon: 0729/826.217.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p.  Telefon:
0770/222.518.
Vând teren 1850 m.p. Ba-
riera Vâlcii, str. Corneºului.
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. Telefon:
0723/693.646.
Vând teren intravilan Brã-
deºti, deschidere la Drum
European 54 m, toate uti-
litãþile. Relaþii la telefon:
0749/230.636.
Vând parcele Cârcea, la
asfalt, alãturat cu Hanul cu
ponei, 450 mp ºi 650 mp.
Telefon: 0767/263.391.
Vând intravilan vis-a-vis
de târgul Leu, 1174 mp, 2
deschideri 17 m ºi reþele
apã, electricitate, cadastru,
carte funciarã. Telefon:
0724/572.434; 0351/
179.436.
Vând 800 mp, comuna
Predeºti ideal pentru
casã, zonã pitoreascã.
Telefon: 0762/ 109.595.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

S.C. SITCO SERVICE SRL
organizeaza urmatoarele cursuri
    ELECTRICIAN INTRETINERE

SI REPARATII
      - curs initiere,
    180 ore………………..600 ron
    OPERATOR pentru MASINI-

UNELTE CU COMANDA
NUMERICA
      - curs calificare,
  720 ore…………….1600 ron*.
      OPERATOR INTRODUCERE,

VALIDARE SI PRELUCRARE
DATE

- curs calificare,
720 ore……………1600 ron*.
*Pe baza unei testari initiale,

durata si costul cursurilor de cali-
ficare se pot reduce la jumatate.

Cursurile sunt autorizate de
catre Autoritatea Nationala
pentru Calificari.

Pentru mai multe informatii
sunati la 0747 490 968.

Vând 345 mp zona Dae-
woo între case, variante.
Telefon: 0761/ 665.763.
Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon: 0766/
582.831.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de Sus,
la 600 metri de lacul Tan-
chiºtilor. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/170.504.
Vând loc de casã, ªimnicu
de Jos, str. Grãdinari, nr. 34.
Preþ negociabil, 600 mp.
Telefon: 0727/792.578.
Vând urgent teren intravilan
în Iºalniþa, 2500 mp, cu po-
sibilitate de construire lângã
reþea gaze, cu dublã ieºire,
dechidere 34 m, paralel cu
drumul european. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp teren in-
travilan, satul Predeºti la
16 km de Craiova. Tele-
fon: 0251/454.016.
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, împrej-
muit, curent, apã, gaze.
Poziþie superbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.  Telefon:
0761/347.028.

VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
VÂND TEREN ZONA PA-
SARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
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 Vâr-
voru de Sus. Terenurile fi-
ind la stradã betonatã
având toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon: 0746/
467.922; 0744/220.492.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament sau
garsonierã direct de la
proprietar. Telefon: 0745/
589.825.
SCHIMBURI

Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând sau schimb aparta-
ment 4 camere Lãpuº, cu
casã 2-3 camere. Telefon:
0766/483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Renault Laguna 2,
an 2003, culoare gri me-
talic, 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. Telefon:
0768/104.581.
Vând  Peugeot 806, ben-
zinã, an 1995 neînmatri-
culatã. Bariera Vâlcii nr.
63. Craiova. Telefon:
0766/466.171.
Vând Volvo Break, fabri-
caþie 1995, full, înscrisã
Bulgaria, preþ 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0729/
977.036.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând în Iºalniþa 2 mc lem-
ne foc cu 125 lei mc. Tele-
fon: 0770/303.445; 0767/
989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamotatã
tip Coralex, stare foarte
bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.
VÂND butaºi trandafiri
olandezi. Telefon: 0744/
642.570.

Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând cadru metalic han-
dicap, masã sufragerie 6
persoane, chiuvetã picior
(ciupercã), butoi pentru
varzã. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/446.918.
Vând vioarã nouã, un
sfert arcuº, cutie. Telefon:
0727/804.400.
Convenabil, canapea, fo-
tolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
PRESÃ ULEI, originalã fa-
bricã, preþ 5000 RON. Te-
lefon: 0764/834.799.
Vând cauciucuri 155/13
cu jantã noi, aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor (flex) D125/850W
nou, canistrã 20 litri alumi-
niu nouã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând ieftin un injector pen-
tru cazan pentru încãlzire.
Telefon: 0729/092.211.
Vând pãlãrie fetru nr. 55,
nouã, 50 lei, maºini de
spãlat rufe, pompã defec-
tã. Telefon: 0770/303.445.
Vând PICK-UP, marcã ru-
seascã ºi discuri Electre-
cord de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând nicovalã fierãrie
maºini de cusut nemþeºti,
româneºti, cãruþã. Telefon:
0761/155.549.

