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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Eu zic, Popescule, că dacă
Palatul Parlamentului e aşa de
mare, nu e musai să fie umplut
cu parlamentari. eveniment / 4
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Afaceri ale ADS Bucureşti
cu terenuri ale oamenilor
din Rast

Se pare că „minunea de la Maglavit”, care datează de pe la 1935, sfârşitul lunii mai, când, se
spune, fapt consemnat de presa vremii, un cioban, Petrache Lupu, ar fi stat de vorbă cu Dum-
nezeu în vreo trei rânduri, e pe cale să pălească în faţa altor minuni, care se petrec mai
aproape de zilele noastre prin părţile locului. La Rast, ca să nu ne întindem cu vorba, pentru
reconstituirea dreptului de proprietate al oamenilor ar mai fi nevoie de vreo 300 de ha.
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Consilierii judeţeni au
votat ieri, în cadrul
unei şedinţe ordinare,
toate cele 24 de
proiecte aflate pe ordinea de zi.

Consiliul Judeţean Dolj
a renegociat cu BCR
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Spărgători
de societăţi opriţi
cu focuri de armă

O bandă de  hoţi care  s e
ocupa cu s pargere a chioşcu-
rilor din Craiova, de unde  fu-
rau ţigări, a fost des tructura-
tă, ieri, în urma unei acţiuni a
poliţiştilor Secţie i 4 Craiova
desfăşurată sub coordonarea
unui procuror de la Parchetul
de pe lângă Judecătoria Cra-
iova şi cu sprijinul informativ
al SIPI Dolj. Doi dintre hoţi
au fost prinşi în flagrant, ieri
dimineaţă, iar poliţiştii au fost
nevoiţi să tragă mai multe  fo-
curi de armă pentru a reuşi
să-i oprească...

“Educaţia
financiară
- provocări
şi soluţii”,
la Universitatea
din Craiova
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$1 EURO ...........................4,4304 ............. 44304
1 lirã sterlinã..........................5,1727.......................51727

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaievineri, 1 noiembrie - max: 20°C - min: 10°C

METEO

ceaþã1 dolar SUA.......................3,2201........32201
1 g AUR (preþ în lei).......139,7076.....1397076

Cursul pieþei valutare din 1 noiembrie 2013-anunþat de BNR
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.

Prinþul Charles al Marii Britanii afirmã în partea a
treia a documentarului „Wild Carpathia” - lansatã mier-
curi searã la Bucureºti ºi care va fi difuzatã la nivel
mondial începând de luna viitoare ºi în România pe
8 noiembrie, de la ora 21.00, pe Travel Channel - cã
România este o þarã minunatã, cu oameni remarcabili,
iar pãºunile din aceastã þarã sunt unice. Cea de-a treia
parte a seriei documentare „Wild Carpathia”, intitulatã
„Wild Forever”, promoveazã mai multe zone din Ro-
mânia, între care oraºul Cluj-Napoca, Maramureºul,
cimitirul de la Sãpânþa, Bucovina, Munþii Fãgãraº, Va-
lea Zãlanului ºi satul Saschiz, ºi include un interviu cu
prinþul Charles al Marii Britanii. Întrebat de scenaristul
ºi prezentatorul documentarului, Charlie Ottley, cum
poate fi conservat peisajul mitic din România, prinþul
Charles rãspunde: „În ziua de azi, este o adevãratã
provocare. Întâi ºi întâi, trebuie convinºi oamenii de
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Iohannis, despre
descentralizare: O gãluºcã
mare, se înghite greu

Prim-vicepreºedintele PNL, Klaus
Iohannis, a fost întrebat, ieri, într-o
conferinþã de presã, ce pãrere are de-
spre proiectul legii descentralizãrii.
„Discuþiile pe descentralizare s-au fi-
nalizat cu succes. Legea va intra aproa-
pe sigur pe asumarea Guvernului. Pro-
cesul va fi unul destul de simplu, nu va
afecta foarte mult mersul lucrurilor în
municipiul Sibiu”, a spus el. Chestio-
nat cu ce va continua descentraliza-
rea, primarul Sibiului a rãspuns: „Cu
ce sã continue? Asta este o gãluºcã
mare, se înghite greu, nu o sã continue
cu nimic vreo doi ani, cel puþin”. Toto-
datã, Iohannis a menþionat cã nu este
de acord cu afirmaþiile primarului din
Iaºi, Gheorghe Nichita, potrivit cãro-
ra preºedinþii de CJ ar deveni foarte
puternici odatã cu descentralizarea.
„Am avut o discuþie cu colegul Nichi-
ta, ieri (n.r. - miercuri) am discutat pe
aceastã temã, nu cred cã este motivatã
temerea colegului din Iaºi (...). Nu cred
cã primarii sunt în pericol, primarii
municipiilor reºedinþã de judeþ. Nu
sunt în pericol sã ajungã sã fie con-
duºi de preºedinþii consiliilor judeþe-
ne”, a conchis Iohannis.
Guvernul nu a discutat nici
o variantã referitoare la
modificarea accizelor

Ministrul Mediului, Rovana
Plumb, a declarat, ieri, cã în Guvern
nu s-a discutat despre varianta schim-
bãrii modalitãþii de calcul a accizelor
pentru carburanþi ºi nici varianta in-
dexãrii cu rata inflaþiei. Întrebatã dacã
are cunoºtinþã despre astfel de lucruri,
Rovana Plumb a rãspuns negativ.
„Încã nu, urmeazã. (...) În momentul în
care o sã se ia decizia bineînþeles cã
vã vom anunþa. Eu nu cunosc sã se fi
discutat o astfel de variantã. Ieri (n.r. -
miercuri), în ºedinþa de Guvern, nu s-a
discutat o astfel de variantã”, a arãtat
ministrul Mediului.

Un lot de conserve conþinând car-
ne feliatã de vitã a fost retras de la
vânzare în douã reþele de magazine
din Marea Britanie, în urma detectã-
rii de ADN de cal. Conservele erau
produse în România în ianuarie 2013,
relata ieri postul de televiziune Sky
News. Agenþia pentru standarde ali-
mentare din Marea Britanie (FSA) a
anunþat cã loturile de conserve pro-
duse în România în luna ianuarie a
acestui an au fost li-
vrate reþelelor de
magazine Home
Bargains ºi Quality
Save de pe teritoriul
britanic. Declaraþia
FSA confirmã cã pa-
chetele de 320 de
grame având scris
pe etichetã „Carne
feliatã de vitã în
sos” conþineau între
1% ºi 5% ADN de
cal. Prezenþa ADN-
ului de cal a fost
identificatã în timpul

Marea Britanie: Un nou scandal al
cãrnii  de cal importate din România

Curtea Constituþionalã a
României (CCR) precizeazã cã
efectul deciziei privind necon-
stituþionalitatea unor dispoziþii
din OUG 1/2013, de modificare a
Legii privind sistemul unitar de
pensii publice, este cã în cursul
anului 2013 indicele de corecþie
de 1,06 adus punctajului mediu
anual se va aplica doar persoa-
nelor al cãror drept la pensie s-
a deschis dupã data intrãrii în
vigoare a ordonanþei - respectiv
23 ianuarie 2013. CCR susþine
cã persoanelor al cãror drept la
pensie s-a deschis începând cu
luna ianuarie 2011 ºi pânã la
data de 23 ianuarie 2013 li se
vor aplica dispoziþiile art.170
din Legea nr.263/2010. Articolul
170 precizeazã la alineatul 1 cã
„pentru persoanele înscrise la
pensie începând cu data intrãrii
în vigoare a prezentei legi, la
punctajul mediu anual determi-

CCR: Aplicarea, în 2013, a indicelui
de 1,06 - doar persoanelor care s-au

pensionat dupã 23 ianuarie 2013

Reapariþia populismului ºi a de-
magogiei în þãrile dezvoltate euro-
pene reprezintã vârful icebergului
care ar putea distruge proiectul eu-
ropean, iar România, dacã recunoaº-
te cã are o problemã cu romii, nu
trebuie sã fie transformatã în „þap
ispãºitor” pentru problemele inter-
ne ale acestor þãri sau ale UE la mo-
dul general, a declarat ieri, la Timi-
ºoara, senatorul PSD Mircea

Geoanã. „Dar dacã eu recunosc cã
am acasã o problemã, cu incluziu-
nea socialã a romilor, nu înseamnã
cã trebuie sã accept ca unii din Eu-
ropa bogatã ºi dezvoltatã sã folo-
seascã subiectul acestei populaþii ca
un pretext pentru a mã þine la uºã pe
mine, ca þarã, pentru intrarea în
Schengen, pentru cã Schengen nu
are nimic de-a face cu populaþia
romã”, a afirmat Mircea Geoanã,

prezent la Conferinþa regionalã cu
tema „Excluderea socialã a romilor
— o perspectivã regionalã”, orga-
nizatã cu sprijinul Friedrich Ebert
Sriftung. În opinia senatorului, pro-
blema romilor reprezintã o bombã so-
cialã cu ceas, care poate exploda
peste 20-30-50 de ani, când va fi prea
târziu, atât pentru þara noastrã, cât
ºi pentru Europa unitã. Senatorul a
punctat faptul cã sunt politicieni

„cu puternic apetit populist în Eu-
ropa Occidentalã”, care ºtiu cã, de
fapt, între Schengen ºi populaþia
romã nu este vreo legãturã, pentru
cã atunci când vorbim despre
Schengen se are în vedere protec-
þia frontierelor exterioare ale UE, în
timp ce populaþia României, de ori-
ce etnie, se aflã în interiorul UE ºi
este liberã sã circule nestingheritã
în spaþiul intracomunitar.

nat în condiþiile art.95 se aplicã
un indice de corecþie calculat
ca raport între 43,3% din
câºtigul salarial mediu brut
realizat pe anul precedent ºi
valoarea unui punct de pensie
în vigoare la acea datã”.
Alineatul doi al aceluiaºi articol
adaugã cã „prevederile alin. (1)
se aplicã o singurã datã, la
înscrierea iniþialã la pensie”.
Curtea Constituþionalã a admis,
în 29 octombrie, excepþia de
neconstituþionalitate a dispozi-
þiilor art.III, alin.(2) ºi (3) din
Ordonanþa de urgenþã a Guver-
nului 1/2013 pentru modificarea
ºi completarea Legii 263/2010
privind sistemul unitar de
pensii publice ºi a constatat cã
aceste dispoziþii de lege
contravin prevederilor art.15
alin.(2) din Constituþie, deoare-
ce încalcã principiul neretroac-
tivitãþii legii civile.

unui test de rutinã realizat de specia-
liºtii FSA din Consiliul districtului
Lincolnshire, menit sã verifice even-
tuala prezenþã a fenilbutazonei, o
substanþã analgezicã. Potrivit FSA,
loturile respective de conserve au
fost retrase de la vânzare deoarece
carnea de cal nu figura pe lista ingre-
dientelor de pe etichetã. Produsele
aveau ca datã de expirare ianuarie
2016, adaugã sursa citatã.

Geoanã: Trebuie sã le spunem colegilor din UE cã nu pot
transforma România în þap ispãºitor pentru problemelor lor

cât de preþios este. (...) Nu poþi opri dezvoltarea, dar
cheia este sã lucrezi, pe cât posibil, cu localnicii care, în
nouã cazuri din zece, ºi în toatã lumea este la fel, nu vor
sã vadã mediul distrus. Dar vor sã gãseascã moduri ºi
ocazii de a-ºi îmbunãtãþi viaþa pãstrând tradiþiile, fie ele
în mediul antropic sau natural”. Totodatã, prinþul Char-
les spune cã o mare problemã pe care a întâlnit-o în
România „este concepþia oamenilor cã lucrurile lor sunt
vechi ºi demodate, cã sunt irelevante. (...) Aruncã lu-
crurile vechi, dar mai târziu ajung sã le vadã valoarea.
De multe ori, este deja prea târziu, fiindcã au dãrâmat
multe clãdiri sau le-au modernizat excesiv. (...) Aceastã
parte a lumii nu este pentru arat. Dacã s-ar ara, s-ar
elibera mult carbon, foarte dãunãtor. Pãºunile de aici
sunt de-a dreptul unice la nivel european ºi mondial.
N-am mai vãzut ceva asemãnãtor, n-a mai rãmas aºa
ceva nicãieri. Sunt o bijuterie din coroana României.

Poate oamenii nu vãd asta, dar România este o
þarã minunatã. Aici trãiesc oameni remarcabili,
care nu se dau bãtuþi. (...) Aceºti oameni au
trecut prin multe, au vãzut multe suferinþe, dis-
trugeri, iar vieþile le-au fost distruse”. Vorbind
despre restaurarea unei case pe care o deþine
în Transilvania, în Valea Zãlanului, prinþul Char-
les spune cã a avut noroc cã a gãsit oameni
minunaþi, care i-au învãþat pe localnici sã folo-
seascã tehnicile. „De fapt, i-au ajutat sã-ºi re-
descopere tehnicile înnãscute. Vreau sã arãt
ce se poate face cu aceste case pentru a le face
potrivite pentru turiºti, înglobând tradiþionalul
ºi modernul deopotrivã. Sunt lucruri absolut
speciale. Avem nevoie ºi de biodiversitate, dar
ºi de diversitate culturalã. Pericolul globalizãrii
în masã e dat de faptul cã, înainte sã-þi dai sea-
ma, îþi pierzi identitatea culturalã. Acesta e cel

mai mare pericol”, a avertizat prinþul.
Prin intermediul unui mesaj transmis miercuri sea-

rã de ambasadorul Marii Britanii în România, Martin
Harris, prinþul Charles a dat un nou avertisment Ro-
mânia, spunând cã „se estimeazã cã România pierde
3 hectare de pãdure virginã pe orã. Iar jumãtate din
acest fenomen se petrece în zone care ar trebui sã fie
protejate”. „Ceea ce încã aveþi aici în România a de-
venit de o raritate extremã. Foarte multe þãri europene
au puþine sau nu le-au mai rãmas deloc astfel de pã-
duri (...) Cei mai mulþi europeni ºi chiar ºi mulþi dintre
români nu sunt conºtienþi de bogãþia unicã pe care o
au chiar alãturi de ei ºi nu ºtiu cã aceasta este pusã în
pericol. (...) Avem datoria sã salvãm ultimele zone
neatinse ale Europei, cât încã mai putem s-o facem”,
a mai spus prinþul Charles. Potrivit acestuia, Munþii
Carpaþi „ cuprind cele mai vaste zone de pãdure virgi-
nã din Europa Centralã ºi de Est. Aceste pãduri sunt
o adevãratã sãrbãtoare a biodiversitãþii, excepþional
de bogate atât ca faunã, cât ºi ca florã”, a spus prinþul
Charles, precizând cã aceste pãduri gãzduiesc cea
mai mare populaþie supravieþuitoare de urºi bruni,
lupi ºi lincºi din Europa, dar ºi o treime din toate
speciile de plante europene.

Acest al treilea documentar este punctul culmi-
nant al colaborãrii dintre Travel Channel ºi Autorita-
tea Naþionalã pentru Turism. Prima parte a documen-
tarului „Wild Carpathia” a prezentat munþii spectacu-
loºi (Carpaþii Occidentali - Munþii Apuseni) ºi pãdu-
rile seculare ale Transilvaniei, iar partea a doua, „Wild
Carpathia - From the Mountains To The Sea”, a fost
o cãlãtorie de la Porþile de Fier pânã în Delta Dunãrii,
care a inclus prezentarea unor locuri de pe Valea Ol-
tului, a Munþilor Fãgãraº, a Castelului Peleº, a mã-
nãstirii Cozia ºi a unor localitãþi din Delta Dunãrii.
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Şedinţa CLM, de ieri, a început furtu-
nos, cu un schimb de tricouri. Pentru a-şi
dovedi imparţialitatea în ridicarea proble-
mei privind soarta celor două echipe de
fotbal ale Craiovei, consilierul PDL Dan
Cherciu a ţinut să le reamintească aleşilor
locali că el nu a fost văzut purtând nici un
tricou al echipei lui Adrian Mititelu în cam-
pania electorală trecută. „Sunteţi într-o
confuzie, domnule Cherciu, nu m-am îm-
brăcat niciodată în tricou în campanie,

m-am îmbrăcat după campanie, ceea ce
spune multe”, a venit imediat replica pri-
marului, care a simţit atacul în mod direct.

Cherciu crede că
se plătesc nişte poliţe

A început apoi meciul între consilierii
USL şi cei ai opozţiei. Ultimii au fost re-
prezentantaţi de alesul local Dan Cherciu
care a cerut ca ambele echipe de fotbal să
fie tratate în mod egal şi să fie lăsate să
joace amândouă pe stadionul „Ion Oble-
menco”. „Cu toţii, în acest consiliu, repre-
zentăm cetăţenii Craiovei. O parte dintre
aceşti cetăţeni ţin cu o echipă de fotbal,
altă parte ţin cu o altă echipă. Ori noi sun-
tem obligaţi să acordăm tratament egal şi
nediscriminatoriu oricărei echipe care
este afiliată legal la FRF”, a spus aces-
ta, subliniind faptul că este posibil ca
acest scandal să fie, de fapt, o formulă

Condiţiile Primăriei pentru revenirea echipei FC Universitatea pe „Ion Oblemenco”

Mititelu plăteşte datoriile
sau cedează echipa!

Primarul Lia Olguţa Vasilescu a acceptat să facă o ultimă încercare pentru stingerea
scandalului fotbalistic din Bănie. Edilul a îmbrăţişat ideea unui consilier care a propus ca
o comisie de dialog să negocieze cu Adrian Mititelu vizavi de intrarea pe stadion. Consi-
lierul Pavel Badea este însă de părere că tentativa nu va reuşi deoarece patronului FC
Universitatea Craiova este un om dificil, „care crede că deţine adevărul absolut”. În
cazul în care nu se va ajunge la nici un rezultat, primarul Craiovei a avansat două varian-
te de lucru: ori Adrian Mititelu îşi plăteşte integral datoria de 500.000 de euro către
municipalitate ori FC Universitatea Craiova este lăsată pe mâna unui alt investitor.

prin care se plătesc nişte poliţe între pri-
mar şi Adrian Mititelu.