Vând cârlige jgheaburi
acoperiº, arzãtoare Ø
600 gaze sobã, polizor
(flex) D 125/850W, cau-
ciucuri 155/13 cu jantã,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, ceas
Atlantic. Telefon: 0771/
385.734.
Vând 345 mp – 18,60,
tarlaua 80 preþ negocia-
bil, zona Daewoo cãpºu-
nãrie. Telefon: 0763/
616.711; 0351/425.744.
Vând 2 gropi, Cimitirul
Romaneºti, cu lucrare
fãcutã. Telefon: 0771/
758.019.
Vând canapea extensi-
bilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând puieþi de nuc, fra-
sin, salcâm ºi diverºi pu-
ieþi pomi fructiferi ºi sãlba-
tici pentru a înfiinþa o plan-
taþie. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880;
0253/285.145.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticidele
din legume ºi fructe, pre-
cum ºi hormonii ºi antibio-
ticele din carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând þeavã neagrã 40 ml,
robineþi, ventile fontã noi
diverse mãrimi. Telefon.
0731/989.215.
Vând dozator de bere,
tub CO2, aparat fax, aspi-
rator, balanþã Berkel, cuier
panou, maºinã de cusut
Singer. Telefon: 0746/
660.001.

Vând aparat ºlefuit, lentile
pentru opticã, diverse scu-
le, motor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând uºi cu toc, de interi-
or, cu geam, date cu lac,
tuburi CO2, dozator bere.
Telefon: 0770/897.476.
Vând cântar electronic 30
kg, 250 lei, casã de mar-
cat Activa Magic, 250 lei
negociabil. Telefon:  0766/
355.375.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300.
Preþ 200 lei. Relaþi la tele-
fon: 0748/057.590.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/ kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei / buc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru fe-
luri, fãrã ulei, cu doar cinci
minute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Telefon:
0251/415.863; 0765/
027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fontã
folosit, un calorifer tablã
120/0,60 foarte puþin folo-
sit. Telefon: 0251/534.303.
Vând frigider 320 litri, com-
binã muzicalã stereo, piei
de bovinã tratate, piese
Dacia noi, calculator in-
struire copii, flex mare,
aparat sudurã. Telefon:
0735/445.339.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 25 octombrie 2013

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

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

Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu butelie,
maºinã de cusut, plãci
muzicã popularã ºi uºoa-
rã (0,50-1 leu), husã au-
tomobil. Telefon: 0720/
929.024.
Vând frigider – index, ara-
gaz + butelie, aer condiþi-
onat, mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante, co-
voare. Telefon: 0752/
142.493.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie, bi-
bliotecã Dana, maºinã de
cusut, lustrã, canapea,
covor. Telefon: 0720/
929.024.
Vând/închiriez construcþie
cu spaþii separate 500 mp
cu teren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu gard
beton. Telefon: 0721/
152.832.
Vând adãpãtoare ºi hrã-
nitoare mari din plastic ºi
tablã groasã pentru pui,
curcani ºi animale mici.
Telefon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi
centrifugã miere. Telefon:
0728/381.894.
2 morminte Cimitirul Un-
gureni. Telefon: 0351/
437.906.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte suprapu-
se ºi douã pe o parte. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor bu-
cãtãrie, 2 radio casetofoa-
ne (30 Ron/buc). Telefon:
0729/977.036.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), robot
de bucãtãrie, diverse. Te-
lefon: 0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BI-
TUM ASFALT, MOZAIC
DE MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.

Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, piscinã
copil, covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã caldã,
ºemineu pe lemne – cãr-
buni, stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu pluti-
tor 20 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând pat dublu 2 m X 2
m, tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat – fermoar –  nas-
turi - tineret, excepþional.
Telefon: 0725/533.042.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr presã pentru
struguri (teasc). Telefon:
0745/589.825.

DIVERSE
Cumpãr maºinã de trico-
tat fineþea 6-7 ºi ace fine-
þea 8. Telefon: 0745/
589.825.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez teren pentru Sta-
þie GPL, Centru vânzare
maºini sau parcare. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.

Închiriez spatiu comercial
în municipiul Craiova, str.
Lipscani, 300 mp, dispus
pe trei niveluri. Telefon:
0745/130.705.
Închiriez garsonierã com-
plet mobilatã zona Lãpuº,
ºcoala M. Eminescu. Te-
lefon: 0762/ 299.913.
Închiriez la bloc Calea
Bucureºti, exclus familii.
Telefon. 0762/047.095.
Închiriez teren pe termen
lung pentru amplasare de
magazine sau piaþã
Lãpuº. Vad foarte bun.
Telefon: 0763/616.711;
0351/425.744.
Proprietar închiriez pe ter-
men lung apartament 3
camere mobilat parter
Dezrobirii,  300 euro. Te-
lefon: 0744/396.354.
Închiriez teren pentru am-
plasare chioºcuri sau
magazine pe perioadã
nedeterminatã, zonã cu
vad. Telefon: 0761/
665.763.
Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59. Tele-
fon: 0351/437.906.
Închiriez apartament cu 2
camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
MATRIMONIALE
Drãguþã, mic handicap,
35/1,68/75, pentru cãsã-
torie, fãrã vicii, cu mic han-
dicap. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0351/409.381.
Domn serios, fãrã obliga-
þii 50 ani, doresc cunoºtiin-
þã cu doamnã vârstã
apropiatã. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.

DIVERSE
Cedez 4500 m.p. teren
extravilan pentru reparaþii
casã + anexe sau cedez
4000 m.p. teren intravilan
pentru un apartament cu
2 camere + diferenþa. Te-
lefon. 0727/884.205.
Caut persoanã autorizatã
ptr. cadastru în Craiova.
Telefon: 0770/333.559:
0351/401.251.
Confecþionez ºi montez
curea canelatã pentru
maºinã de cusut. Telefon:
0251/531.294.

Caut sã fac menaj sau în-
grijire copil sau bãtrân.
Telefon: 0764/568.897;
0751/ 911.417.

DECESE
Viorica – soþie, Diana ºi
Liviu – copii, ºi nepoþii,
îndureraþi, anunþã trece-
rea în nefiinþã a iubitului
lor soþ, tatã ºi bunic, po-
etul ILARIE HINOVEANU.
Corpul neînsufleit se
aflã depus la Biserica
„Sf. Spiridon”. Înmor-
mântarea va avea loc
mâine – sâmbãtã, 26 oc-
tombrie, ora 12.00, la ci-
mitirul Sineasca. Dum-
nezeu sã-l aibã în pazã!
Jean, frate ºi Corina
Marin, cumnatã pro-
fund îndureraþi anunþã
decesul celui ce a fost
prof. universitar NICU
MARIN. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
CONDOLEANÞE
Familiile Hinoveanu, So-
lomon ºi Ursu, regretã
trecerea în nefiinþã a ce-
lui care a fost scriitorul
ILARIE HINOVEANU, fra-
te ºi unchi de excepþie.
Suntem alãturi de soþie
ºi copil în aceste mo-
mente grele. Ii vom pãs-
tra o veºnicã amintire.
Dumnezeu sã-l odih-
neascã în pace!

Prietenii de la Direcþia
Judeþeanã pentru Cul-
turã Dolj deplâng trece-
rea fulgerãtoare în veº-
nicie a scriitorului ILA-
RIE HINOVEANU, cel
mai longeviv director al
Editurii Scrisul Româ-
nesc. Condoleanþe fa-
miliei îndoliate!
In numele conducerii
Revistei LAMURA, Ovi-
diu Ghidirmic ºi Dan Lu-
pescu transmit condo-
leanþe familiei cernite
de durere la adormirea
întru Domnul ºi naºte-
rea în cer a omului de
culturã de o vitalitate ºi
generozitate excepþio-
nale, ILARIE HINOVEA-
NU,care a girat sute de
autori  ai celor peste
800 de cãrþi publicate la
Editura „Scrisul Româ-
nesc”- Craiova.
Încã un foarte bun prie-
ten, ILARIE HINOVEANU,
a plecat într-o altã
lume, întristându-mã
ºi fãcând sã-mi lãcri-
meze sufletul. Odih-
neºte-te în pace, Ilarie!
Gabriel Bratu.
COLEGII Clinicii II Neu-
rologie sunt alãturi de
asistenta Ciungu Euge-
nia la decesul tatãlui.
Sincere condoleanþe!