Ce a făcut Mititelu
cu banii craiovenilor

Problema Primăriei Craiova cu Adrian
Mititelu este una veche, iar gravitatea ei se
trage din mandatul trecut când s-a votat
acordarea unor bani pentru echipa FC Uni-
versitatea Craiova, bani care nu au ajuns
niciodată la jucători, ci în buzunarele finan-

ţatorului. Afirmaţia i-a aparţinut consilieru-
lui PSD, Bianca Predescu care a fost mar-
tora acelui eveniment: „Eu sunt unul dintre
cei care, în mandatul trecut, nu am votat
atunci când mi s-a cerut să susţinem pe un
finanţator. Şi s-a şi întâmplat ceea ce eu am
spus: banii pe care îi dăm au fost folosiţi în
integralitate pentru plata datoriilor pe care
societatea sa le avea. În loc să susţinem
echipa de fotbal cu acei bani s-au dus în
interes personal al unei persoane fizice”.

Consilierii şi violul
Consilierul Pavel Badea le-a amintit co-

legilor că, tot în mandatul trecut, Adrian Mi-
titelu a mai făcut un gest urât faţă de con-
silierii de atunci. „Aduceţi-vă aminte, cei
care aţi fost consilieri în mandatul trecut,
că am încercat tot ce ne-a stat în putinţă
să îl facem pe Adrian Mititelu să plece de
la Severin şi să vină la Craiova, să joace

pentru craioveni. Ştiţi cum este ... dragos-
te cu sila nu se poate, ăla este viol. Cam
aşa a făcut atunci şi cu noi. Acesta a fost
motivul pentru care am dat drumul la o nouă
echipă pe care craiovenii să o identifice.
Ne-am simţit umiliţi atunci”, a declarat
Pavel Badea, care a accentuat faptul că
noua echipă, CS Universitatea Craiova a
fost creată ca o contrapondere la gestul lui
Mititelu de a confisca echipa oraşului.

Cum
ar putea
fi rezolvată
problema

După ce a relatat con-
silierilor lunga poveste a
litigiilor care sunt între
Primărie şi Adrian Miti-
telu, Lia Olguţa Vasiles-
cu a declarat că echipa
FC Universitatea Craio-
va poate să joace pe sta-
dionul „Ion Oblemenco”
doar în două cazuri: ori
Adrian Mititelu îşi plăteş-
te datoria de 500.000 de
euro pe care o are pen-
tru neplata utilităţilor, ori
vine un alt investitor la
club. „Dacă acea echipă
va avea vreodată un alt in-
vestitor, nu va fi nici un fel
de problemă să semnăm
un contract ca să poată să
joace şi ei pe Oblemenco.
Până atunci nu se poate
pentru că nu avem voie

din punct de vedere legal să semnăm un con-
tract cu el pentru că are datorii”.

O ultimă încercare
Consilierul Dan Cherciu a venit cu pro-

punerea de a fi constituită o comisie la nive-
lul Primăriei Craiova, din care să facă parte
şi consilieri, comisie care să negocieze cu
Adrian Mititelu în vederea stingerii acestui
scandal. Lia Olguţa Vasilescu a fost de acord
cu această propunere şi i-a invitat pe consi-
lieri să se înscrie pentru a se încerca o ne-
gociere cu Adrian Mititelu. „Vă rog să mă
credeţi că este imposibil să ai o discuţie cu
Mititelu. Dânsul este foarte dificil, are im-
presia că e deţinătorul adevărului absolut.
Ştiţi ce s-a întâmplat cu cei 20 miliarde de
lei vechi pe care primăria i-a dat lui? Când
s-au dus cei din primărie să îl întrebe cum a
cheltuit banii, i-a aruncat afară din club”, i-a
avertizat consilierul Pavel Badea.

Mititelu, spaima
funcţionarilor

Lia Olguţa Vasilescu a dezvăluit faptul
că nici un funcţionar public din Primăria
Craiova nu mai vrea să semneze vreun do-
cument pe care apare numele lui Adrian
Mititelu. „Eu am constatat acest lucru în
momentul în care se punea problema achi-
ziţiei pentru acel teren de la Balta Craiovi-
ţei, care era legal şi avem nevoie de el
pentru a face legătura între Râului şi Tine-
retului. Dar nimeni din primărie, când aude
de Mititelu, nu vrea să semneze nimic. Eu
mi-am asumat spectacolul ăsta public, am
tot luat palme în ultima perioadă, dar indi-
ferent ce primar vine, vă spun că are ace-
eaşi problemă: cu Mititelu nu semnează
nimeni nimic”.

Pavel Badea

Bianca Predescu

Dan Cherciu

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE
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Procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie – Serviciul
Teritorial Craiova au anunþat, ieri,
cã au început urmãrirea penalã
faþã de Gheorghe Bãzãvan, pri-
marul comunei Malovãþ, judeþul
Mehedinþi, în sarcina cãruia s-a
reþinut infracþiunea de luare de
mitã. Primarul a fost denunþat de
administratorul unei firme cã i-a
cerut ºpagã pentru a-i semna de-
vizele de lucrãri, astfel încât sã
poatã încasa banii pe lucrãrile
deja executate. Conform comu-
nicatului DNA, „la data de 25
octombrie 2013, în calitate de
primar al comunei Malovãþ, ju-
deþul Mehedinþi, inculpatul Bãzã-
van Gheorghe a pretins de la un
denunþãtor suma de 20.000 euro
pentru ca în schimb sã confirme
situaþiile de lucrãri executate de
firma denunþãtorului în favoarea
Primãriei comunei Malovãþ în
baza a douã contracte ºi pentru
a dispune plata contravalorii lu-
crãrilor în valoare de 506.000 lei,
executate în baza celor douã con-
tracte, convenind ca banii dato-
raþi de primãrie firmei sã fie re-
miºi în cursul zilei de 30 octom-
brie 2013”.

Procurorii DNA – Serviciul Teritorial
Craiova l-au reþinut, miercuri searã, pe pri-
marul comunei Malovãþ, judeþul Mehe-
dinþi, sub acuzaþia de luare de mitã. Pri-
marul Gheorghe Bãzãvan a fost prins în fla-
grant primind 20.000 de euro, bani pe care
îi ceruse administratorului unei firme, ca

sã-i semneze devizele pentru lucrãri deja
executate, astfel încât constructorul sã-ºi
poatã încasa banii, peste 500.000 lei. Asea-
rã, primarul a fost prezentat magistraþilor
Tribunalului Dolj, care au dispus arestarea
preventivã a acestuia pentru 29 de zile, fi-
ind introdus în arestul IPJ Dolj.

Primar arestat pentru o ºpagã de 20.000 de euro Delegaþia norvegianã, la întâlnire
cu primarul Craiovei

Delegaþia norvegianã formatã din
Karen Mork – procuror responsa-
bil pe linie de trafic de persoane din
cadrul Secþiei Crimã Organizatã Po-
liþia Districtului Rogaland – Stavan-
ger, Bjorn Vidar Bollestad – ºeful
Secþiei de Crimã Organizatã, Narve
Toppe – ofiþer responsabil trafic de
persoane al Secþiei Crimã Organiza-
tã Poliþia Judeþeanã Rogaland – Sta-
vanger, Linda Ervik, ofiþer de poli-
þie responsabil Trafic de persoane
– Secþia Crimã Organizatã din ca-
drul Poliþiei Judeþene Hordaland –
Bergen, Sylvia Myklebust, procu-
ror responsabil Trafic de persoane
– Secþia Crimã Organizatã din ca-
drul Poliþiei Judeþene Hordaland –
Bergen, însoþitã de ºeful IPJ Dolj -
comisar ºef Constantin Nicolescu
ºi ºeful Secþiei 5 Poliþie - comisar
ºef  Adrian Cãpraru s-a întâlnit, ieri,
cu primarul municipiului Craiova,
Lia Olguþa Vasilescu.

În timpul discuþiilor au fost abor-
date teme referitoare la integrarea
membrilor comunitãþilor defavorizate
prin derularea de proiecte cu fon-
duri europene, precum ºi la efortu-
rile autoritãþilor române atât la nivel
central, guvernamental, cât ºi local
de asigurare a cât mai multor ºanse
tinerilor din aceste comunitãþi de a
beneficia de locuri în unitãþile ºcola-
re de învãþãmânt superior ºi coopta-
rea acestora în diferite programe de
studii. Primarul Craiovei, Lia Olgu-
þa Vasilescu, a dat asigurãri cã Pri-
mãria Craiova este deschisã la ori-
ce fel de colaborare cu autoritãþile
norvegiene, iar din punct de vedere
al autoritãþilor publice locale se vor
face eforturi astfel încât proiectele
de integrare sã aibã rezultate mult
mai eficiente decât cele derulate în
trecut, urmãrindu-se ca de resur-
sele acestora sã beneficieze toþi
membrii comunitãþii.

În baza denunþului au fost
puse la punct toate detaliile, de-
nunþãtorul a primit bancnotele
pentru ºpagã, s-a întãlnit cu pri-
marul, cel din urmã fiind ridicat
de anchetatori imediat ce a intrat
în posesia sumei de 20.000 euro.
Dupã flagrant au fost fãcute per-
cheziþii atât la locuinþa primaru-
lui Gheorghe Bãzãvan, cât ºi la
sediul primãriei Malovãþ, prima-
rul a fost audiat la sediul DNA –

Serviciul Teritorial Craiova, pe
numele sãu fiind emisã ordonan-
þã de reþinere pentru 24 de ore.
Dupã ce a petrecut noaptea de
miercuri spre joi în arestul IPJ Dolj,
asearã primarul a fost prezentat
Tribunalului Dolj cu propunerea de
arestare preventivã. Instanþa a ad-
mis propunerea procurorilor anti-
corupþie ºi au emis mandat pentru
29 de zile pe numele lui Bãzãvan,
pentru luare de mitã.

Pentru cã în ultima perioadã
au avut mai multe chioºcuri de
ziare de pe raza secþiei sparte,
din acestea fiind sustrase
þigãri, poliþiºtii Secþiei 4
Craiova au organizat acþiuni de
supraveghere, mai exact, au
ieºit la pândã, încercând sã dea
de urma autorilor. Astfel, ieri-
dimineaþã, în jurul orei 5.00,
poliþiºtii Secþiei 4 Craiova au
observat doi tineri în timp ce
încercau sã pãtrundã într-un

chioºc din municipiu. Au
încercat sã-i opreascã, însã
tinerii s-au despãrþit ºi au rupt-
o la fugã, poliþiºtii pornind în
urmãrirea lor. I-au somat de
mai multe ori sã se opreascã,
însã fãrã nici un rezultat, aºa
cã au fãcut uz de armele din
dotare, trãgând mai multe
focuri de armã ca sã-i poatã
opri pe hoþi, fãrã ca vreo
persoanã sã fie rãnitã.

„Suspecþii nu s-au supus

somaþiilor organelor de poliþie
ºi au încercat sã îºi asigure
scãparea prin fugã, fapt
pentru care poliþiºtii au
procedat la urmãrirea acesto-
ra. Întrucât cei doi ºi-au
continuat deplasarea ºi au
refuzat sã se supunã somaþii-
lor verbale, poliþiºtii au
executat mai multe focuri de
armã în plan vertical reuºindu-
se prinderea ºi imobilizarea
suspecþilor”, ne-a declarat

agent principal Amelia Cãprã-
rin, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

Cei doi tinerii au fost
imobilizaþi ºi duºi la sediul
Secþiei 4 Craiova, unde au fost
identificaþi, stabilindu-se cã
este vorba despre Laurenþiu
Goman, de 21 de ani, din
Craiova ºi Mihai Brãtian, de 31
de ani, din Piatra Olt, judeþul
Olt. Ulterior, întrucât din
cercetãrile oamenilor legii
reieºise cã cei doi prinºi nu
acþionau singuri, au fost
ridicaþi ºi aduºi la audieri ºi
ªtefan Buda, de 35 de ani ºi
Alin Gîscã, de 30 de ani, ambii
din Craiova, taximetriºti, cu
privire la care poliþiºtii au
stabilit cã îi ajutau pe cei doi
suspecþi în activitãþile infracþi-

onale, punându-le la dispoziþie
autoturismele cu care se
deplasau la comiterea furturi-
lor. Dupã finalizarea audierilor
la sediul Poliþiei, cei patru
bãrbaþi au fost duºi la Parche-
tul de pe lângã Judecãtoria
Craiova, pe numele lor fiind
emise ordonanþe de reþinere pe
o perioadã de 24 de ore.
Oamenii legii urmeazã sã cearã
instanþei mandate de arestare
preventivã pentru toþi patru.

„Pânã în prezent au fost
documentate patru fapte
penale comise în municipiul
Craiova, suspecþii reuºind sã
sustragã pachete de þigãri în
valoare de aproximativ 20.000
lei, însã verificãrile continuã”,
a mai declarat agent principal
Amelia Cãprãrin.

O bandã de hoþi care se ocupa cu spargerea
chioºcurilor din Craiova, de unde furau þigãri,
a fost destructuratã, ieri, în urma unei acþiuni a
poliþiºtilor Secþiei 4 Craiova desfãºuratã sub
coordonarea unui procuror de la Parchetul de
pe lângã Judecãtoria Craiova ºi cu sprijinul
informativ al SIPI Dolj. Doi dintre hoþi au fost
prinºi în flagrant, ieri dimineaþã, iar poliþiºtii au
fost nevoiþi sã tragã mai multe focuri de armã

pentru a reuºi sã-i opreascã, iar alþi doi,
taximetriºti, care îi ajutau sã transporte
„prada” ºi le þineau „de ºase” au fost ridicaþi
ulterior ºi aduºi la audieri. Cu toþii au ajuns la
Parchetul de pe lângã Judecãtoria Craiova, pe
numele lor fiind emise ordonanþe de reþinere
pe 24 de ore, întrucât pânã în acest moment s-
a stabilit cã sunt autorii a patru furturi, preju-
diciul creat fiind de 20.000 lei.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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ADS Bucureşti şi principiul
„văzut, plăcut, luat”

Prin Contractul de concesiune
nr.8/23 mai 2008, Agenţia Dome-
niilor Statului Bucureşti a transmis
firmei SC Alcaruma Agro Consult
SRL, cu sediul în Bucureşti, în te-
meiul Procesului-verbal de adjude-
care nr.13048/16 mai 2008, supra-
faţa totală de 402,10 ha pentru o
perioadă de 20 de ani, în schimbul
unei redevenţe de „mai mare râ-

sul”. Suprafaţa de 402,10 ha aparţi-
nuse SC Agrolactis Rast. A fost o
licitaţie „trăsnet”, în deplin consens
„cu realizarea obiectivelor progra-
melor naţionale în domeniul agri-
culturii”, cum se menţionează în
contract. S-au calificat în etapa a
doua a licitaţiei, din data de 16 mai
2008, ofertanţii SC Tepro Agrorum
SRL Bucureşti şi SC Alcaruma Agro
Consult SRL Bucureşti. Cum SC
Tepro Agrorum SRL Buc ureş ti
s-a retras - regie consacrată - SC
Alc aruma Agro Consult SRL
Bucureşti şi-a adjudecat concesi-
unea suprafeţei de 402,10 ha te-
ren agricol şi 146,90 ha teren nea-

MIRCEA CANŢĂR
Se pare că „minunea de la Maglavit”, care datea-

ză de pe la 1935, sfârşitul lunii mai, când, se spune
că, fapt consemnat de presa vremii, un cioban, Pe-
trache Lupu, ar fi stat de vorbă cu Dumnezeu în
vreo trei rânduri, e pe cale să pălească în faţa altor
minuni, care se petrec mai aproape de zilele noas-
tre prin părţile locului. La Rast, ca să nu ne întin-
dem cu vorba, pentru reconstituirea dreptului de
proprietate al oamenilor ar mai fi nevoie de vreo
300 ha. Suprafaţa respectivă, confirmată de prima-
rul comunei, Iulică Silişteanu, şi secretarul Boboc
Liana, există pe raza comunei, numai că are... altă
destinaţie. După cum urmează: 362 ha sunt încre-
dinţate momentan SN Plafar SA Bucureşti, în te-
meiul unui aberant Certificat de Atestare a Drep-
tului de Proprietate asupra Terenului (Seria M03,
nr.6076) emis la 31 octombrie 2000 de Ministerul
Industriilor şi Comerţului, iar 402 ha, administrate
până în 1990 de IAS Rast (Agrolactis), au devenit
moşia Agenţiei Domeniilor Statului (ADS) (Legea
268/2001). SN Plafar SA Bucureşti – aflată în insol-

venţă din 2009 – care „se luptă” prin instanţele de
judecată pentru un teren furat răstenilor, „rupt”
din suprafaţa fostei cooperative agricole, se doreşte
între puţinele societăţi cu capital de stat „împro-
prietărită” de comunişti. Cu ADS este o altă poves-
te, fiindcă suprafaţa de 402 ha, deţinută pe terito-
riul comunei Rast, a aparţinut tot localnicilor. Care
privesc acum la cer. În 2006, prin strămutarea ve-
trei localităţii mai la nord şi întemeierea Rastului
Nou, din cauza inundaţiilor, suprafaţa agricolă s-
a diminuat cu 270 ha, nu mai puţin de 177,58 ha
fiind procurate prin acte de vânzare-cumpărare,
pentru restul de 100 ha procedându-se la expro-
prieri din raţiuni de utilitate publică, sumele so-
licitate de cei în cauză, în instanţe, fiind... exor-
bitante. Peste un miliard lei vechi pe hectar. Pen-
tru pământul localnicilor, Primăria Rast se jude-
că de ani de zile, fără a fi ajuns... la capătul dru-
mului. În nici o împrejurare, Prefectura Dolj, in-
diferent de numele celui învestit ca reprezentant
al Guvernului, n-a mişcat un deget.

gricol la un nivel al redevenţei de
425 kg grâu/ha/an pentru terenul
agricol şi... 6 kg grâu/ha/an pen-
tru terenul neagricol. Afacere „pe
cinste”, deplin circumscrisă „asi-
gurării necesarului de produse la
rezerva de stat”, cum se bălmă-
jeşte undeva la obiectul contractu-
lui de concesiune. Să nu omitem,
încheiat conform principiului „vă-
zut, plăcut, luat”, fiindcă exact aşa
se stipulează, inducând sentimen-
tul de neseriozitate.