Cu profundã durere în
suflet Cornel Sorescu
este alãturi de familia în-
doliatã la trecerea în
eternitate a bunului prie-
ten ILARIE HINOVEANU,
scriitor ºi ziarist cu o
prestigioasã activitate
culturalã naþionalã, su-
flet de oltean generos
dedicat cu toatã fiinþa sa
valorilor istoriei, culturii
ºi spiritualitãþii româ-
neºti. Dumnezeu sã-l
odihnascã în pace!
 Consiliul de Adminis-
traþie, cadrele didactice
ºi studenþii Universitã-
þii din Craiova sunt alã-
turi de prof. univ. dr. Mih-
nea Marin în momente-
le de grea cumpãnã pri-
cinuite de decesul tatã-
lui sãu, prof. univ. dr.
NICU MARIN, fost decal
al Facultãþii de Agricul-
turã, personalitate ºtiin-
þificã pe plan intern ºi
internaþional. Sincere
condoleanþe!
Familia Mircea Zãvãlea-
nu este alãturi de prof.
univ. dr.  Mihnea Marin
în momentele de mare
durere pricinuite de de-
cesul  tatãlui sãu, prof.
univ. dr. NICU MARIN.
Dumnezeu sã îl  odih-
neascã în pace!
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Fãrã îndolialã, omul serii de mier-
curi din UEFA Champions League
a fost Zlatan Ibrahimovici! Victimã
uriaºului talent al suedezului i-a cã-
zut de aceastã datã Anderlecht Bru-
xelles, cãreia „Ibracadabra”, bine i-
a zis cine i-a zis aºa, i-a perforat
poarta în nu mai puþin de patru rân-
duri. ªi nu aºa oricum. Douã dintre
goluri, cel de 2 ºi 3-0, au fost decla-
rate la unison adevãrate opere de
artã. Mai întâi, atacantul celor de la
PSG a reuºit un cãlcâi ce a lãsat ca
la dentist defensiva belgianã, pen-
tru ca apoi sã puncteze cu un ºut
de la aproape 30 de metri, direct în
vinclul porþii neferitului Kaminski,
care, crudã ironie, îºi mai sãrbãto-
rea ºi ziua de naºtere. Traumatizant
pentru un tânãr de doar 21 de ani.

Prin performanþa de pe „Constant Vanden
Stock”, Ibrahimovici a devenit al 10-lea jucãtor
ce izbuteºte sã marcheze de patru ori într-un
meci de Champions League. Ceilalþi nouã sunt
urmãtorii: Marco van Basten (AC Milan, cu IFK
Goteburg, scor 4-0, 1992), Simone Inzaghi (La-
zio, cu Marseille, scor 5-1, 2000), Dado Prso
(Monaco, cu La Coruna, scor 8-3, 2003), Ruud
van Nisterooy (Man. United, cu Sparta Praga,
scor 4-1, 2004), Andrei ªevcenko (AC Milan,
cu Fenerbahce, scor 4-0, 2005), Lionel Messi
(Barcelona, cu Arsenal, scor 4-1, 2010), Bafe-
timbi Gomis (Lyon, cu Dinamo Zagreb, scor 7-
1, 2011), Mario Gomez (Bayern, cu Basel, scor
7-0, 2012), Robert Lewandowski (Dortmund, cu
Real Madrid, 4-1, 2013).

Altfel, cele patru goluri l-au plasat pe Zlatan

LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A III-A

Magicul IbraMagicul IbraMagicul IbraMagicul IbraMagicul Ibra
Suedezul a decapitat-o de unul singur pe Anderlecht, înscriindu-i 4 goluri, ºi a pãtruns într-un top select,

alãturi de jucãtori precum Messi, Lewandowski, Van Basten ºi ªevcenko

Rezultate consemnate miercuri
Grupa A

Leverkusen – ªahtior 4-0
(Kiessling 22, 72, Rolfes 50 pen., Sam 57)
Man. United – Sociedad 1-0
(Inigo Martinez 2 aut.)
Clasament: 1. Man. United 7p, 2. Leverkusen

6p, 3. ªahtior 4p, 4. Sociedad 0p.
Grupa B

Real – Juventus 2-1
(Cr. Ronaldo 4, 29 pen. / Llorente 22)
Galatasaray – Copenhaga 3-1
(Melo 10, Sneijder 38, Drogba 45+1 / Claude-

mir 88)
Clasament: 1. Real 9p, 2. Galatasaray 4p, 3.

Juventus 2p, 4. Copenhaga 1p.
Grupa C

Anderlecht – Paris SG 0-5
(Ibrahimovici 17, 22, 36, 62, Cavani 51)
Benfica – Olympiakos 1-1
(Cardozo 83 / Dominguez 29)
Clasament: 1. Paris SG 9p, 2. Olympiakos 4p,

3. Benfica 4p, 4. Anderlecht 0p.
Grupa D

ÞSKA Moscova – Man. City 1-2
(Tosici 32 / Aguero 34, 42)
Bayern – Plzen 5-0
(Ribery 25 pen., 61, Alaba 37, Schweinsteiger

64, Gotze 90+1)
Clasament: 1. Bayern 9p, 2. Man. City 6p, 3.

ÞSKA 3p, 4. Plzen 0p.
Iatã ºi rezultatele înregistrate marþi

Grupa E: Steaua – FC Basel 1-1 (Tatu 88 / Diaz
48), Schalke – Chelsea 0-3 (Torres 5, 68, Hazard
87).Clasament: 1. Chelsea 6p, 2. Schalke 6p, 3.
Basel 4p, 4. Steaua 1p.

Grupa F: Arsenal – Dortmund 1-2 (Giroud 41 /
Mkhitaryan 16, Lewandowski 82), Marseille – Na-
poli 1-2 ( A. Ayew 86 / Callejon 42, Zapata 67).
Clasament: 1. Dortmund 6p, 2. Arsenal 6p, 3. Na-
poli 6p, 4. Marseille 0p.

Grupa G: Porto – Zenit  0-1
(Kerzhakov 85), Austria V. – Atl. Madrid 0-3 (R.
Garcia 8, D. Costa 20, 53). Clasament: 1. Atl. Ma-
drid 9p, 2. Zenit 4p, 3. Porto 3p, 4. Austria V. 1p.

Grupa H: Celtic – Ajax  2-1
(Forrest 45 pen., Kayal 54 / Schone 90+4), Milan –
Barcelona 1-1 (Robinho 9 / Messi 24). Clasament: 1.
Barcelona 7p, 2. Milan 5p, 3. Celtic 3p, 4. Ajax 1p.

Runda viitoare se va disputa în 5/6 noiem-
brie ºi programeazã returul acestor meciuri.

În faza urmãtoare se calificã primele douã cla-
sate din fiecare grupã, în timp ce locul trei va con-
tinua în Liga Europa.

Ibrahimovici pe treapta secundã în topul reali-
zatorilor din acest sezon de Ligã, cu ºase go-
luri, la una de liderul Cristiano Ronaldo, autor
al unei „duble” miercuri, în victoria Realului cu
Juventus (2-1). Din pãcate, unul dintre cei doi
nu va fi prezent la Cupa Mondialã de anul vii-
tor, Suedia ºi Portugalia fiind adversare într-
unul din meciurile de baraj.

Învins la scor de Leverkusen,
“Il Luce” a acuzat dur UEFA: “Existã
o lipsã de respect faþã de ªahtior”

ªahtior Doneþk a pierdut de-o manierã cate-
goricã meciul cu Bayern Leverkusen, scor 4-0,
iar Mircea Lucescu a luat foc. ªi, în cea mai
mare parte, pe bunã dreptate. Reacþia tehnicia-
nului a fost extrem de durã, românul acuzând
maniera de arbitraj. ªi italianul Pierluigi Collina,

cel care oficializeazã delegãrile la meciu-
rile din Ligã, a fost luat în colimator, Lu-
cescu declarând cã ultimele meciuri ale
lui ªahtior au fost decise de arbitri.

“Este dificil sã comentez un astfel de
meci. A fost un rezultat ruºinos. Dar dacã
analizezi ceea ce s-a întâmplat cu adevã-
rat, noi am jucat mai mult împotriva arbi-
trului. Sã analizãm puþin. În primul rând,
faulturile comise de Donati. A comis cinci
la rând, arbitrul trebuia sã intervinã ºi sã
acorde al doilea cartonaº galben. Ime-
diat cum a început repriza a doua, arbi-
trul le-a acordat un penalty. Srna nici nu
a atins adversarul, doar statea acolo.

Dar asta nu a fost totul! A mai fost o
fazã, la centrarea lui Douglas mingea a
atins braþul lui Rolfes. A fost cu siguran-
þã penalty! Dupã acest moment a venit

contraatacul lor din care s-a marcat golul trei,
marcat sutã la sutã din poziþie de ofsaid. Dacã
se comparã lovitura de la 11 metri din meciul cu
Manchester care nu a fost acordatã ºi cea din
meciul cu Leverkusen, este o mare, mare dife-
renþã.”, a spus Mircea Lucescu pentru site-ul
oficial al clubului din Ucraina.