Alcaruma Agro
Consult SRL
Bucureşti face
agricultură în Dolj

Firma Alc aruma
Agro Consult SRL
Bucureşti este deţi-
nută de c etăţeanul
turc Gorkem Yucel
Tursucu şi în sep-
tembrie 2011 a cum-
părat de la Mirc ea
Dinescu şi asociatul
său Doru Stănescu
firma Agroindustria-
la Giubega, care ad-
minis tra 800 ha
(aflate tot în porto-
foliul ADS Buc u-
reşti). Alte detalii în
afara faptului c ă
Agroindustriale Giu-
bega deţinea 10 ha
de teren nu s-au mai
obţinut în acel mo-
ment. Ceea c e se

poate intui este că administratorul
Alc aruma Agro Consult SRL
Bucureşti era deja cunoscut... la
ADS Bucureşti.
O redevenţă de râsul curcilor

La semnarea Contractului de
concesiune nr.8/23 mai 2008, în-
tre Agenţia Domeniilor Statului
(ADS) şi Alcaruma Agro Consult
SRL Bucureşti, aceasta din urmă
a fost reprezentată de Andres Sua-
rez Martin, în calitate de împuter-
nicit, concedentul fiind reprezen-
tat de Daniel Drăgan, preşedintele
ADS. Dacă menţionăm că prin
părţile locului cea mai mică rede-

venţă plătită de arendator către
arendaşi depăşeşte 800 kg grâu/ha
putem conveni că simulacrul de
redevenţă perceput celor de la Al-
caruma Agro Consult SRL Bucu-
reşti este de râsul curcilor, ca să

nu spunem că 6 kg grâu/ha pe
146,90 ha neproductive es te o
bătaie de joc.  Să nu scăpăm din
vedere că pentru întreaga supra-
faţă se alocă subvenţia de aproa-
pe 140 de euro pe hectar. Cum
aşa „s -a bătut palma”, aşa se
merge înainte.
Şi răstenii „ce zic”?

Terenurile cu destinaţie agrico-
lă preluate de ADS de la SC Agro-
lactis Rast au aparţinut localnici-
lor. În prezent, în circumstanţele
menţionate, există un deficit de
terenuri disponibile pentru recon-
stituirea dreptului de proprietate.
Despre strămutarea comunei pe o
altă vatră am menţionat, despre
scandalul cu SN Plafar SA Bucu-
reşti, care se consideră binecuvân-
tată de comunişti, acelaşi lucru. Ce
se va întâmpla mai departe cu pre-
tenţiile celor expropriaţi este greu
de spus. Dar, în orice caz, sumele
solicitate sunt imposibil de supor-
tat de bugetul comunei. Chiar dacă
răstenii n-au avut parte de deplină
dreptate de-a lungul istoriei lor, in-
diferent de cârmuire, ceea ce tră-
iesc în prezent întrece orice mă-
sură. Cui să se plângă?

Afaceri ale ADS Bucureşti
cu terenuri ale oamenilor din Rast
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Campania s-a desfãºurat în rân-
dul comunitãþilor rome din locali-
tãþile Craiova, Calafat, Catane,

Cerãt, Amãrãºtii de Jos ºi Lipovu.
Deºi majoritatea celor chestionaþi
au afirmat cã sunt înscriºi pe lis-
tele unui medic de familie, aceºtia
au recunoscut cã nu se adreseazã
doctorului decât în situaþii de ur-
genþã. Mai mult de jumãtate dintre
aceºtia au precizat cã nu ºtiu sã
fie suferinzi de vreo boalã, dar, pe
de altã parte, în ultimii ani nu au
fost la medic pentru analize. În
plus, s-a constatat cã existã ºi co-
munitãþi care nu dispun de infras-
tructurã sanitarã, bolnavii fiind ne-

voiþi sã parcurgã câþiva kilometri
buni pentru a ajunge la medic.

Ieri, Asociaþia Împreuna Pro
Educaþie, Sãnãtate,
Oameni ºi Economie
Socialã – E.S.O.E.S a
încheiat campania de
informare ºi conºtien-
tizare „E important sã
fiu interesat de sãnãta-
tea mea”, derulatã în
parteneriat cu Direcþia
de Sãnãtate Publicã
Dolj. „Misiunea noastrã
este de a contribui la
dezvoltarea durabilã a
comunitãþilor de romi
din regiunea Sud Vest
Oltenia. Dorim ca etni-
cii romi sã devinã mai
încrezãtori în calitatea
serviciilor medicale ºi
conºtienþi de dreptul la
sãnãtate pe care îl are
orice cetãþean, care
meritã sã fie tratat fãrã
discriminare, exclude-

re, într-o societate unde toþi oa-
menii sunt valorizaþi, bine trataþi
conform principiilor pe care cadre-
le medicale le învaþã în ºcolile de
specialitate”, a precizat Ramona
ªurlea reprezentant al asociaþiei
E.S.O.E.S.

Acces deficitar
la serviciile medicale

În cadrul proiectului, 300 de
persoane de etnie romã, cu vârsta
peste 18 ani, care nu au calitate de
asigurat sau care au venituri foar-

te mici ºi acces insuficient la in-
formaþii în domeniul educaþiei sa-
nitare, au beneficiat de un pachet
de analize medicale de bazã. Aces-
tora le-au fost aplicate ºi chestio-
nare legate de starea de sãnãtate ºi
accesul la serviciile sanitare. Prin-
tre concluziile desprinse se numã-
rã lipsa de informare legatã de do-
meniul sanitar a celor din comuni-
tãþile respective. În plus, majorita-
tea manifestã un comportament la
risc, ceea ce înseamnã cã în ur-
mãtorii ani ar putea sã aparã mai
multe cazuri din patologia cardio-
vascularã, neurologicã, digestivã
sau metabolicã.

Alãturi de reprezentanþii asocia-
þiei neguvernamentale, în cele ºase
localitãþi doljene s-au deplasat ºi
voluntari, cadre medicale ºi studenþi
la Medicinã, care au încercat sã-i

convingã pe romi cât de important
este sã treacã periodic pragul unui
cabinet medical. Un alt scop al eva-
luãrii a fost acela de a identifica
nevoile de informare ºi de a îmbu-
nãtãþi calitatea vieþii prin promova-
rea unui stil de viaþã sãnãtos.

  Campania s-a desfãºurat
în ºase comunitãþi doljene
Asociaþia Împreuna Pro Educa-

þie, Sãnãtate, Oameni ºi Economie

Socialã, dar ºi cei care au partici-
pat la conferinþa de ieri au anunþat
cã îºi doresc, în continuare, ca în
urma acestei iniþiative, etnicii romi
sã beneficieze de acces la serviciile
medicale. Campania a fost imple-
mentatã cu sprijinul liderilor romi
din comunitãþile vizate de proiect ºi
al voluntarilor Asociaþiei E.S.O.E.S,
tineri romi, elevi ai ºcolilor postli-
ceale sanitare ºi studenþi ai Univer-
sitãþii de Medicinã ºi Farmacie din
Craiova. De altfel, echipa asociaþiei
a fost formatã din activiºti cu ex-
perienþã în elaborarea ºi implemen-
tarea de proiecte ºi programe adre-
sate comunitãþilor de romi, în reali-
zarea unor analize ºi studii care re-
flectã situaþia romilor, dar ºi în im-
plementarea unor campanii de in-
formare ºi conºtientizare.

Proiectul a fost cofinanþat de
Agenþia Naþionalã pentru Romi –
Programul “Anul european al cetã-
þenilor” ºi a avut ca obiectiv gene-
ral creºterea gradului de conºtien-
tizare a 1.700 de  persoane cu vâr-
sta de minimum 18 ani, cetãþeni
români de etnie romã ºi cetãþeni
români din ºase localitãþi doljene.

RADU ILICEANU

Peste 300 de romi din mai multe comunitãþi
doljene au beneficiat de un set de analize de
bazã în cadrul unei campanii ce ºi-a propus
sã-i încurajeze pe aceºtia sã meargã mai des

la medic. Tot cu aceastã ocazie s-a realizat ºi
un studiu, concluzia fiind cã accesul romilor la
serviciile sanitare - mai ales a celor lipsiþi de
posibilitãþi financiare - este încã deficitar.

Dolj: Analize gratuite pentru 300 de romi

Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa a vor-
bit despre ultimele zboruri care
au început sã se facã de pe acest
Aeroport, precum ºi despre po-
sibilitatea ca Aeroportul Interna-
þional Craiova sã devinã rezervã
pentru Aeroportul Otopeni, ur-
mând ca în perioada urmãtoare
sã se dea acordul pentru o fi-
nanþare de peste 24 milioane de
euro, bani care vor fi investiþi ºi
în pista Aeroportului. „Vreau sã
vã spun cã punctul 11 de pe
Ordinea de zi este o adevãratã
reuºitã pentru Consiliul Judeþean
Dolj, fiind vorba de o prelungire
a termenului de rambursare a
creditului cu 2 ani prin acorda-
rea unei perioade de graþie de doi
ani la plata ratelor la contractul
de credit semnat cu Banca Co-
mercialã Românã, începând cu
luna noiembrie 2013. Asta în-
seamnã cã avem posibilitatea ca
doi ani de zile sã cheltuim liniº-
tiþi banii, sã ne facem treburile

cu ei, sã continuãm investiþiile
pe care le-am început ºi sunt
convins cã BCR-ul nu a mai
acordat niciunei instituþii o ast-
fel de facilitate. Adicã, este un
succes cu care ne putem lãuda”,
a spus Ion Prioteasa, preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dolj.

Perioadã de graþie
de doi ani pentru un credit

de 50 milioane de lei
În anul 2007 administraþia ju-

deþeanã a contractat un împru-
mut intern în valoare de 53.685
mii lei pentru realizarea unor in-

vestiþii publice de interes local.
Împrumutul a fost contractat de
la BCR pe o perioadã de 20 de
ani. Direcþia Tehnicã a Consiliu-
lui Judeþean Dolj a înaintat soli-
citarea de identificare a surselor
de finanþare necesare realizãrii
obiectivului de investiþii „Moder-
nizare ºi extindere Unitate Primiri
Urgenþe Spital Clinic Judeþean de
Urgenþã - execuþie” în perioada
2014-2016. Pentru asigurarea
unei pãrþi din sursele de finanþa-
re necesare realizãrii acestui ob-
iectiv, Consiliul Judeþean Dolj a
solicitat BCR prelungirea terme-
nului de rambursare a creditului
contractat. „La solicitarea Con-

siliului Judeþean Dolj, BCR a ve-
nit cu propunerea de prelungire
cu doi ani a termenului de ram-
bursare a creditului ºi acordarea
unei perioade de graþie de doi ani
la plata ratelor. Având în vedere
trendul descrescãtor al evoluþiei
dobânzii de referinþã noile cos-
turi aplicate ca urmare a noii
structuri de creditare vor fi cu
29% mai mici decât cele iniþiale,
dobânda de platã pânã la sfârºi-
tul perioadei fiind de aproxima-
tiv 16.000 mii lei faþã de cea ac-
tualã de aproximativ 23.000 mii
lei”, a mai spus preºedintele CJ
Dolj, Ion Prioteasa.

MARGA BULUGEAN

Consilierii judeþeni au votat ieri, în cadrul unei
ºedinþe ordinare, toate cele 24 de proiecte aflate
pe ordinea de zi. Este vorba de rectificarea buge-
tului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului de Pneu-
moftiziologie Leamna pe anul 2013; al Spitalului
Orãºenesc „Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dã-
buleni precum ºi ale unitãþilor de asistenþã medi-

Consiliul Judeþean Dolj a renegociat cu BCRConsiliul Judeþean Dolj a renegociat cu BCRConsiliul Judeþean Dolj a renegociat cu BCRConsiliul Judeþean Dolj a renegociat cu BCRConsiliul Judeþean Dolj a renegociat cu BCR
co-sociale Amãrãºtii de Jos, Bechet, Brabova,
Cetate, Melineºti, Pleniþa ºi Sadova pe anul 2013.
O discuþie aparte s-a fãcut pe marginea proiectu-
lui de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþi-
lor judeþului Dolj la Aeroportul Craiova care sã
aprobe rectificarea bugetului de venituri ºi chel-
tuieli precum ºi a listei de investiþii pe anul 2013.
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Şi mai aproape de ascultători!
A fi ş i mai aproape de public ul

ascultător  este marea dorinţă a
reprezentanţilor radioului oltean,
la ceas aniversar. Tocmai de ace-
ea, subliniază managerul Alexan-
dru Mogoşeanu, noua grilă de
programe, lansată astăzi, es te una
flexibilă şi deschisă intervenţiilor,
„la dispoziţia tuturor c elor care
ne asc ultă, c are pot veni în con-
tinuare cu propuneri de îmbună-
tăţire, de modificare, de a dina-
miza lucrurile”.

„La porţile zilei” este emisiu-
nea care dă deşteptarea cu ştiri şi
muzică, de luni până vineri, de la
ora 6.00, iar între 7.00 şi 10.00
ascultaţi „Bună dimineaţa, Olte-
nia!”, adică muzică, ştiri, informa-
ţii meteo şi din trafic. De la 10.00
la 11.00, „De 10 x România” ţine
pasul cu agenda zilei, aducând în
prim-plan subiecte surprinzătoare,
comentarii la zi din întreaga ţară,
însoţite de muzică din toate tim-
purile. „Pulsul zilei” este luat în-
tre 11.00 şi 13.00,  cu cele mai

Astăzi, la 85 de ani de la înfiinţarea radioului naţional,
Radio România „Oltenia” Craiova
îşi lansează noua grilă de toamnă

La 1 noiembrie 1928, la ora 17.00, se inaugura cu apelul
„Alo, alo, aici Radio Bucureşti, România” postul naţional de
radio. Vreme de opt decenii şi jumătate, de la glasul regelui şi
până la cel mai obişnuit român, radioul a fost gazda şi priete-
nul celor care l-au însoţit de-a lungul timpului. Chiar în ziua
acestei aniversări, Radio Romania „Oltenia” Craiova  îşi lan-
sează noua grilă de toamnă, prin care îşi provoacă ascultăto-
rii cu multe noutăţi editoriale, documentare, reportaje, emi-

siuni şi concursuri. Tot astăzi, instituţia a declarat Ziua Por-
ţilor Deschise: între orele 10.00 şi 14.00, craiovenii au acces în
sediul radioului, de pe bulevardul „Ştirbei Vodă” nr. 3, inclu-
siv în cabina de emisie! «Pe 6 iunie 2014, Radio „Oltenia” va
împlini 60 de ani, aşadar 1 noiembrie 2013 este punctul de
pornire a unei aniversări ce va dura atât timp cât vreţi să ne
ascultaţi!»,  spune Ale xandru Mogoşeanu, manager Radio
România „Oltenia” Craiova.

Primele cuvinte la microfonul radioului naţio-
nal erau rostite, la 1 noiembrie 1928, de Drago-
mir Hurmuzescu, promotorul radiofoniei româ-
neşti, după care a urmat un recital de versuri
compuse de Horia Furtună, în care radioul ro-
mânesc era definit „Un suflet nou”. În ziua inau-
gurală, postul naţional de radio a difuzat muzică
de dans, informaţii din pre-
să, buletine meteo şi ştiri
sportive. La microfonul ra-
dioului au vorbit, pe rând,
Tudor Arghezi, Gala Ga-
laction,  Liviu Rebreanu,
Tudor Vianu, Ion Finteş-
teanu, Constantin Nottara,
George Vraca ş.a.

Ulterior, şi-au făc ut debutul emis iuni dedica-
te atât femeilor, cât şi temelor culturale, dar şi
o serie de transmis iuni umoristice şi emis iuni
clasice: „Ora copiilor”, „Ora veselă”, teatrul ra-
diofonic, cursuri de limbă străină, „Cronica dra-
matică”, „Cronica literară”, „Cronica cinema-
tografică”.  Emisiunile erau alc ătuite de un con-

Ca în fiec are an,  în ajunul
sărbătoririi radioului public,
Seniorii Radio România au
fost invitaţi la tradiţionala în-
tâlnire cu mai tinerii lor  co-
legi, fiind întâmpinaţi cu flori,
bucurie şi recunoştinţă pen-
tru anii petrecuţi în slujba ra-
dioului. Ovidiu Miculescu,
preşedintele direc tor general
al Societăţii Române de Ra-
diodifuziune, a mulţumit ce-
lor  prezenţi pentru întreaga
lor activitate, pentru profesi-
onalismul şi standardul înalt pe care au
reuş it să îl menţină în vremuri dificile
şi pe care generaţia de astăzi de jurna-
lişti şi tehnicieni din Radio România îl
păstrează ca pe un reper în munca lor.
În c adrul acestei întâlniri, jurnalistul şi
scriitorul craiovean Mircea Pospai, ani

Radio România şi-a sărbătorit seniorii

buni redactor-şef al Radio „Oltenia”, a
primit diploma pentru Cel mai tânăr
Senior în activitate, iar maestrul Lu-
dovic Bács şi c unoscutul comentator
sportiv Ion Ghiţulescu au fost desem-
naţi Cei mai longevivi Seniori ai Ra-
dio România. 

importante şi mai acute teme ale
momentului. „Microfon deschis”
la Radio „Oltenia”, de la 14.00 la
17.30, apoi staţi c u urechea pe
emisiunea de dedicaţii muzic ale
„Special pentru tine”, difuzată, ca
şi până acum, între orele 17.30 şi
19.30. În week-end, Radio Roma-
nia „Oltenia” Craiova are alt ritm:
va fi mai aproape de ascultători,
propunându-şi să vă ofere relaxa-
rea de c are aveţi nevoie după o
săptămână.
Evenimente cu şi pentru public,
alături de partenerii tradiţionali

Spre a aniversa cei 85 de ani de
existenţă a radioului public, radio-
ul regional din inima Olteniei vine
din nou alături de prietenii săi, pe
care îi aşteaptă în Râmnicu Vâl-
cea, Târgu Jiu, Craiova, Drobeta-
Turnu Severin, Slatina şi în alte
localităţi din regiune. Astfel, astăzi,
Radio „Oltenia” organizează la Târ-
gu Jiu ample manifestări dedicate
ascultătorilor. Punctul culminant va
fi spectacolul ce se va desfăşura
în centrul oraşului, de la ora 13.30,

şi care va cuprinde momente de
muzică populară, uşoară şi folk,
dans modern şi aerobic, o repre-
zentaţie a actorilor Teatrului de
Păpuşi, precum şi concursuri cu
premii.