“Din nefericire, existã o lipsã de respect faþã
de ªahior. Poate cã domnul Collina, supervizo-
rul arbitrilor din Europa, ar trebui sã se gân-
deascã la asta. În douã meciuri consecutive din
Ligã rezultatele au fost decise de arbitraj. Am
90 de meciuri în Liga Campionilor, imediat simt
când se întâmplã ceva! La fel a fost ºi la Galata-
saray sau Beºiktaº”,  a mai declarat “Il Luce”.

Partida de la Leverkusen a fost arbitratã de
o brigadã francezã, avându-l la centru pe Step-
hane Lannoy.

Cu cinci campioane olimpice pe teren ºi cu
ºapte campioane mondiale, Norvegia a transpi-
rat din greu la Oradea, pentru victorie (23-25) în
faþa unei echipe a României care le-a trimis în
teren pe tinerele Perianu, Þãcãlie, Marin, Ol-
tean sau Bãbeanu.

Cu o apãrare excelentã, care a anihilat-o
aproape complet pe Heidi Loke, cel mai bun
pivot din lume, România a stat în “gâtul” nordi-
celor tot timpul. La pauzã, Norvegia a intrat to-
tuºi în avantaj, 11-10, Breivang marcând cu
douã secunde înainte de final.

Greul partidei l-au dus însã, în tabãra Româ-
niei, tot “veteranele”. Paula Ungureanu a apã-
rat extraordinar, Aurelia Brãdeanu a fost “creie-
rul” formaþiei, iar Elisei ºi Nechita au punctat
de câte ori au avut ocazia. S-au ridicat la înãlþi-

Vineri: Stuttgart – Nurnberg (21:30);
Sâmbãtã: Bayern – Hertha, Schalke – Dort-

mund, Leverkusen – Augsburg, Hannover –
Hoffenheim, Mainz – Braunschweig (toate
16:30), Wolfsburg – Werder (19:30);
Duminicã: Freiburg – Hamburg (16:30),

M’gladbach – Frankfurt (18:30).
1. Bayern 23 10. Werder 12
2. Dortmund 22 11. Hoffenheim 10
3. Leverkusen 22 12. Frankfurt 10
4. Hertha 15 13. Augsburg 10
5. Schalke 14 14. Mainz 10
6. M’gladbach 13 15. Hamburg 9
7. Hannover 13 16. Nurnberg 6
8. Stuttgart 12 17. Freiburg 5
9. Wolfsburg 12 18. Braunsch. 4

Digi Sport 1
17:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: BC

Timiºoara – Steaua CSM / 19:00, 21:30 – FOT-
BAL – Liga I: Viitorul Constanþa – Corona Bra-
ºov, FC Vaslui – „U” Cluj / 3:00 – MOTO GP –
Antrenamente Marele Premiu al Japoniei.

Digi Sport 2
17:00 – TENIS (F) – Turneul Campioanelor

(Istanbul): ziua a 4-a.
Digi Sport 3
17:30 – HOCHEI – Liga MOL: ASC Corona

Braºov – HSC Miercurea Ciuc / 20:00, 21:45 –
BASCHET (M) – Euroliga: Fenerbahce Istanbul
– Barcelona, Unicaja Malaga – Stelmet Zielona
Gora.

Dolce Sport 1
15:00 – TENIS (M) – Turneul de la Basel /

21:30 – FOTBAL – Campionatul Franþei: Nantes
– Lille.

Dolce Sport 2
14:00 – TENIS (M) – Turneul de la Valencia /

17:00 – TENIS (F) – Turneul Campioanelor (Is-
tanbul): ziua a 4-a.

GSP TV
21:45 – FOTBAL – Liga secundã englezã:

Middlesbrough – Doncaster / 0:15 – FOTBAL –
Campionatul Argentinei: Boca Juniors – Colon
Santa Fe.

Eurosport
15:45, 18:45 – FOTBAL – Cupa Mondialã

Under 17 (Emiratele Arabe Unite), faza grupelor:
Suedia – Mexic, Austria – Iran / 21:00 – HALTE-
RE – Campionatul Mondial: feminin 75 kg.

Eurosport 2
10:30, 13:00 – HOCHEI PE IARBÃ – Liga

Europeanã, etapa I: Waterloo Ducks HC – AZS
Politechnika Poznaska, Rot Weiss Koln – SC Stroi-
tel Brest / 15:45 – FOTBAL – CM Under 17, faza
grupelor: Nigeria – Irak / 18:00 – HALTERE –
Campionatul Mondial: masculin 85 kg / 20:00 –
FOTBAL – Liga secundã germanã: Greuther Furth
– Ingolstadt 04 / 21:30 – FOTBAL – Campiona-
tul Germaniei: Stuttgart – Nurnberg.

HANDBAL (F) – PRELIMINARII CE 2014

Am pierdut, dar am chinuit teribil campioana olimpicã ºi mondialã
mea aºteptãrilor ºi Gabi Perianu (19 ani), dar ºi
Luciana Marin, care au fost practic debutante
la “naþionalã” într-o competiþie oficialã!

Norvegia s-a desprins în douã rânduri la trei
goluri distanþã, 13-10, 16-13, au condus apoi cu
18-16, dar echipa lui Gheorghe Tadici nu a ce-
dat nici un moment. A fost 22-22 cu trei minute
înainte de final, moment în care Perianu a ratat
singurã, faþã în faþã cu Lunde-Haraldsen.

La final a fost 25-23, dar cei 3.000 de specta-
tori prezenþi la Oradea au fost mulþumiþi de felul
cum româncele s-au dãruit pe teren. “Se naºte
o nouã echipã. Cu un astfel de spirit, pe care
aceste fete l-au arãtat în teren, ne putem bate
cu oricine”, a spus, mândru, selecþionerul
Gheorghe Tadici.

Marcatoare România: L. Marin 5, Perianu

4, Elisei 4, Brãdeanu 4, Nechita 3, Pintea 1, Ol-
tean 1, Tãtar 1.

Marcatoare Norvegia: Breivang 6, Riegel-
huth 5, Loke 4, Mork 4, Oftedal 2, Alstad 1,
Sulland 1, Gosse 1, Solberg 1.

Batem Belarus ºi mergem la Europene
Într-o grupã de doar trei echipe, România va

trebui sã treacã de Belarus pentru a se califica
la turneul final de anul viitor. Dupã ce dumini-
cã, la Bergen, Norvegia ºi România vor juca
partida retur, “tricolorele” vor disputa “dubla”
contra ex-sovieticilor în iunie 2014. Primele douã
echipe în grupe obþin biletele pentru turneul
din Ungaria ºi Croaþia. Pânã acolo însã, Româ-
nia va participa în luna decembrie la Campiona-
tul Mondial, competiþie gãzduitã de Serbia.

BUNDESLIGA –

ETAPA A 10-A

Vineri: Rayo – Valladolid (22:00);
Sâmbãtã: Malaga – Celta (17:00), Barcelo-

na – Real (19:00), Elche – Granada (21:00), Le-
vante – Espanyol (23:00);
Duminicã: Sevilla – Osasuna (13:00), Villar-

real – Valencia (18:00), Sociedad – Almeria
(20:00), Atl. Madrid – Betis (22:00).

1. Barcelona 25 11. Sevilla 10
2. Atletico 24 12. Sociedad 10
3. Real 22 13. Malaga 9
4. Villarreal 17 14. Rayo 9
5. Getafe 16 15. Betis 8
6. Bilbao 16 16. Granada 8
7. Espanyol 14 17. Valladolid 7
8. Valencia 13 18. Osasuna 7
9. Levante 13 19. Celta 6
10. Elche 12 20. Almeria 3

Vineri: Nantes – Lille (21:30);
Sâmbãtã: Marseille – Reims (18:00), Bastia

– Nice, Toulouse – Rennes, Guingamp – Ajac-
cio, Valenciennes – Evian TG, Lorient – So-
chaux (toate 21:00);
Duminicã: Bordeaux – Montpellier (15:00),

Monaco – Lyon (18:00), St. Etienne – Paris SG
(22:00).