Filarmonica „Oltenia”, Teatrul
Liric „Elena Teodorini”,  Teatrul
pentru Copii şi Tineret „Colibri”,
administraţiile locale şi judeţene
rămân partenerii tradiţionali ai ra-
dioului public de la Craiova, impli-
cându-se,  în această perioadă,
într-o suită de manifestări dedica-
te momentului. «În toată această
perioadă sunt o mulţime de eveni-
mente. Spre exemplu, am iniţiat un
proiec t la Şcoala Specială „Sf.
Mina”, la finalul căruia chiar acolo
va începe să emită online un „co-
pil” al radioului oltean: postul Ra-
dio Inocent. Derulăm, apoi, între
28 octombrie şi 2 noiembrie, cam-
pania împotriva traficului de per-
soane „Nepăsarea te face compli-
ce”, în parteneriat
cu Agenţia naţio-
nală împotriva tra-
ficului de persoa-
ne şi Asociaţia „Ti-
nerii luptă împotri-
va viciilor mileniu-
lui III», a precizat
managerul Alexan-
dru Mogoşeanu.
Echipa radioului
oltean se
prezintă

Radio „Oltenia”
a luat fiinţă în urmă
cu aproape 60 de
ani: a transmis în

eter prima emisiune la 6
iunie 1954,  ora 14.00,
iar programul cu care
s-a pornit la drum era de
o oră pe zi. În prezent,
echipa postului este for-
mată din 60 de persoa-
ne, cea redacţională nu-
mărând 19. „Aşteptăm
un moment în care vom
reuşi să redistribuim sar-
cinile, astfel încât să ie-
şim mai mult în lume, mai ales în
mediul online – o componentă a
presei ce se dezvoltă cu fiecare zi
ce trece şi pe care noi vrem să o
fructificăm, în sensul creşterii au-
dienţei şi în ideea de a ne promova
imaginea şi în acest fel”, explică
managerul postului.

Alexandru Mogoşeanu are 47 de
ani, iar 23 – adică jumătate din via-
ţă! – i-a petrecut la Radio „Olte-
nia”. „Îi datorez foarte mult radio-
ului, de aceea îi sunt atât de devo-
tat, de aceea sunt dedicat acestei
meserii, de aceea respect enorm
această instituţie care a ştiut să-şi
aprecieze şi să-şi promoveze va-
lorile. I-am c unoscut pe foarte

mulţi oameni de certă valoare care
au trecut pe-aici – Cornel Sores-
cu, Mircea Pospai, Mihai Nicola,
Mariana Tomesc u Vâlceanu,  o
voce reprezentativă pentru radioul
public românesc, Romulus Cincă
şi o mulţime de alţi jurnalişti care
au făcut cinste acestei instituţii şi
îi fac în continuare”, spune Ale-
xandru Mogoşeanu.

De altfel, una dintre noile emi-
siuni – „Sunt vedeta ta” – va pre-
zenta publicului oamenii care lu-
crează la radio. Oameni pe care îi
auzi poate toată viaţa, dar pe care
nu ai ocazia să-i vezi niciodată…
„Vrem ca publicul să ştie cine sunt
cei care le vorbesc, cum sunt ei…

Să spunem că sunt cei
care ajung la lucru poate
la 3.00-4.00 dimineaţa,
trecând peste boli ori alte
necazuri inerente oricărei
vieţi spre a veni şi a fi
binedispuşi la microfonul
acestui post de radio”, a
adăugat managerul.

***
La cât mai multă

e ne rgie  ş i inspiraţie
colegilor noştri, la cât
mai mulţi ani de trans-
misie în eter, la cât mai
frumoase şi mai ascul-
tate  e misiuni,  Radio
România!

siliu condus  de Dragomir Hurmuzesc u, din care
făceau parte I. Al. Brătescu-Voineşti, Dimitrie
T. Alesseanu şi Mihail Jora. La 10 martie 1929
debuta la microfon cel care a ţinut cele mai
multe conferinţe radiofonic e: Nicolae Iorga.
Ulterior, din primele lui cuvântări a fost editat
volumul „Sfaturi pe întuneric”.

În prezent,  Radio Ro-
mânia emite pe trei posturi
naţionale: Radio România
Ac tualităţi, Radio Româ-
nia Cultural şi Antena Sa-
telor. De asemenea,  emite
la nivel internaţional prin
Radio România Internaţi-

onal 1 (în limba română) şi
Radio România Internaţional 2 şi 3 (în limbi
străine),  iar  la nivel regional prin 8 studiouri
regionale. Oferta Radio România este com-
pletată de un post regional dedic at exclus iv
muzicii c lasic e Radio România Muzic al,  dar
şi de Radio3Net „Florian Pittiş”,  singurul post
din ţară exclusiv online.

Radio România „Oltenia” Craiova emite
în prezent pe patru frecvenţe: 102,9 FM
(pentru Craiova), 105 FM (pentru toată
Oltenia), precum şi 603 şi 1314 AM. Postul
se recepţionează însă şi în localităţi din
Argeş şi Teleorman, în nord-vestul Bulga-
riei şi în Valea Timocului sârbesc.

Alexandru Mogoşeanu
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Universitatea din Craiova (Facul-
tatea de Economie ºi Administrarea
Afacerilor) împreunã cu Bursa de
Valori Bucureºti, BCR Pensii ºi BFP
Advisors organizeazã, luni 5 noiem-
brie 2013, ora 9.30, la Sala Albastrã,
primul eveniment din programul
“Educaþia financiarã - provocãri ºi so-
luþii” cu participarea dr. Lucian An-
ghel, Preºedinte al  Bursei de Valori
Bucureºti ºi Preºedinte al Directora-
tului - Director General BCR Pensii.

Potrivit unui comunicat al univer-
sitãþii, cel de-al doilea eveniment din
acest program va fi organizat vineri
8 noiembrie în parteneriat cu Banca
Naþionalã a României. Studenþii Uni-
versitãþii din Craiova, în special stu-
denþii programului de studii Finanþe ºi

“Educaþia financiarã - provocãri ºi
soluþii”, la Universitatea din Craiova

Evenimentul este parte a
proiectului  cultural  “Art
Show”, desfãºurat de Casa de
Culturã a Studenþilor (CCS)
Craiova cu scopul de a pune în
valoare tinerii talentaþi care
activeazã în cadrul instituþiei.
Spectacolul a fost unul diver-
sificat, Ioana, membrã a trupei
de teatru Face Act, a dat star-
tul prin recitarea unei poezii, iar
versurile recitate pe întreg par-

Un spectacol de excepþie având
drept temã Hallowenul, a fost pus în
scenã marþi, 29 octombrie a.c. de ac-
torii trupei de teatru Face Act. Lumâ-

Spectacol de Halloween pus în scenã
de actorii Face Act

Pe Marco Lucchesi l-am cunoscut într-
o searã de noiembrie târziu, în holul unui
hotel dintr-o micã localitate abbruzzezã,
lângã Pescara, unde urma sã fie omagiat
proaspãtul Nobel Gunther Grass. ªtiam
unul de celãlalt, iar Virgiliu al nostru, un
profesor de portughezã din Roma, avuse-
se grijã ca întâlnirea aceasta sã aibã loc
sub semnul unei incidenþe cu adevãrat dan-
teºti. Ne-am recunoscut fãrã intermediari
ºi, în câteva minute, cu multã nebãgare
de seamã, ne-am trezit pe strãzile medie-
vale ale micii cetãþi Penne, pãlãvrãgind
aiuritor despre limbile noastre comune ºi,
fireºte, despre poezie. Au urmat câteva
zile în care pãlãvrãgelile n-au contenit
spre uimirea altor cunoºtinþe comune ºi
spre fascinaþia câtorva dintre acestea.

Ideea de a ne revedea, în România ori
în îndepãrtata Brazilie, era mai puþin de-
cât o speranþã. Poate un pact, oricum
într-o ordine a tainelor abia ºoptite. ªi,
totuºi, peste douã luni doar, dupã un con-
tract cu o editurã craioveanã, urma sã-i
aparã o primã culegere din cele câteva
admirabile volume ale poeziei sale scri-
se în italianã. ªi, pe neaºteptate, Marco
Lucchesi mã anunþã, cu jubilaþia abia re-
þinutã a puºtiului trezit pe marginea visu-
lui, cã soseºte la Craiova. ªi a sosit. O
lunã, pe strãzile ºi cafenelele urbei noas-
tre încã atât de trademiste, s-a hãlãduit
doctul brazilian îmbâcsit de tomuri de
culturi eterogene, ºtiutor, cum e, cu pro-
be, al vreo 20 de limbi, cãruia de curând
i-a adãugat ºi româna, stârnindu-ºi noii
prieteni, poeþi ori simpli cititori spre o ad-
miraþie aproape fãrã margini.

Destinul e, uneori, generos cu noi,

Un cãrturar transatlantic – fan al RomânieiUn cãrturar transatlantic – fan al RomânieiUn cãrturar transatlantic – fan al RomânieiUn cãrturar transatlantic – fan al RomânieiUn cãrturar transatlantic – fan al României

cursul  piesei  au
fost compuse de
Radu, ºi el membru
al trupei.Totodatã,
spectatorii au avut
parte de muzicã ºi
de un antrenant
impro show, împãr-
þit în mai multe mo-
mente.  Desigur,
publicul a fost ºi el
implicat în specta-

col, oferind bileþele cu replici,
cu ajutorul cãrora tinerii actori
au încercat sã creeze o poves-
te. Coordonatorul spectacolu-
lui, dar ºi cel care le-a pus beþe
în roate actorilor, a fost Mihai
Diºa. “Spectacolul a fost o pro-
vocare atât pentru trupã cât ºi
pentru spectatori. În cadrul
exerciþiilor de improvizaþie am
provocat publicul sã construias-
cã spectacolul.Temele ºi per-
sonajele cerute au fost îmbina-
te cu puþinã muzicã, puþinã po-
ezie, ºi astfel a ieºit un art show
interactiv”, a spus Mirela Gã-
man, coordonator Face Act.

ALINA DRÃGHICI

nãri aprinse, efecte sonore ºi perso-
naje de poveste, toate acestea i-au tri-
mis pe spectatori cu gândul la sãrbã-
toarea americanã.

chiar ºi atunci când probabil n-o meri-
tãm. Aºa cã, peste doi ani, ne-am reîn-
tâlnit, în Italia, la un alt congres dedicat
unui mare scriitor din pãcate mai puþin
cunoscut ºi preþuit la valoarea sa: Vin-
cenzo Consolo. ªi, la scurt timp, graþie a
doi tineri cãrturari, el, un italian pesca-

rez, ea o brazilianã din Sao Paolo, cãro-
ra le mijlocisem involuntar un mariaj abia
împlinit, m-am trezit în Brazilia, la un con-
gres, departe, în sud, de unde aveam sã
plonjez, peste scurt timp, la Rio, în împã-
rãþia lui Marco Lucchesi. ªi, iarãºi, pes-
te doar cinci luni, la Craiova, ºi, apoi, din
nou în Italia, pentru o sãptãmânã de par-
cã podul de vis poetic româno-brazilian
pe care Marco Lucchesi îl imaginase,
într-un interviu, devenise deja funcþional.

De atunci, proaspãtul ºi cel mai tânãr
academician brazilian mi-a fost oaspete
drag, la Craiova, în douã rânduri, ºi nu sin-
gur, ci cu minunata sa logodnicã, Constan-
ça, braziliancã get-beget, ea însãºi univer-
sitarã. A venit, mai bogat în limba ºi în
cultura româneascã, mândru de prietenii

sãi craioveni, cu o recunoºtinþã imensã
pentru Oraºul pe care nu pregetã sã ºi-l
asume în identitatea sa biograficã.

Între timp, la Rio, dar ºi în alte pãrþi
ale Braziliei, a tradus din Bacovia, din
Sorescu (unul din autorii sãi preferaþi,
alãturi de Dante, Shakespeare, Trakl,
Montale, Luzi, Char…), a vorbit, ori de
câte i s-a ivit prilejul, despre cultura ro-
mânã, despre folclorul românesc pe care
a început sã-l guste ºi sã-l cerceteze mai

abitir decât mulþi defetiºti intelectuali au-
tohtoni, a þinut conferinþe despre Emines-
cu ºi despre Sorescu la Biblioteca Naþi-
onalã Brazilianã, o instituþie de nivel aca-
demic comparabil cu cea de la Paris, a
consacrat un numãr întreg poeziei noas-
tre în revista „Poesia Sempre” al cãrei
redactor-ºef a fost, conduce acum presti-
gioasa publicaþie „Revista Brasileira” a
Academiei de Litere.

Considerat un fenomen, acasã ºi în alte
culturi, mai ales prin predilecþia sa pentru
limbi (stãpâneºte circa 20, ultima, dar a
treia, dupã portughezã ºi italianã într-o
ordine de el mãrturisitã, fiind limba româ-
nã), Marco Lucchesi are, indubitabil, pro-
filul acelui uomo universale pe care l-a
propus umanitãþii Renaºterea florentinã ºi
de care s-a ataºat, încã din adolescenþã,
ºi Mircea Eliade al nostru. Licenþiat în
Istorie, la Rio, în filozofie, la Koln, în Ger-
mania, posesor a douã doctorate, unul în
Brazilia, celãlalt în Germania, e interesat
de astronomie, de matematicã, de fizicã,
mare iubitor de muzicã (cântã la pian ºi
cunoaºte pe de rost zeci de arii din cele-
bre opere din repertoriul marilor compo-
zitori); dincolo de toate, însã, Marco în-
truchipeazã profilul unui Om, dotat cu un
cult al semenului ieºit din comun, o voca-
þie a prieteniei cu adevãrat rarã, care ºi-a
fãcut din modestie o lecþie vie pentru cei
cu care vine în contact.

Iubeºte trei oraºe pe care ºi le trece în
destin: Rio de Janiero, unde s-a nãscut, Luc-
ca, oraºul natal al pãrinþilor, ºi Craiova, pe
care o considerã un reper ºi un resort ale
Prieteniei ºi ale renaºterii sale ca… româ-
nist. Sau, aºa cum îl simt eu, ca român.

Bãnci ai Facultãþii de Economie ºi
Administrarea Afacerilor, profesori ºi
reprezentanþi ai mediului de afaceri
vor participa la disertaþia cu tema “Ce
ar trebui sã ºtim despre viitorul nos-
tru financiar” susþinutã de dr. Lucian
Anghel. Evenimentul include ºi pre-
zentarea cãrþii “Economia pe înþele-
sul tuturor”, autor dr. Lucian Anghel
precum ºi intervenþii ale reprezentan-
þilor BFP Advisors - Gabriel Vlãduþ
ºi Cãtãlin Adam cu privire la cele mai
noi tipuri de servicii de consultanþã
oferite companiilor.În final este pre-
vãzutã o sesiune de întrebãri ºi rãs-
punsuri dedicatã, în principal, mediu-
lui de afaceri ºi moderatã de prof.dr.
Cristi Spulbãr, coordonator program.

ALINA RÃGHICI
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Chiar ºi conversaþiile papei
au fost ascultate de National
Security Agency (NSA) din
SUA. Aceasta este dezvãlui-
rea hebdomadarului italian
„Panorama”, în ediþia sa de
ieri. Potrivit anchetei, agenþii
americani au captat conversa-
þiile cardinalului Jorge Mario
Bergoglio utilizând în peninsu-
lã ºi în statul Vatican operato-
rul italian de telefonie. Conþi-
nutul acestor convorbiri a fost
clasat în patru categorii: „In-
tenþiile ierarhiei”, „Sistemul fi-
nanciar”, „Obiectivele politice
externe” ºi „Drepturile omului”.
Activitatea de spionaj s-a in-
tensificat în perioada conclavu-
lui din 12 martie 2013. Servi-
ciile secrete americane au pus
sub ascultare, conform celor de
la „Panorama”, Domus Inter-
nacionalis Paolo al VI-lea, ho-
telul ecleziastic în care locuia...
cardinalul Bergoglio. Acest as-
pect nu este o veritabilã sur-
prizã. Documente WikiLeaks
au relevat faptul cã dupã con-

Papa Francisc (de asemenea!) sub ascultarePapa Francisc (de asemenea!) sub ascultarePapa Francisc (de asemenea!) sub ascultarePapa Francisc (de asemenea!) sub ascultarePapa Francisc (de asemenea!) sub ascultare
clavul din aprilie 2005, în care
acesta a fost principalul con-
tracandidat al lui Joseph Rat-
zinger, fostul Papã Benedict al
XVI-lea, serviciile secrete s-au
interesat de arhiepiscopul de
Buenos Aires. L-au ascultat ºi
dupã ce a ocupat funcþia? Res-
ponsabilul de presã al Vatica-
nului, pãrintele Federico Lom-
bardi, spune cã nu ºtie nimic.
Dar îngrijorarea este mare la
Sfântul Scaun, deoarece,
spre deosebire de predece-
sorii sãi, Papa Francisc co-
municã mult cu colaboratorii
sãi prin telefon. De aseme-
nea, NSA ºi-a multiplicat as-
cultãrile dupã ce Ernst von
Freyberg a devenit noul pre-
ºedinte german al IOR (ban-
ca Vaticanului). Totodatã,
potrivit „Panorama”, o celu-
lã a NSA a fost instalatã într-
o anexã a ambasadei SUA
din Roma, situatã în Salustia-
na. NSA a negat însã imediat
aceste informaþii. „Agenþia
americanã pentru Securita-

tea Naþionalã nu vizeazã Vati-
canul. Afirmaþiile conform cã-
rora NSA ar fi interceptat co-
municaþiile Vaticanului, publi-
cate în revista italianã „Pano-
rama”, pur ºi simplu nu sunt
adevãrate”, a declarat Vanee
Vines, un purtãtor de cuvânt al
NSA, conform ziarului „The
Los Angeles Times”. Dar în

Oraºul Etern, o altã agenþie de
spionaj s-a dovedit foarte acti-
vã: CIA. Cu toate acestea,
agenþii din Langley n-au bene-
ficiat de sisteme tehnologice de
ascultare de la NSA. Munca
lor de informaþii s-a bazat pe
coruperea tehnicienilor opera-
tori de telefonie, de trafic de
Internet sau bancheri.

Cadavrele a 87 de migranþi au fost gãsi-
te miercuri în deºertul nigerian, la zece ki-
lometri de frontiera algerianã, conform unor
surse concordante, citate de AFP. Aceste
victime (7 bãrbaþi, 32 de femei ºi 48 de co-

Cadavrele a 87 de migranþi gãsite în deºertul
nigerian, aproape de frontiera cu Algeria

Cotidianul britanic „Daily
Express” a lansat o petiþie prin
care îi cere premierului David
Cameron sã menþinã controlul
asupra sosirii lucrãtorilor
români ºi bulgari în Marea
Britanie ºi le cere cititorilor sãi
sã o semneze. Lucrãtorii
români ºi bulgari vor putea
munci liber în Marea Birtanie
de la 1 ianuarie 2014, iar
Cameron insistã cã nu poate
face nimic în acord cu legisla-
þia europeanã pentru a evita
ridicarea restricþiilor tempora-
re de muncã. Petiþia îi cere lui
Cameron sã aibã curajul sã
înfrunte Bruxelles-ul ºi sã
protejeze lucrãtorii britanici,
menþinând restricþiile actuale.
„Susþin 100% campania „Daily
Express”. Este ceva ce am
cerut ºi eu în Camera Comu-
nelor. Sã spunem UE cã

Marea Britanie nu va primi
români ºi bulgari ar ajuta la
renegocierea statutului nostru
de membru al UE”, a declarat
parlamentarul conservator
Philip Hollobone. „Este
imperativ sã începem sã
tragem la rãspundere Guver-
nul ºi sã încetãm sã mai
folosim scuza cã nu se poate
face nimic în legãturã cu
deschiderea graniþelor pentru
bulgari ºi rãmâni”, a declarat
liderul UKIP, Nigel Farage.
„Mi-ar plãcea sã îl vãd pe
David Cameron luându-ºi
inima în dinþi ºi înfruntând UE.
Avem o creºtere a ºomajului
în rândul tinerilor, aglomerarea
ºcolilor ºi spitalelor. Pur ºi
simplu nu ne permitem sã
avem sute de persoane care
vin în Marea Britanie în
ianuarie, în timp ce noi încer-

cãm sã redresãm economia
noastrã fragilã”, a adãugat el.
Cameron a promis sã renego-

Petiþie a „Daily Express”: I se cere premierului Cameron
sã menþinã restricþiile pentru români ºi bulgari

Cadourile oferite de Putin
liderilor G20, încredinþate
spre verificare serviciilor
de securitate

Comisia Europeanã a încredin-
þat serviciului sãu de securitate
cadourile electronice oferite
preºedintelui Jose Manuel Barroso
ºi delegaþiei sale în timpul summitul
G20 din septembrie, de la Sankt-
Petersburg, acestea fiind suspectate
cã ar conþine programe malware.
„Examinarea este în desfãºurare ºi
noi nu putem încã sã spunem cã
sunt inofensive”, a declarat
Frédéric Vincent, unul dintre
purtãtorii de cuvânt ai Executivului
de la Bruxelles. „Dar se recomandã
tuturor membrilor Comisiei sã nu
foloseascã materiale externe în
timpul misiunilor în strãinãtate”, a
amintit el. Micul pachet cadou
oferit de preºedintele rus Vladimir
Putin fiecãruia dintre liderii G20
includea un stick USB ºi un
încãrcãtor de telefon mobil. La
rândul sãu, ºi preºedintele Consi-
liului European, Herman van
Rompuy, a încredinþat piesele
electronice serviciilor de securitate,
pentru a verifica dacã acestea pot
servi colectãrii ilegale de date de pe
computere ºi telefoane mobile.

Raporturile dintre Republica
Moldova ºi Transnistria
pot fi rezolvate printr-un
divorþ „civilizat”

Liderul administraþiei de la
Tiraspol, Evgheni ªevciuk, a afirmat
în cadrul conferinþei OSCE de la
Landshut, în sud-estul Germaniei,
cã raporturile dintre Republica
Moldova ºi Transnistria pot fi
rezolvate printr-un divorþ „civili-
zat”, relateazã Novîi Reghion în
pagina electronicã. „Cheia
rezolvãrii raporturilor dintre
Moldova ºi Transnistria constã într-
un divorþ civilizat, dupã exemplele
oferite de Cehia ºi Slovacia sau
Serbia ºi Muntenegru. (...) Recu-
noaºterea internaþionalã a Trans-
nistriei va aduce doar plusuri, prin
stabilizarea situaþiei în regiune ºi
consolidarea cooperãrii paºnice”,
a subliniat Evgheni ªevciuk.

Oraºul New York ridicã
vârsta legalã pentru
cumpãrarea þigãrilor
ºi tutunului la 21 de ani

Oraºul New York a votat,
miercuri, pentru ridicarea de la 18
la 21 de ani a vârstei legale pentru
cumpãrarea þigãrilor ºi tutunului, o
premierã pentru un oraº american
mare, a transmis primãria citatã de
AFP. Aceastã mãsurã vizeazã ºi
þigãrile electronice. „Mulþi fumãtori
încep sã adopte acest obicei mortal
înainte de 21 de ani” declara, în
aprilie, preºedinta consiliului
municipal, Christine Quinn, pe
atunci candidatã la primãria New
York-ului, pentru a justifica aceastã
mãsurã. „Prin întârzierea vârstei la
care copiii noºtri ºi tinerii adulþi au
acces la tutun, diminuãm probabili-
tatea ca ei sã înceapã sã fumeze
într-o zi”, a adãugat ea. Mãsura
trebuie semnatã acum de primar.
New York are deja legi deosebit de
stricte în privinþa tutunului. Este
interzis fumatul în baruri, restau-
rante, parcuri, pieþe ºi pe plajele
oraºului. Taxele pentru þigãri sunt,
de asemenea, cele mai mari din
Statele Unite. Autoritãþile sperã ca
ridicarea vârstei legale pentru
cumpãrarea þigãrilor ºi tutunului sã
reducã cu 55% fumatul în rândul
celor de 18-20 ani.

pii) se adaugã celor 5 femei ºi fete care
fãceau parte din acelaºi grup de migranþi
clandestini, ale cãror rãmãºiþe au fost des-
coperite anterior de cãtre armata nigeria-
nã, a afirmat o sursã din cadrul securitãþii.

Toþi au murit la începutul lui octom-
brie, într-o cãlãtorie tragicã spre
Algeria care a început la sfârºitul
lui septembrie, conform aceleiaºi
surse. Bilanþul a fost confirmat de
Almoustapha Alhacen, responsabil
al ONG-ului Aghir In’man, care s-
a deplasat la faþa locului pentru a
cerceta rãmãºiþele. „Corpurile s-au
descompus, este oribil. Le-am gã-
sit în diverse locuri, pe o razã de
20 de kilometri ºi în mici grupuri,
deseori sub arbori, sau în plin soa-
re.Uneori o mamã ºi copii sãi,
uneori doar copii”, a povestit Al-

hacen. Luni, autoritãþile locale nigeriene au
anunþat decesul a cel puþin 35 de persoane,
majoritatea femei ºi copii, care au murit din
cauza deshidratãrii, în timp ce încercau sã
emigreze în Algeria. Conform sursei din
cadrul securitãþii, 21 de persoane au supra-
vieþuit, printre care „un bãrbat care a par-
curs 83 de kilometri pe jos pentru a ajunge
la Arlit” (nordul Nigerului) ºi „o femeie care
a fost dusã la Arlit de un ºofer care a întâl-
nit-o în deºert”. Alþi 19 migranþi au fost adã-
postiþi la Tamanrasset (sudul Algeriei), des-
tinaþia lor finalã iniþialã, înainte de a fi repa-
triaþi în Niger, a adãugat aceastã sursã. Ni-
gerul, una dintre cele mai sãrace state din
lume, confruntat cu crize alimentare recu-
rente, este afectat, la fel ca ºi alte state afri-
cane, de un fenomen de emigrare. Ruta mi-
gratorie algerianã nu este la fel de frecven-
tatã ca cea cãtre Libia.

cieze statutul de membru UE
al Marii Britanii ºi sã organize-
ze un referendum.
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07:30 Dosar România (R)
08:30 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd (R)
10:00 Beneficiar România
10:35 37°C
11:25 Andonevralgicul de

sâmbãtã
11:30 37°C
12:15 Cãlãtoriile statuilor (R)
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: CSM Iaºi -

Dunãrea Galaþi
23:10 Deschide ochii!
01:10 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
02:05 37°C (R)
02:50 Andonevralgicul de

sâmbãtã (R)

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

pions League
09:30 Motomagia (R)
10:10 8 într-o barcã (R)
11:30 Drumul succesului (R)
12:00 Cap compas
12:30 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Popasuri folclorice
14:10 Capitanul Jack
15:55 Poate nu ºtiai
16:00 Memorialul durerii
17:00 Master Class Mariana

Nicolesco
18:00 Telejurnal
18:30 Lumea azi
19:00 Case vegetale în

Paraguay
20:10 The Winning Season
22:10 Rãtãcitoarea: Vremea

rãzbunãrii
00:20 Trei regate
01:15 The Winning Season (R)
03:30 Poate nu ºtiai

08:50 Viaþa stranie a lui Timothy
Green

10:35 Detectivii de la Second
Sight

12:00 Gardienii destinului
13:45 Formidabilul
15:10 Povestea lui Tiffany Rubin
16:40 Hop-Þop
18:15 Viaþa stranie a lui Timothy

Green
20:00 Fetele
20:30 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
21:00 Dansatoarea din umbrã
22:40 Cavalerul negru:

Legenda renaºte

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce se întâmplã doctore ?
10:30 I Like IT
11:00 Cursa sub soare (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 Feþe în mulþime
00:45 Cãutãtorii de mistere (R)
01:30 Promotor (R)
02:00 Feþe în mulþime (R)
04:00 Dupã 20 de ani (R)
05:00 Ce se întâmplã doctore ?

(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)
04:15 Poveºtiri adevãrate (R)
05:15 Triumful dragostei (R)
06:00 Winter Sonata (R)
06:45 Furtuna din adâncuri (R)

08:30 La Mãruþã (R)
10:00 Români de succes
10:15 Acasã în bucãtãrie (R)
11:15 Descoperã România
12:00 Hank (R)
13:00 Zorba Grecul
16:00 Hank
16:30 Ruleta destinului (R)
17:30 Mofturi 1900
19:00 Ruleta destinului
20:00 K.O.
22:00 Pescuit sportiv
00:45 Oameni ºi Zei
02:15 V
03:45 Pescuit sportiv (R)
05:15 Lumea Pro Cinema
05:45 Cine A. M.

09:00 Operatiunea Monstrul

11:00 Kazaam

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 Curierul 3

22:45 Film

00:45 Curierul 3

02:30 Kazaam (R)

04:00 Film (R)

05:30 America's Funniest Home

Videos

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)

05:45 Pastila de râs (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 Alvin ºi veveriþele

22:30 Mãrul discordiei (R)

00:30 Familii la rãscruce

02:00 Totul despre sex

03:00 Dragul de Raymond

04:30 Suporterii

06:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Ku Ninja în Atak!
16:00 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Liga lu' Miticã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Patrula Balamuc
00:00 Faceþi 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

TVR 1

VINERI - 1 noiembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Telejurnal matinal *Sport *
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
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
16:50 Cãlãtoriile statuilor
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
21:10 Angelique ºi regele
23:10 Târâtã în iad
01:10 Ultima ºansã

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Planeta însetatã
08:00 Prin deºertul Gobi pe

cãmilã (R)
09:00 România frumoasã (R)
10:00 Carabinieri (R)
11:10 În þara minunilor (R)
12:30 Planeta însetatã (R)
13:00 Concertele Festivalului

George 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 Satele plutitoare din Golful

Halong
20:10 The Absolute Truth
21:50 Muzica DP 2
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Dr. House
23:50 Motomagia

07:30 Cãlãreaþa
09:05 Madagascar 3: Fugãriþi

prin Europa
10:40 Viaþa de boem
12:55 Corul
14:50 Rapsodie in roz
16:25 Cãlãreaþa
17:55 Madagascar 3: Fugãriþi

prin Europa
19:30 Filme ºi vedete
20:00 Capcana
22:00 Oraºul magic
22:50 Fire with Fire
00:25 Datorie de onoare

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Dragoste la a doua

vedere (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Cursã sub soare
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Dansez pentru tine
01:00 Capcanã pe autostradã
02:45 România, te iubesc! (R)
03:30 Capcanã pe autostradã

(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 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 Suflet de gheaþã (R)
06:45 Furtuna din adâncuri (R)

08:30 Acasã în bucãtãrie (R)
09:30 Eastwick (R)
10:00 Promotor
11:00 Eastwick (R)
12:15 Români de succes
12:30 La Mãruþã
14:30 Acasã în bucãtãrie (R)
15:30 Hank
16:00 Ruleta destinului (R)
17:00 La bloc (R)
18:00 M.A.S.H. (R)
19:00 Ruleta destinului
20:00 Necunoscuþii
22:00 Strãzile din Brooklyn
00:00 The Vampire Diaries
01:00 Reîncarnaþi
01:45 Cobra 11 în alertã

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 iComedy

22:00 X Factor (R)

00:30 Bordelul vampirilor

02:30 Observator (R)

04:00 Acces direct (R)

07:00 Cântec fãrã sfârºit
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

17:00 Fii pe fazã!

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Tantalaul si Gogomanul:

Cand Harry l-a cunoscut pe Lloyd

22:30 Killer Karaoke

23:30 Fii pe fazã! (R)

00:30 Totul despre sex

01:30 Dragul de Raymond

03:00 Focus (R)

04:00 Cireaºa de pe tort (R)

05:00 Tantalaul si Gogomanul:

Cand Harry l-a cunoscut pe Lloyd
07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 Ora exactã în sport
12:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Ku Ninja în Atak!
20:00 Marea Þãcãnealã
21:00 Boxbuster
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
04:00 ªtiri Sport.ro

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

Kustoms
21:00 Vikingii
22:00 Rãzboiul depozitelor
23:00 Supraoamenii lui Stan Lee
00:00 Extratereºtri antici
01:00 Vikingii
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Filmele din perioada 1.11 - 7.11.2013

JOI - 3 noiembrie
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 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 Film
16:00 Rezistenþa prin culturã
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal
18:30 Sport plus
19:00 Academicienii
20:10 Film
22:20 Lumini ºi umbre
23:20 Teatru: Furtuna (R)
00:50 România la Miss Universe

2013
00:55 Prin cenuºa imperiului (R)
02:45 De ce trag clopotele,

Miticã? (R)
04:50 Pescar hoinar (R)
05:20 Mesager
06:00 Case vegetale în

Paraguay (R)

07:55 Pe platourile de filmare
08:25 Deºtepþii
09:55 Frankenweenie
11:20 Flicka 2
12:55 Formidabilul 2
14:25 Sherlock Holmes: Jocul

Umbrelor
16:35 Fata
18:05 Descendenþii
20:00 Frankenweenie
21:30 Rufele se spalã în familie
22:55 Oraºul magic
23:45 Banshee
00:40 Cutia blestematã
02:10 În beznã
04:30 Pactul
06:00 Stai, cã trage mama!

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

Întâlnire în Atlantic
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 Jaf contra cronometru
22:30 Buried: Îngropat de viu
00:30 Apropo Tv (R)
01:30 Local Kombat “Ninja

versus Europa”

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 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 Doctorul casei (R)
01:00 Bingo România (R)
02:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!

(R)
03:30 Iubiri vinovate (R)

08:15 Acasã în bucãtãrie
09:15 Zorba Grecul (R)
12:30 Lumea Pro Cinema
13:00 Zoom în 10
13:15 Ruleta destinului (R)
14:15 K.O. (R)
16:15 Cheia
19:00 Ruleta destinului
20:00 Pãdureanca
22:00 În ape tulburi
00:45 Faimosul Paparazzo
02:15 V
03:00 În ape tulburi
04:30 Lumea Pro Cinema
05:00 Cine A. M.