1. Paris SG 24 11. Montpellier 12
2. Monaco 22 12. Lyon 12
3. Lille 20 13. Reims 12
4. Nantes 19 14. Bastia 12
5. Marseille 17 15. Bordeaux 11
6. Nice 17 16. Evian 9
7. St. Etienne 16 17. Ajaccio 7
8. Toulouse 15 18. Lorient 7
9. Guingamp 14 19. Sochaux 6
10. Rennes 13 20. Valencien. 5

PRIMERA DIVISION –

ETAPA A 10-A

LIGUE 1 –

ETAPA A 11-A

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT



C     M     Y       K

C     M     Y       K

20 / cuvântul libertăţii vineri, 25 octombrie 2013sport Pagină realizată de COSMIN STAICU

Voleibaliştii craioveni au trecut în minimum de se-
turi de echipa olandeză Orion Doetinchem în prima
manşă a turului inaugural al Cupei CEV. Într-un meci
disputat în Sala Polivalentă, vic ecampionii României
s-au impus pe seturi cu  25-17, 25-19, 25-20, după
fix o oră ş i jumătate de joc. Experimentata echipă a
lui Dănuţ Pascu a fost condusă de tinerii jucători
olandezi până la jumătatea actelor 2 şi 3,  dar s-a im-
pus fără probleme,  asigurându-şi un scor conforta-
bil înaintea returului de săptămâna viitoare,  de la
Zwolle. Pentru SCM Universitatea Craiova au evo-
luat: Vânătoru, Lică, Aleksic, Stefanovic, Dumitra-
che,  Milotin şi liberoul Jovic, în timp ce oaspeţii au
mizat pe: Heusinkveld, Koomen, Kamps, Posthuma,
Huiskamp, Tiernego şi liberoul van Gestel. Au arbi-

Ovidiu Stângă a prefaţat, ieri, meciul
de mâine seară, ora 21, cu FC Olt, spu-
nând că echipa sa trebuie să aibă ace-
eaşi atitudine pozitivă pentru a continua
seria bună de rezultate. „Este un meci
foarte important, cu o istorie lungă, care
pe vremuri se disputa la nivelul Diviziei
A şi era o ambiţie şi o atmosferă fantas-
tică în tribună. Încercăm să aducem
repetăm acea perioadă bună, ca şi cali-
tate a jocului şi să mulţumim spectato-
rii. Trebuie să mergem pe aceeaşi linie
pozitivă ca şi atitudine, pentru că dacă

Debut cu succes în Cupa CEV pentru voleibalişti

Vicecampionii lui Pascu
n-au lăsat vreun set olandezilor

trat turcul Erdal Akinci şi grecoaica Eir ini Moula.
„Am jucat împotriva unei ec hipe superioare, dar  ştiu
că putem să jucăm mai bine şi sper să o facem în
Olanda”, a declarat antrenorul batavilor,  Bas Hellin-
ga. Craioveanul Dănuţ Pascu a spus la f inal că, în
ciuda succesului, va fi destul de greu pentru ec hipa
sa să câştige două părţi ş i să evite setul de aur în
deplasare: „Am câş tigat un meci dificil,  Echipa are
un potenţial mai mare, va fi foarte greu să obţinem
cele două seturi pentru a ne califica la ei acasă”.  In-
teresant es te că site-ul oficial al competiţiei notează
că au fost 2.800 de spectatori, deş i în Polivalentă nu
au venit mai mulţi de 800.  Într-un al meci din Cupa
CEV,  Zalăul a pierdut acasă, scor 0-3, cu ruşii de la
Nijni Novgorod.

Stângă mizează
pe un succes
cu fosta echipă
a lui Precup

nu o avem, este greu să câştigăm acest
meci. Presiune este tot timpul pe echi-
pă, pentru că ne dorim victoria. Nu-mi
este teamă de niciun meci, pentru că eu
cred în forţa echipei” a declarat Ovidiu
Stângă, care a precizat că Ferfelea nu
este refăcut pentru acest joc. Fost ju-
cător la FC Olt, în urmă cu doi ani,
Gabriel Precup recunoaşte potenţialul
adversarului: „Din punctul meu de ve-
dere întâlnim una dintre cele mai bune
echipe ale seriei, care şi-a anunţat do-
rinţa de a participa în play-off. FC Olt

s-a întărit foarte mult în această vară,
pentru că se gândeşte la promovare.
Rezultatul de ieri, de la Târgu Mureş, 0-
0, este bun pentru noi, având în vedere
că ambele au reuşit să facă nouă puncte
şi sunt în spatele nostru la trei puncte,
nu s-au apropiat prea tare. Nu-mi întâl-
nesc foşti coechipieri, fiindcă s-a schim-
bat lotul faţă de perioada când am jucat
acolo”, a declarat Gabriel Precup. Altfel,
clubul CS Universitatea a anunţat că luni,
la ora 12, se va deschide magazinul ofi-
cial, situat lângă English Park.