06:00 Observator

09:00 Next Star (R)

11:15 Cãpitanul mãrilor

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 În spatele gratiilor

03:30 FamiliaDA (R)

04:15 Cãpitanul mãrilor (R)

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 Prinþesa vampirilor

00:00 Tinerii pistolari

02:00 ªtirile Kanal D (R)

02:45 D-Paparazzi (R)

03:30 Tinerii pistolari (R)

05:00 Prinþesa vampirilor

06:00 Pastila de râs

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 Tufa de Veneþia (R)

00:00 Totul despre sex

01:00 Dragul de Raymond

02:00 Focus (R)

03:00 Nimeni nu-i perfect (R)

04:30 Cu lumea-n cap (R)

05:00 ªi eu m-am nãscut în

România (R)

06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:30 Fotbal Olanda
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 Local Kombat Giurgiu "Te

trec apele!": Fiul lui Dracula &
Bestia Wilson

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

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
18:00 Pe urmele antichitãþilor
19:00 Extratereºtri antici
21:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
22:00 Vikingii
23:00 Camionagiii gheþurilor
01:00 Muntenii

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

JOCUL LUI ENDER

ADELE: CAPITOLELE 1 ªI 2

Ore de spectacol: 14:00; 19:00;
Gen film: Acþiune, SF
Cu: Harrison Ford,
Abigail Breslin, Ben Kingsley,
Asa Butterfield

Domniºoara
Christina

Ore de spectacol: 16:30
Gen film: Dramã
Cu: Ioana Anastasia Anton,
Maia Morgenstern, Tudor
Istodor, Anastasia Dumitrescu

Cãpitanul Phillips
Ore de spectacol: 21:15
Gen film:Biografic, Crimã,
Dramã, Thriller
Cu:Tom Hanks,
Catherine Keener,
Barkhad Abdirahman

Ore de spectacol:
12:00;15:00
Gen film: Dramã,
Romantic, Dragoste
Cu: Adele Exarchopoulos,
Léa Seydoux
Regizor: Abdellatif Kechiche

Domniºoara
Christina

Ore de spectacol:
18:00; 20:00
Gen film: Dramã
Cu: Ioana Anastasia
Anton, Maia Morgenstern,
Tudor Istodor,
Anastasia Dumitrescu
Regizor: Alexandru Maftei

07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Ultima ediþie
14:00 Telejurnal
14:30 Filmele de la Cannes la

Bucureºti
15:00 Tezaur folcloric
16:00 Duminica în familie
19:00 Lozul cel mare
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:45 Preþuieºte viaþa!
00:00 Garantat 100%
01:00 Duminica în familie (R)
03:35 Oameni care au schimbat

Lumea
03:45 Universul credinþei (R)
04:30 Simbolica (R)
04:35 Universul credinþei (R)
05:25 Imnul României
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Directia Generala Regionala a  Finantelor Pu-
blice Craiova - Administraþia Judeteana a Finanþelor Pu-
blice Dolj organizeazã licitaþii publice în condiþiile preci-
zate de O.G. nr. 92/2003 rep. privind Codul de procedurã
fiscalã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, la se-
diul A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam.
206  pentru debitorii: 1. SC ESSOR  TRANS SRL  Craiova,
str. Stefan Velovan, nr. 29, bl. 13, sc. 1, ap. 17, jud. Dolj,
cod identificare fiscala 25337746 in data de 13.11.2013,
ora 10.00 pentru vanzarea bunurilor:autotractor Renault,
tip Magnum 460, an fabricatie 2007, nr. inmatriculare DJ-
20-ESO, pret pornire licitatie 141.000 lei; semiremorca Kro-
ne, tip SDP27, an fabricatie 2001, nr. inmatriculare DJ-23-
ESO, pret pornire licitatie 28.000 lei. Amplasare: Bradesti,
str. Brdisteanu, nr. 181, jud Dolj. 2. SC STE BONDIA TRI-
COT SRL, Craiova, Cl. Severinului, nr. 42A, jud. Dolj, cod
identificare fiscala 24676990 in data de 13.11.2013, ora
13.00 pentru vanzarea bunurilor: masina de cusut, aplicat
banda, 1 ac Rimoldi 264-16-IMD-06, seria 7152755, pret
pornire licitatie 4.380 lei; masina de cusut, aplicat dante-
la, Rimoldi-263-34-3DR, seriile 638750 si 678184, pret por-
nire licitatie 1.610 lei/buc; masina de cusut, aplicat ban-
da, 3 ace, Rimoldi-264-38-2CA-13/195-10, seria 857980, pret
pornire licitatie 6.310 lei; masina de cusut, aplicat banda,
2 ace, Rimoldi-264-38-2CA-14/146-10, seria 690775, pret
pornire licitatie 6.310 lei; masina de cusut, aplicat banda,
4 ace, Rimoldi-262-16-3MD-01, seria 866837, pret pornire
licitatie 3.780 lei; masina de cusut, aplicat banda, Union
Spezial-U34700KF12, seriile 380110 si 363155, pret porni-
re licitatie 2.600 lei/buc; masina de cusut tip croseta, Uni-
on Spezial-53400E, seria 18471, pret pornire licitatie 3.060
lei; masina de cusut, tip picot, Union Spezial-57700APZ,
seria 1585364, pret pornire licitatie 3.120 lei; masina de
cusut tip picot, Union Spezial – 57800UZ, seria 1455668,
pret pornire licitatie 3.910 lei; masina de cusut tip picot,
Mauser Spezial 14-35303-02/3,5/4,0, seriile 154872; 154986;
RO101754 si RO153782, pret pornire licitatie 1.840 lei/buc;
masina de cusut, aplicat banda, Mauser Spezial, seriile
101340; 158267; 152978 si 6751034, pret pornire licitatie
2.970 lei/buc; masina de cusut, aplicat banda, Mauser Spe-
zial, seriile 101649 si 101651, pret pornire licitatie 1.840
lei/buc; masina de cusut de inchidere, Mauser Spezial-
KL41-4641-01X5,6, seria 150276, pret pornire licitatie 8.220
lei; masina de surfilat, Rimoldi-327-00-1CD-01 EFKA, se-
ria 244572, pret pornire licitatie 1.440 lei; masina de surfi-
lat Rimoldi, seriile1034450; 1079816 si 1066756, pret por-
nire licitatie 2.280 lei/buc; masina de surfilat, Rimoldi 027-
00-1CD-07-Orion, seria 1034329, pret pornire licitatie 970
lei; masina de surfilat Juki, seriile M02000S12445;
M00VM70392 si M00UB07952, pret pornire licitatie 1.830
lei/buc; masina de surfilat, Juki, seria M00TE30360, pret
pornire licitatie 3.970 lei; masina de surfilat Mauser Spe-
zial, seriile 7802227 si 8636963, pret pornire licitatie 990
lei/ buc; masina de surfilat YAMATO ZF 1035/Y6DA-20, seria
16004, pret pornire licitatie 4.400 lei; masina de surfilat
YAMATO AF-8003-04DF, seriile YH23303 si YH25666, pret
pornire licitatie 1.300 lei/buc; masina de surfilat YAMATO
AF-8003-03DF/MS; seria Y23335, pret pornire licitatie 1.170
lei; masina cusut cheita, seriile 801995; 806971; 697195 si
B835473, pret pornire licitatie 550 lei/buc; masina cusut
cheita Eurospecial FY1850, seria 2063463, pret pornire li-
citatie 1.810 lei; masina cusut cheita, seriile C8538186 si
596219, pret pornire licitatie 6.270 lei/buc; masina cusut
liniara un ac Brother DB2-B716-703, seriile C8535186 si
B0596219, pret pornire licitatie 1.300 lei/buc; masina cu-
sut zig-zag, un ac, Singer 457G435, seria PE-0262, pret
pornire licitatie 2.920 lei; masina cusut uberdeck Rimoldi-
171-10-2MD, seriile 803641;808002 si 651465, pret pornire
licitatie 1.610 lei/buc. Amplasare: sediul societatii. 3. SC
ROPRINT SRL, Craiova, str. Matei Basarab, nr. 22, jud.
Dolj, cod identificare fiscala 8904026 in data de 13.11.2013,
ora 15.00 pentru vanzarea bunurilor: ghilotina Ideal 7228-
95, pret pornire licitatie 5.635 lei; masina tiparit RYOBI
500k, pret pornire licitatie 4.830 lei; autoturism Opel Astra

Caravan, nr inmatriculare DJ-10-BJT, an fabricatie 1993,
pret pornire licitatie 2.750 lei. Amplasare: Craiova, str.
Unirii, nr. 56. 4. SC DYNALY IMPEX SRL Craiova, Cl. Bu-
curesti, nr. 96, bl. U8, sc. 1, ap. 29, jud. Dolj, cod identifi-
care fiscala 15376942 in data de 14.11.2013, ora 10.00 pen-
tru vanzarea bunurilor: malaxor aluat cu cuva inox, pret
pornire licitatie 1.290 lei; cuptor pizza bicameral, pret por-
nire licitatie 1.015 lei. Amplasare: Craiova, str. Spaniei,
nr. 42 (Calea Bucuresti P1). 5. SC MARATA  COM SRL
Craiova, str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 5, bl. N7, sc.
1, ap. 10, jud. Dolj, cod identificare fiscala 5218260 in data
de 14.11.2013, ora 13.00 pentru vanzarea bunului: autotu-
rism Daewoo Matiz, nr inmatriculare DJ-06-LXU, an fabri-
catie 2003, prêt pornire licitatie 1.650 lei. Amplasare: Cra-
iova, Cl. Severinului, nr. 29. 6. SC CUTA SERVCOM SRL
Craiova, str. Raului, nr. 124, jud Dolj, cod identificare fis-
cala 6662937 in data de 14.11.2013, ora 15.00 pentru van-
zarea bunurilor: utilaj sudat profile tip AHMET AYKICA-
02TKM, pret pornire licitatie 1.755 lei; masina taiat tip
OZCELIK BETA-PLUS, pret pornire licitatie 510 lei, aparat
debavurat-echipament manual de debavurat pe o fata tip
NISAN-NIS-03, pret pornire licitatie 233 lei; aparat deba-
vurat suprafata mare tip NISAN - NIS-01, pret pornire lici-
tatie 68 lei, aparat debavurat colturi tip NISAN-NIS-04, pret
pornire licitatie 218 lei, aparat debavurat colturi tip NI-
SAN-NIS-05, pret pornire licitatie 218 lei; utilaj de frezat
portabil tip NISAN-NIS-PARS-1, pret pornire licitatie 1.118
lei; autoutilitara Dacia 1304 1,9D, nr. inmatriculare B-52-
JYT, an fabricatie 2003, pret pornire licitatie 2.243 lei.
Amplasare: sediul  societatii. 7. SC BRINCOVA COM SRL
Craiova, str. Dr Victor  Gomoiu, nr. 8, bl. 121, sc. 1, ap. 8,
jud. Dolj, cod identificare fiscala 5863622 in data de
15.11.2013, ora 11.00 pentru vanzarea bunurilor:autoutili-
tara furgon Citroen 280B 50 (C25D), nr. inmatriculare DJ-
02-NCH, an fabricatie 1987, pret pornire licitatie 1.815 lei;
masina de taiat ETERNA S83E, pret pornire licitatie 4.838
lei. Amplasare: loc Segarcea, str Victoriei, nr. 82. 8. SC
TICRIS COM SRL Craiova, b-dul Oltenia, nr. 48, bl. 28, sc.
2, ap. 4, jud. Dolj, cod identificare fiscala 5468160 in data
de 18.11.2013, ora 10.00 pentru vanzarea bunului: combi-
na cereale SEMA 14M, pret pornire licitatie 5.445 lei. Am-
plasare: loc Carpen, jud Dolj. 9. SC BLYAN SRL  Craiova,
b-dul 1 Mai, bl. D11, sc. 1, ap. 8, jud. Dolj, cod identificare
fiscala 15906950 in data de 18.11.2013 ora 13.00 pentru
vanzarea bunurilor: autoturism Dacia Logan, nr. inmatri-
culare DJ-08-KRA, an fabricatie 2004, pret pornire licitatie
4.275 lei; autoturism Dacia Logan, nr. inmatriculare DJ-
26-VIV, an fabricatie 2005, pret pornire licitatie 5.400 lei;
autoturism Dacia Logan, nr. inmatriculare DJ-08-CBH, an
fabricatie 2005, prêt pornire licitatie 1.575 lei; autoturism
Dacia Logan, nr inmatriculare DJ-08-XJC, an fabricatie
2008, pret pornire licitatie 7.875 lei; autoturism Fiat Pun-
to, nr. inmatriculare DJ-08-FFW, an fabricatie 2004, pret
pornire licitatie 4.275 lei. Autoturismele sunt utilizate in
regim de taxi. 10. SOCIETATEA COOPERATIVA DE CON-
SUM BUCOVAT, loc. Bucovat, jud. Dolj, cod identificare
fiscala 2281786 in data de 18.11.2013, ora 15.00 pentru
vanzarea bunului: cladire fara  teren - magazin universal,
Su=198 mp, situata in zona centrala a localitatii Vela, jud
Dolj, pret pornire licitatie 17.300 lei. 11. SC SUPREMA G.
SMP SRL, Craiova, cartier Mofleni, str Abatorului, bl. M1,
jud. Dolj, cod identificare fiscala 14370224 in data de
19.11.2013, ora 10.00 pentru vanzarea bunurilor: masina
de formatizat PAL tip ROBLAND  Z320, pret pornire licita-
tie 5.260 lei, exhaustor  mobil CORAL HOBBY, prêt porni-
re licitatie 175 lei. Amplasare: sediul societatii. 12. SC ECO
FOREST METAL SRL, Craiova, str. Brestei, nr. 374, jud.
Dolj, cod identificare fiscala 24190646 in data de 19.11.2013,
ora 13.00 pentru vanzarea bunului: centrala termica Sau-
nier Duval ISO FAST CONDENS F35E, pret pornire licita-
tie 1.200 lei Amplasare: sediul societatii. 13. SC ROGO-
PLAST SRL, Craiova, str. Tineretului, nr. 24, bl. 17A, sc.
1, ap. 14, jud. Dolj, cod identificare fiscala 17928644 in
data de 20.11.2013, ora 10.00 pentru vanzarea bunurilor:

compresor AYDIN TRAFO, pret pornire licitatie 570 lei;
masina de debavurat Bautech, pret pornire licitatie 870
lei; masina de lipit Bautech, pret pornire licitatie 1.065 lei;
masina de taiat Wolfman, pret pornire licitatie 1.455 lei;
generator Einhell, pret pornire licitatie 270 lei; masina fre-
zat Wolfman, pret pornire licitatie 1.290 lei; pantograf Bau-
tech, pret pornire licitatie 305 lei; stoc materiale confec-
tionat tamplarie PVC (armaturi, semibalamale suport rama,
mecanism DD, conectori, adaptori, etc), pret pornire lici-
tatie 2.073,.78 lei. Amplasare: Craiova, str. Industriilor, nr.
7. 14. SC BACA  FRIG SRL, Craiova, Aleea Piersicului, nr.
10, bl. 87B, sc. 1, ap. 2, jud. Dolj, cod identificare fiscala
23245468 in data de 20.11.2013, ora 13.00 pentru vanzarea
bunurilor: autoutilitara marca Fiat, tip Ducato250, nr. in-
matriculare DJ-06-BFC, an fabricatie 2007, pret pornire li-
citatie 14.650 lei; autoutilitara marca Iveco Magirus, tip
Stralis 400, nr. inmatriculare DJ-11-BFC, an fabricatie 2005,
pret pornire licitatie 24.000 lei. Amplasare: sediul societa-
tii. 15. SC VALORIFICARE CREANTE SRL, Craiova, str.
Mihail Kogalniceanu, nr. 21, jud. Dolj, cod identificare
fiscala 16623838 in data de 20.11.2013, ora 15.00 pentru
vanzarea constructiilor agricole FERMA NR. 2: cladire bi-
rouri 196,43 mp, atelier mecanic 217,58 mp, depozit pes-
ticide 193,54 mp, baraca dormitoare sezonier 368,22 mp,
cantar bascula cu cabina-cabina subterana 14,85 mp, cuva
bascula 27 mp, grajd 24,89 mp, beci semiingropat 26 mp,
cabina 4,80 mp, amplasate in Craiova, str. N Titulescu, nr.
168 (periferia nord vestica a Craiovei), pret pornire licita-
tie  26.850 lei. Mentionam faptul ca terenul pe care sunt
amplasate bunurile este proprietate de stat. Preþurile nu
includ TVA. Invitãm pe cei care pretind vreun drept asu-
pra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta A.J.F.P.-
Dolj înainte de datele stabilite pentru vânzare, mentionate
mai sus. Invitãm pe cei interesaþi in cumpãrarea bunuri-
lor sã se prezinte la termenele de vânzare, la locul fixat în
acest scop ºi sã depunã cu cel puþin o zi înainte de data
licitaþiei urmãtoarele documente: oferta de cumpãrare;
dovada plaþii taxei de participare sau a constituirii garan-
þiei sub forma scrisorii de garanþie bancarã, taxa de parti-
cipare  reprezintã 10% din preþul de pornire a licitaþiei ºi
se plãteºte în lei, în contul IBAN RO32TREZ
291.50.67XXX005065, cod fiscal 4416952 deschis la Tre-
zoreria A.J.F.P. Dolj; împuternicirea persoanei care-l re-
prezintã pe ofertant; pentru persoanele juridice de naþio-
nalitate românã, copie de pe certificatul unic de înregis-
trare eliberat de ORC; pentru persoanele juridice strãine,
actul de înmatriculare tradus in limba românã; pentru per-
soanele fizice strãine, copie de pe paºaport; pentru per-
soanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emisã de organele fiscale cã nu au obligaþii fisca-
le restante faþã de acestea (Consiliul Local ºi Administra-
þia Financiarã în raza cãrora se aflã domiciliul sau sediul
ofertantului), urmând sã se prezinte la datele stabilite pen-
tru vânzare si la locul fixat in acest scop. Împotriva  pre-
zentului înscris, cel interesat  poate introduce contestaþie
la instanþa judecãtoreascã competentã în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cunoºtiinþã, în confor-
mitate cu prevederile art.172-173 din OG nr. 92/2003, re-
publicatã cu modificãrile si completãrile ulterioare.  Lici-
taþia începe de la cel mai mare preþ din ofertele de cumpã-
rare scrise, dacã acesta este superior preþului de pornire
la licitaþie, iar in caz contrar va începe de la acest din
urmã preþ. Adjudecarea se face în favoarea participantu-
lui care a oferit cel mai mare preþ, dar nu mai puþin decât
preþul de pornire. Taxa de participare nu se restituie ofer-
tanþilor care nu s-au prezentat la licitaþie, celui care a refu-
zat încheierea procesului-verbal de adjudecare, precum
ºi adjudecatarului care nu a platit preþul. Potivit dispozi-
tiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din O.G. nr. 92/2003 rep,cu modi-
ficarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia
masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informatii suplimentare va pu-
teþi adresa A.J.F.P. - Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr.2,
cam. 206 sau la tel: 0251/ 402.207.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
CONSILIUL LOCAL LEU cu sediul în
comuna Leu, str. Puþuri, nr. 2, jude-
tul Dolj, cod fiscal 4553631, telefon/
fax: 0251373259, email: leu@cjdolj.ro
organizeazã în conditiile OUG 54/
2006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate pu-
blica ºi a HG 168/2007 pentru apro-
barea Normelor metodologice de
aplicare a acesteia precum ºi în baza
art. 123 din Legea 215/2001 republi-
cata licitatie în vederea concesiona-
rii pe o perioada de 20 ani a suprafe-
tei de 42000 mp din care luciu de apa
35000 mp  situatã în comuna Leu, sat
Leu  aflatã în domeniul privat al co-
munei Leu. Obiectul concesiunii îl
constituie suprafaþa de 42000 mp din
care luciu de apã 35000 mp situatã în
comuna Leu, T 110 P 971 aflatã în do-
meniul privat. Pot participa la licita-
þie: persoane juridice, persoane fizi-
ce care fac dovada achitãrii taxei de
particpare în sumã de 500 lei, garan-
þiei de participare în sumã de 5% din
valoarea imobilului, achitarii contra-
valorii caietului de sarcini în sumã
de 200 lei. Persoanele interesate pot
procura documentaþia de atribuire de
la sediul Primãriei comunei Leu com-
partimentul secretariat. Data-limita
pentru solicitarea clarificarilor
6.12.2013. Ofertele vor fi depuse la
sediul Primãriei comunei Leu pâna
la data de 05.12.2013, ora 16. Plicul
exterior al ofertei va purta menþiu-
nea numelui societãþii, adresa, nu-
mãrul  de telefon al ofertantului. Pli-
cul exterior va trebui sa conþinã: a) o
fiºã cu informaþii privind ofertantul
ºi o declaraþie de participare, sem-
natã de ofertant, fara ingrosari, ºter-
sãturi sau modificãri; b) acte dove-
ditoare privind calitatile si capacita-
tile ofertantilor; c) acte doveditoare
privind intrarea în posesia caietului
de sarcini. Ofertele vor fi depuse în
2 exemplare. Licitaþia publicã se va

desfãºura la sediul Primariei comu-
nei Leu în data de 6.12.2013, ora 10.
Soluþionarea litigiilor apãrute pe par-
cursul desfãºurãrii procedurii de
concesionare se realizeazã potrivit
Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004 cu modificãrile ulterioare.
Acþiunea în justiþie se introduce la
Sectia Contencios Administrativ a
Tribunalului Dolj, str. Brestei, nr. 12,
Craiova. Relaþii suplimentare se pot
obþine la sediul Consiliului Local
Leu, compartimentul secretariat sau
telefon 0251373259. Data transmite-
rii anunþului cãtre instituþitiile abili-
tate în vederea publicãrii: 31.10.2013.
Societatea Românã de Radiodi-
fuziune organizeazã la sediul
sãu din strada General Berthe-
lot nr. 60-64, sector 1 Bucureºti,
concursul pentru ocuparea
postului vacant de: MANAGER la
Studioul Regional Craiova. Con-
cursul se desfãºoarã dupã cum
urmeazã: Etapa I - selecþia do-
sarelor: 11.11.2013- 13.11.2013.
Etapa a-II-a- analiza, evaluarea
ºi notarea proiectelor de con-
curs: 14.11.2013- 20.11.2013. Eta-
pa a-III-a- susþinerea interviului:
25.11.2013-29.11.2013. Inscrierile
candidaþilor, respectiv depune-
rea 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.

Comuna Gîngiova, judeþul Dolj, anun-
þã publicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „ASFALTARE
DRUMURI COMUNALE” propus a fi
amplasat în comuna Gîngiova, jude-
þul Dolj. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº nr. 1 ºi la se-
diul Primãriei Gîngiova, în zilele de L-
J între orele 8-16.30 ºi Vineri între ore-
le 8-14. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr. 1.
Primãria Comunei Drãgoteºti, jude-
þul Dolj, cu sediul în comuna Drãgo-
teºti , strada Nicolae Iorga, nr. 1, cod
fiscal 4554297, telefon 0251456355,
adresa de email dragotesti@cjdolj.ro
organizeazã procedura de atribuire
a contractului de concesiune în con-
formitate cu Ordonanþa de urgenþã
nr. 54/2006 privind regimul contracte-
lor de concesiune de bunuri proprie-
tate publicã pentru suprafaþa de
15500mp teren extravilan aflat în Tar-
laua 70, Parcela 962, Parcela 963 în
teritoriul satului Drãgoteºti. Informa-
þiile privind documentaþia de atribui-
re se va obþine de la secretarul pri-
mãriei, telefon 0251456355. Data limi-
tã pentru solicitarea clarificãrilor este
de 12 noiembrie 2013, ora 10.00. Data
limitã de depunere a ofertelor este
20 noiembrie 2013, ora 10.00. Garan-
þia de participare este de 200 lei. Adre-
sa de depunere a ofertelor, la secre-
tarul Primãriei comunei Drãgoteºti.
Fiecare ofertant va depune o singu-
rã ofertã în douã plicuri sigilate (ori-
ginal ºi copie) introduse într-un sin-
gur plic pe care va fi adresa ºi tele-
fonul ofertantului. Data ºi locul unde
va fi þinutã ºedinþa de deschidere a
ofertelor este 20 noiembrie 2013, ora
12, în sala de ºedinþã a primãriei. Li-
tigiile se vor judeca în instanþã la Ju-
decãtoria Craiova.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str.
A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea funcþiilor publice
de execuþie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior –
Serviciul Constatare, Impunere Persoane Fizice, Direcþia Impozite ºi
Taxe – 2 posturi, în data de 4.12.2013 ora 10:00 – proba scrisã, urmând
ca proba de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr.
611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999, republicatã, privind Statutul funcþionarilor
publici, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmã-
toarele condiþii de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv stu-
dii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echi-
valentã în domeniul ºtiinþelor economice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei
publice: 9 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei
Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele
prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 inte-

rior 358, Serviciul Resurse Umane.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central
din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea
funcþiei publice de execuþie vacante de inspector, clasa I, grad
profesional debutant – Serviciul Licitaþii, Direcþia Investiþii,
Achiziþii ºi Licitaþii în data de 03.12.2013 ora 10:00 – proba
scrisã, urmând ca proba de interviu sã se stabileascã potrivit
art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art.
54 din Legea nr. 188/1999, republicatã, privind Statutul funcþi-
onarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, pre-
cum ºi urmãtoarele condiþii de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licen-
þã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publi-
cãrii anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul
Primãriei Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obligato-
riu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235

interior 358, Serviciul Resurse Umane.

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM pregãti-
tor-vopsitor (bãrbat/
femeie) pentru servi-
ce Germania. Telefon:
0769/978.216, 0049/
152.1700.8281.
ANGAJÃM MAªI-
NISTE MAROCHI-
NÃRIE. 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 la domici-
liu elevi de clasele I–
IV. Telefon: 0720/
536.468.
Pregãtesc contabili-
tate – studenþi,
ºomeri etc. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.

Profesoarã meditez
matematicã. Telefon.
0761/329.958.

PRESTÃRI SERVICII
Evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0758/063.773;
0744/390.775.
Execut lucrãri gresie
ºi faianþã, tencuieli,
zugrãveli, finisaje. Te-
lefon: 0736/003.526.
Fac menaj sau bonã.
Telefon: 0762/047.095.
Reparaþii termopa-
ne. Telefon: 0761/
136.407.
Finisaje interioare ºi
exterioare. Telefon:
0736/003.526.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691;
0785/103.411.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Particular vând (în-
chiriez) locuinþã bloc
nefamiliºti (2 came-
re) parchet, izolaþie,
geam termopan,
zona Liceul de Chi-
mie. Telefon: 0743/
120.446.
Particular vând apar-
tament 2 camere, etj
2/4, zona Lãpuº, în
spatele Hotelului
Helin. Preþ 46.000 E
negociabil. Telefon:
0720/556.607.
Vând apartament 2
camere 6/10 Brazdã,
lângã Big Family. Preþ
negociabil. Telefon:
0752/963.770.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Tele-
fon: 0770/334.956.

Vând apartament 2
camere transformat
în 3, ultramodern cu
centralã, mobilier ºi
garaj, (în spate la
Billa). Preþ 65.000
Euro negociabil. Te-
lefon: 0755/943.426.
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.
Vând apartament 2
camere central. Te-
lefon: 0770/682.554.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere decomandate,
superb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Tele-
fon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, aparta-
ment 3 camere, îm-
bunãtãþiri, 70 mp, 1
Mai (langa Poligra-
fie). 45.000 Euro
negociabil. Telefon:
0721/218.871.

Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.

CASE
Vând vilã la roºu
Gherceºti posibilita-
te preluare credit
Prima Casã. Telefon:
0752/142.493.
Vând casã cu teren
Lãdeºti – Vâlcea. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând casã 5 camere,
comuna Caraula. Te-
lefon: 0746/260.588.
Vând casã la 15 km
de Craiova, mobilã,
aragaz. Telefon:
0752/ 410.378.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna
Valea Stanciului. Tele-
fon: 0251/352.239.
0721/502.003.

Vând casã în Bãileºti
ºi curte 2000 mp
zona I, sau schimb
cu garsonierã Craio-
va, + diferenþa. Tele-
fon: 0742/097.486.
Vând casã comuna
Urzicuþa 4 camere +
3500 mp. Telefon:
0722/651.544.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Te-
lefon: 0744/391.195.
Casã, 3 camere,
anexe, pomi fructi-
feri, vie, fântânã, lo-
calitatea Ciutura,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0763/305.850.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren in-
travilan în satul
Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.
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teazã pot fi consultate la sediulteazã pot fi consultate la sediulteazã pot fi consultate la sediulteazã pot fi consultate la sediulteazã pot fi consultate la sediul
APM Dolj pot fi consultate laAPM Dolj pot fi consultate laAPM Dolj pot fi consultate laAPM Dolj pot fi consultate laAPM Dolj pot fi consultate la
sediul APM Dolj din Craiova,sediul APM Dolj din Craiova,sediul APM Dolj din Craiova,sediul APM Dolj din Craiova,sediul APM Dolj din Craiova,
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Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire
la ºoseaua Craiova
– Bechet. Telefon:
0734/159.594.
Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucãtã-
rie, încãlzire centralã,
anvelopatã termic,
eventual schimb 2
apartamente, 2 came-
re sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil.Telefon: 0728/
800.447

Vând teren extravi-
lan ºi pãdure. Tele-
fon: 0766/582.831.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea
asfaltatã , apã , po-
sibilitate energie+
alte avantaje. Tele-
fon: 0785/336.241.
Vând teren Calea
Bucureºti km 11,
ideal benzinãrie,
halã, depozit,
showroom, 2000
m, deschidere 36
m. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/222.518.
Vând teren 1850
m.p. Bariera Vâlcii,
str. Corneºului. Tele-
fon: 0761/431.806.

Vând teren intravilan
4000 mp, cadastru,
cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie la 11 km
de Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str.
Dobrogei, nr. 40,
Craiova.  Telefon:
0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.

VÂND TEREN
ZONA PASARELA
PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELE-
FON: 0743/088.899.
Vând teren central
330 mp deschidere
2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon:
0746/467.922; 0744/
220.492.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament
sau garsonierã direct
de la proprietar. Te-
lefon: 0745/589.825.
SCHIMBURI

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Renault Lagu-
na 2, an 2003, culoa-
re gri metalic, 6 trep-
te, turbo-diesel, motor
1.9, 262.000 Km, con-
sum 5,3%, preþ 2500
Euro negociabil. Tele-
fon: 0753/948.440.

Vând  Peugeot 806,
benzinã, an 1995 neîn-
matriculatã. Bariera
Vâlcii nr. 63. Craiova. Te-
lefon: 0766/466.171.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Ceragem 2000
lei sau 450 euro. Te-
lefon:0351/409.381.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Te-
lefon: 0731/989.215

Cedez la cimitirul Si-
neasca loc de veci 9
m.p. (2 locuri). Tele-
fon: 0745/094.137.
Vând în Iºalniþa 2 mc
lemne foc cu 125 lei mc.
Telefon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã  tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
Vãnd 80 baniþe de
grâu vechi. Telefon:
0765/291.628.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/ 291.628.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/989.439.
PRESÃ ULEI, origi-
nalã fabricã, preþ
5000 RON. Telefon:
0764/834.799.
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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.

A.P.M. Dolj si SOCIETATEA COMPLEXUL
ENERGETIC OLTENIA S.A. – Sucursala

Electrocentrale Craiova II, anunþã publi-
cul interesat asupra ºedinþei de dezbate-

re publicã privind documentaþia de
solicitare a autorizaþiei integrate de

mediu pentru activitatea „Instalaþii de
ardere cu o putere termicã nominalã mai
mare de 50 MW“ - Sucursala Electrocen-
trale Craiova II, strada Bariera Vâlcii nr.

195, Craiova, sedinta care va avea loc in
data de 21.11.2013, ora 12.00, la sediul
A.P.M. Dolj. Informatiile privind poten-
tialul impact asupra mediului pot fi con-

sultate la sediul A.P.M. Dolj , Craiova,
Strada Petru Rareº, nr. 1, judeþul Dolj ºi
la Sucursala Electrocentrale Craiova II,

strada Bariera Vâlcii, nr. 195, Craiova, de
luni-joi între orele 8.00–16.30 si vineri

între orele 8.00-14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic, în scris la

sediul A.P.M. Dolj, la fax nr. 0251/
419.035, e-mail:office@apmdj.anpm.ro,

pâna la data de 20.11.2013. 

Vând cadru metalic
handicap, masã su-
fragerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciu-
percã), butoi pentru
varzã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând vioarã nouã, un
sfert arcuº, cutie. Te-
lefon: 0727/804.400.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, ara-
gaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor
(flex) D125/850W
nou, canistrã 20 litri
aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând ieftin un injec-
tor pentru cazan
pentru încãlzire. Te-
lefon: 0729/092.211.
Vând pãlãrie fetru nr.
55, nouã, 50 lei, ma-
ºini de spãlat rufe,
pompã defectã. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând nicovalã fierã-
rie maºini de cusut
nemþeºti, româneºti,
cãruþã. Telefon:
0761/155.549.
Vând cârlige jghea-
buri acoperiº, arzã-
toare Ø 600 gaze
sobã, polizor (flex) D
125/850W, cauciu-
curi 155/13 cu jantã,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie,
ceas Atlantic. Tele-
fon: 0771/385.734.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0723/ 653.261.
Vând 2 gropi, Cimiti-
rul Romaneºti, cu
lucrare fãcutã. Tele-
fon: 0771/758.019.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Te-
lefon: 0351/440.594.

Vând puieþi de nuc,
frasin, salcâm ºi di-
verºi puieþi pomi fruc-
tiferi ºi sãlbatici pentru
a înfiinþa o plantaþie.
Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880; 0253/
285.145.
Vând aparat de ozo-
nat apa, eliminã pes-
ticidele din legume ºi
fructe, precum ºi
hormonii ºi antibioti-
cele din carne. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând þeavã neagrã
40 ml, robineþi, venti-
le fontã noi diverse
mãrimi. Telefon.
0731/989.215.
Vând dozator de
bere, tub CO2, apa-
rat fax, aspirator,
balanþã Berkel, cuier
panou, maºinã de
cusut Singer. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând uºi cu toc, de
interior, cu geam, date
cu lac, tuburi CO2,
dozator bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electro-
nic 30 kg, 250 lei,
casã de marcat Acti-
va Magic, 250 lei
negociabil. Telefon:
0766/355.375.
Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300. Preþ 200
lei. Relaþi la telefon:
0748/057.590.

Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei/buc. Telefon:
0770/303.445.
Vând presã de balo-
tat, 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 feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzi-
re. Cadou nuntã de-
osebit! Telefon:
0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fon-
tã folosit, un calorifer
tablã 120/0,60 foarte
puþin folosit. Telefon:
0251/534.303.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã
stereo, piei de bovinã
tratate, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii, flex mare,
aparat sudurã. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, co-
vor, aragaz voiaj cu
butelie, maºinã de
cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã bu-
cãtãrie, ºifonier uºi gli-
sante, covoare. Tele-
fon: 0752/142.493.

Vând mobilã dormi-
tor, sufragerie, bucã-
tãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de
cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe
o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii
2-4 ani (50 Ron), te-
levizor bucãtãrie, 2
radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.

Vând mobilã, calcu-
lator, combinã frigo-
rificã, loc de veci
(Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, di-
verse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.
Vând drujbã electri-
cã bunã, lanþ rezer-
vã noi, burtierã fãrã
picior nouã 25 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/
3 ºi lãzi de lemn cu-
rate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
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Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie,
aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector
pentru cãldurã in-
stant apã caldã,
ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare
bunã. Telefon:
0770/682.710;
0351/464.044.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca
Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/
680.138.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr moarã fãrã
Electromotor de po-
rumb ºtiuleþi (uroa-
ie ºi mãlai). Telefon:
0766/304.708.
Cumpãr presã pen-
tru struguri (teasc).
Telefon: 0745/
589.825.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez teren
pentru Staþie GPL,
Centru vânzare
maºini sau parca-
re. Telefon: 0722/
943.220; 0755/
139.772.

S.C. închiriazã
spaþii de producþie,
birouri ºi depozita-
re. Telefon: 0770/
887.454.
SALON coafurã,
frizerie, 1 Mai.
Telefon: 0770/
175.717.
Închiriez spatiu co-
mercial în munici-
piul Craiova, str.
Lipscani, 300 mp,
dispus pe trei nive-
luri. Telefon: 0745/
130.705.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
zona hotel Jiu. Preþ
fix 200 euro. Tele-
fon: 0742/159.941.
Închiriez garsonie-
rã complet mobila-
tã zona Lãpuº,
ºcoala M. Emines-
cu. Telefon: 0762/
299.913.
Închiriez teren pe
termen lung pentru
amplasare de ma-
gazine sau piaþã
Lãpuº. Vad foarte
bun. Telefon: 0763/
616.711; 0351/
425.744.
Proprietar închi-
riez pe termen
lung apartament 3
camere mobilat
parter Dezrobirii,
300 euro. Telefon:
0744/396.354.
Închiriez teren pen-
tru amplasare chioº-
curi sau magazine
pe perioadã nede-
terminatã, zonã cu
vad. Telefon: 0761/
665.763.

Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
MATRIMONIALE
Domn serios, fãrã
obligaþii 50 ani, do-
resc cunoºtiinþã cu
doamnã vârstã
apropiatã. Telefon:
0740/895.691;
0785/103.411.

DIVERSE
SOCIETATE CO-
MERCIALÃ LAN-
SEAZÃ COMPETI-
ÞIE PENTRU UN
PROGRAM DE
CERCETARE A
STÃRII DE SÃNÃ-
TATE A PERSONA-
LULUI ANGAJAT.
RELAÞII LA TELE-
FON: 0351/172.944.
Cedez 4500 m.p.
teren extravilan pen-
tru reparaþii casã +
anexe sau cedez
4000 m.p. teren in-
travilan pentru un
apartament cu 2 ca-
mere + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.
Caut persoanã au-
torizatã ptr. cadastru
în Craiova. Telefon:
0770/333.559;
0351/401.251.
Caut sã fac menaj
sau îngrijire copil
sau bãtrân. Telefon:
0764/568.897;
0751/ 911.417.

Confecþionez ºi
montez curea ca-
nelatã pentru
maºinã de cusut.
Telefon: 0251/
531.294.

DECESE
Familia îndure-
ratã anunþã tre-
cerea în nefiin-
þã a celei care a
fost mamã ºi
bunicã iubitoa-
re, Magdalena
Rãþoi. Cei care
doresc sã îi
aducã un ultim
omagiu, o pot
face la Biserica
Sfânta Maria,
Cimitirul Si-
neasca. Înmor-
mântarea va
avea loc  azi , 1
noiembrie, ora
11, la Cimitirul
Sineasca din
Craiova.

CONDOLEANÞE
Colectivul ADR
SV OLTENIA este
alãturi de doam-
na Director Mari-
lena Bogheanu
în aceste mo-
mente de grea
încercare prici-
nuite de trece-
rea în nefiinþã a
mamei sale. Sin-
cere condolean-
þe! Dumnezeu sã
o odihneascã în
pace!
Familia Costel
Bazãverde este
alãturi de doam-
na director Mari-
lena Bogheanu
în momentele di-
ficile generate de
dispariþia mamei
M A G D A L E N A
EUGENIA RÃÞOI
ºi transmite sin-
cere condolean-
þe familiei îndu-
rerate.

COMEMORÃRI
Familia ºi rudele
apropiate anunþã
cu aceeaºi durere
în suflete împlinirea
a 40 de zile de la de-
cesu ld is t inse i
doamne profesor
dr. IRINA PÃUNES-
CU. Îi vom pãstra
mereu o vie aminti-
re în memoria sufle-
telor noastre. Co-
memorarea va avea
loc sâmbãtã, 2 no-
iembrie 2013, ora
10.00, la Cimitirul
Badea. Vecinii, prie-
tenii ºi cunoscuþii
sunt aºteptaþi la
slujba de la cimitir.
Reamintim celor
care au cunoscut-o
cã azi se împlinesc
17 ani de la decesul
lui VALERIA (VALI)
SOCOTEANU. În
aceºti ani durerea
sufleteascã a cres-
cut ºi nimic nu a
putut opri izvorul la-
crimilor care a curs
permanent. Familia.
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Galezul Gareth Bale (24 de ani), în-
cepe sã-ºi arate adevãrata forþã în tri-
coul celor de la Real Madrid. Achizi-
þionat în august de la Tottenham, în
schimbul a 91 de milioane de euro, ºi
doar cu un gol pentru “galactici” în
ºase partide (patru în campionat ºi
douã în Ligã), britanicul a dat în clo-
cot, miercuri searã, contra Sevillei, for-
maþie spulberatã pe “Bernabeu” cu
7-3 (3-2), într-un meci din cadrul run-
dei cu numãrul 11 din Primera.

Titular ca ºi în clasicul de sâmbãtã
(1-2 pe “Camp Nou”), când însã a dez-
amãgit profund, mai întâi, Bale ºi-a
trecut rapid numele de douã ori pe
tabela de marcaj, într-un interval de
doar 13 minute (14 ºi 27). Apoi, Gareth a contri-
buit din plin ºi la realizarea altor douã goluri ale
Realului. I-a întors gestul lui Benzema (53), care-
i pasase la deschiderea scorului, dupã care l-a
pus ºi pe Ronaldo (60) în situaþia de a marca ºi
portughezul n-a ratat þinta.

De altfel, cei trei au marcat toate golurile Re-
alului, Benzema izbutind tot o “dublã”, iar Ro-
naldo un hattrick.

“Bale este un fotbalist fantastic, care ne ajutã
foarte mult, dar este ºi un bãiat foarte de treabã”,
a spus Ronaldo, la finalul partidei cu Sevilla.

La rândul sãu, galezul a declarat, pentru site-

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 11-A

Sevilla a încasat-o rãu pe “Bernabeu” Marþi: Espanyol – Malaga 0-0 (La gazde,
Gabriel Torje nu a fost convocat pentru aceas-
tã partidã), Celta – Barcelona 0-3 (A. Sanchez
9, Yoel 48 aut., Fabregas 54);

Miercuri: Valladolid – Sociedad 2-2 (D.
Larsson 76, Javi Guerra 78 / Griezmann 16,
53), Valencia – Almeria 1-2 (Jonas 33 pen. /
Torsiglieri 62, Aleix Vidal 70), Real – Sevilla
7-3 (Bale 14, 27, Cr. Ronaldo 32 pen., 60, 71,
Benzema 53, 80 / Rakitici 38 pen., 63, Bacca
40; Cât îi priveºte pe învinºi, Raul Rusescu
nu a fãcut parte din lot ), Osasuna – Rayo 3-1
(Oier 1, O. Riera 13, R. Torres 58 / Galvez 71);

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Villarreal
– Getafe, Granada – Atl. Madrid, Bilbao – El-
che, Betis – Levante.

1. Barcelona 31 11. Valencia 13

2. Atletico* 27 12. Elche* 12

3. Real 25 13. Valladolid 11

4. Villarreal* 20 14. Granada* 11

5. Bilbao* 19 15. Malaga 10

6. Getafe* 16 16. Osasuna 10

7. Levante* 16 17. Celta 9

8. Espanyol 15 18. Rayo 9

9. Sociedad 14 19. Betis* 8

10. Sevilla 13 20. Almeria 6

* - un joc mai puþin

ETAPA A 12-A

Astãzi: Barcelona – Espanyol (22:00);

Mâine: Sociedad – Osasuna (17:00), Alme-
ria – Valladolid (19:00), Rayo – Real M. (21:00),
Sevilla – Celta (23:00);

Duminicã: Getafe – Valencia (13:00), Atl.
Madrid – Bilbao (18:00), Levante – Granada
(20:00), Malaga – Betis (22:00).

ul oficial al clubului, cã mai are de tras pânã când
va reveni la forma care l-a consacrat.

“Trebuie sã mã þin tare ºi sã lucrez din greu
pentru a fi sutã la sutã din punct de vedere fizic.
A fost o noapte mare pentru mine. Sunt foarte
încântat mai ales cã am evoluat toate cele 90 de
minute. Important este cã noi am jucat bine, cã
am câºtigat ºi cã am marcat goluri multe. Atmo-
sfera din tribune a fost senzaþionalã”, a conchis
Bale, ajuns la cota 3 pentru Real, dupã reuºita de
pe terenul lui Villarreal, din etapa a patra.

Raul Rusescu nu a fost convocat la formaþia
oaspete pentru aceastã partidã.

Premierã pentru Ancelotti
Succesul Realului a fost unul ex-

trem de important pentru antrenorul
“galacticilor“, Carlo Ancelotti.

Tehnicianul, în vârstã de 54 de ani,
n-a mai trãit niciodatã, în cariera sa un
astfel de meci. Pentru italian, a fost
pentru prima datã, dupã 862 de parti-
de oficiale, în care s-au marcat zece
goluri într-o singurã partidã.

ªi cei 66.836 de spectatori prezenþi
la meci au toate motivele sã-ºi pãstre-
ze ca amintire biletul de intrare. ªi asta
pentru cã de 46 de ani nu mai vãzuse
“Bernabeul“ 10 goluri într-o singurã
partidã de campionat. Se întâmpla la

16 septembrie 1967, atunci când “galacticii“ îi
spulberau pe cei de la Real Sociedad, scor 9-1.

Ultima datã când madrilenii au mai câºtigat
un meci cu 7-3 s-a produs la 12 iunie 1974, atunci
când au trecut de Granada în sferturile de finalã
ale Cupei Spaniei.

ªi pentru ca acest meci din La Liga sã fie
chiar cu adevãrat special pentru gazde, mai tre-
buie menþionat faptul cã acum a fost pentru pri-
ma datã în istorie, când s-au dictat douã lovituri
de la 11 metri împotriva Realului pe “Santiago
Bernabeu” (una marcatã ºi una ratatã de croatul
Ivan Rakitici)!

Digi Sport 1
11:00, 15:00 – FORMULA 1 – Antrenamen-

te 1 ºi 2 Marele Premiu al Emiratelor Arabe Unite
(Abu Dhabi) / 18:00 – BASCHET (M) – Euroli-
ga: Lokomotiv Kuban Krasnodar – Maccabi
Electra /  20:00 – FOTBAL – Liga I: Ceahlãul –
Sãgeata Nãvodari / 22:00 – FOTBAL – Cam-
pionatul Spaniei: Barcelona – Espanyol.

Digi Sport 2
15:00, 20:30 – TENIS (M) – Turneul de la

Paris: ziua a cincea.
Digi Sport 3

16:45, 18:15 – HANDBAL (F) – Liga Naþio-
nalã: Dunãrea Brãila – Cetate Deva, CSM Bucu-
reºti – HCM Roman /  19:45 – BASCHET (M) –
Liga Naþionalã: Gaz Metan Mediaº – Energia
Rovinari / 21:30 – FOTBAL – Campionatul Fran-
þei: Paris SG – Lorient.

Dolce Sport 1
21:30 – FOTBAL – Campionatul Franþei:

Paris SG – Lorient / 2:00 – BASCHET NBA:

Selecþionerul echipei naþionale, Victor
Piþurcã, a definitivat lista celor 15 jucãtori
români legitimaþi la cluburi din strãinãtate,
care au primit faxurile de convocare de
principiu pentru cele douã jocuri contra
Greciei, contând pentru barajul de
calificare la Cupa Mondialã 2014.

Au primit faxuri – urmând sã afle pe 8
noiembrie dacã vor fi convocaþi ºi
definitiv – urmãtorii jucãtori: Bogdan
Lobonþ (AS Roma), Dorin Goian (Asteras
Tripolis), Vlad Chiricheº (Tottenham),
Rãzvan Raþ (West Ham), Rãzvan Cociº
(Hoverla Ujgorod), Costin Lazãr (PAOK
Salonic), Bãnel Nicoliþã (Nantes), Gabriel

Piþurcã a anunþat lista lãrgitã
a stranierilor pentru barajul cu Grecia

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

CUPA LIGII ANGLIEI – OPTIMI DE FINALÃ – O SINGURÃ MANªÃ
Marþi: Leicester (II) – Fulham 4-3 (Morgan 40, Wood 45, Miquel 53, Dyer

88 / Rodallega 17, 54, Karagounis 87), Birmingham (II) – Stoke 4-4, 2-4 l.d.
(Adeyemi 28, Lovenkrands 85, 90+3, Lee 118 / Assaidi 10, Crouch 55,
Arnautovici 71, Jones 94), Man. United – Norwich 4-0 (Hernadez 20 pen.,
54, Jones 87, Fabio 90+5), Burnley (II) – West Ham 0-2 (Taylor 76 pen.,
Collison 90+4 pen.; Rãzvan Raþ nu s-a regãsit în lotul formaþiei oaspete),
Arsenal – Chelsea 0-2 (Azpilicueta 25, Mata 66);

Miercuri: Tottenham – Hull 2-2, 8-7 l.d. (Sigurdsson 16, Kane 108 /
Friedel 53 aut., McShane 99; La gazde, Vlad Chiricheº a jucat începând cu
minutul 68), Newcastle – Man. City 0-2 prel. (Negredo 99, Dzeko 105; La
învingãtori, Costel Pantilimon a jucat tot meciul);

Partida Sunderland – Southampton se va disputa în 6 noiembrie.

CUPA LIGII FRANÞEI – RUNDA A III-A – O SINGURÃ MANªÃ
Marþi: Bastia – Ajaccio 1-0 (Ilan 7; La gazde, Claudiu Keºeru a evoluat

pânã la pauzã, pãrãsind terenul accidentat. În tabãra cealaltã, ªtefan Po-
pescu a rãmas pe banca de rezerve, iar Adrian Mutu nu a fãcut parte din
lot), Valenciennes – Troyes (II) 1-3 (Dossevi 47 / Court 4, Gimbert 31, 57; La
învinºi, Aurelian Chiþu a fost rezervã), Rennes – Nancy (II) 2-1 prel. (Hunou
41, Hountondji 102 / Walter 90+2), Tours (II) – Amiens (III) 3-1 (Adnane 13,
Bergougnoux 67, Chavelerin 89 / Seguin 81 pen.), Creteil (II) – Toulouse 1-
3 (Belvito 32 / Aguilar 51, Trejo 79, Ben Yedder 90+1; La oaspeþi, Mihai
Roman nu s-a aflat în lot, fiind în continuare indisponibil), Lille – Auxerre
(II) 0-1 prel. (Haller 113), Nantes – Lorient 2-0 (Bedoya 73, N’Koudou 90;
La gazde, Bãnel Nicoliþã a jucat pânã în minutul 76);

Miercuri: Guingamp – Evian TG 1-2 (Yatabare 25 / Sougou 56, Cambon
68; Dan Nistor a fost integralist la oaspeþi), Sochaux – Montpellier 3-2 prel.
(Prcici 38, Corchia 115, Contout 119 / Martin 50 pen., Stambouli 120),
Reims – Monaco 1-0 (Devaux 34).

În turul urmãtor, în faza optimilor de finalã, vor intra în luptã ºi formaþii-
le calificate din oficiu, este vorba despre Paris SG, Marseille, Lyon, Nice, St.
Etienne ºi Bordeaux

SERIE A – ETAPA A 10-A
Marþi: Atalanta – Inter 1-1 (Denis 25 / Alvarez 16;

La gazde, Constantin Nica a fost suspendat. De cea-
laltã parte, Cristi Chivu nu s-a aflat în lot, din cauza
unei accidentãri mai vechi);

Miercuri: Cagliari – Bologna 0-3 (Garics 26, P.
Kone 58, Pazienza 61; Denis Ailbec nu a fãcut parte
din lotul formaþiei vizitatoare), Fiorentina – Napoli 1-
2 (Rossi 28 pen. / Callejon 12, Mertens 36), Genoa –
Parma 1-0 (Gilardino 57; Adrian Stoian a fost rezervã
la gazde), Verona – Sampdoria 2-0 (Taleb 51, Toni
78), Juventus – Catania 4-0 (Vidal 26, Pirlo 34, Tevez
65, Bonucci 71), Livorno – Torino 3-3 (Paulinho 25,
Greco 34, Emerson 63 / Immobile 4, Glik 8, Cerci 87
pen.), Milan – Lazio 1-1 (Kaka 54 / Ciani 72; La oas-
peþi, ªtefan Radu a jucat toate minutele), Sassuolo –
Udinese 1-2 (Zaza 25 / Di Natale 18 pen., Muriel 56;
La gazde, Marius Alexe nu a fost convocat pentru
aceastã partidã);

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Roma – Chievo.
1. Roma* 27 11. Parma 12
2. Napoli 25 12. Torino 11
3. Juventus 25 13. Genoa 11
4. Inter 19 14. Cagliari 10
5. Verona 19 15. Livorno 9
6. Fiorentina 18 16. Sampdoria 9
7. Lazio 15 17. Bologna 9
8. Udinese 13 18. Catania 6
9. Atalanta 13 19. Sassuolo 6
10. Milan 12 20. Chievo* 4
* - un joc mai puþin.

LIGUE 1 – ETAPA A 12-A
Astãzi: Paris SG – Lorient (21:30);
Mâine: Rennes – Marseille (18:00), Ajaccio – Valencien-

nes, Evian TG – Toulouse, Lyon – Guingamp, Reims – Bas-
tia, Sochaux – St. Etienne (toate 21:00);

Duminicã: Nice – Bordeaux (15:00), Montpellier – Nan-
tes (18:00), Lille – Monaco (22:00).

1. Paris SG 25 11. Bastia 15
2. Monaco 25 12. Toulouse 15
3. Lille 23 13. Bordeaux 14
4. Nantes 19 14. Lyon 12
5. Guingamp 17 15. Montpellier 12
6. Marseille 17 16. Evian 12
7. St. Etienne 17 17. Lorient 10
8. Nice 17 18. Ajaccio 7
9. Rennes 16 19. Sochaux 6
10. Reims 15 20. Valencien. 5

BUNDESLIGA – ETAPA A 11-A
Astãzi: Dortmund – Stuttgart (21:30);
Mâine: Nurnberg – Freiburg, Hoffenheim – Bayern, Ham-

burg – M’gladbach, Braunschweig – Leverkusen, Hertha –
Schalke (toate 16:30), Frankfurt – Wolfsburg (19:30);

Duminicã: Augsburg – Mainz (16:30), Werder – Han-
nover (18:30).

1. Bayern 26 10. Hannover 13
2. Dortmund 25 11. Mainz 13
3. Leverkusen 25 12. Hamburg 12
4. M’gladbach 16 13. Werder 12
5. Hertha 15 14. Frankfurt 10
6. Wolfsburg 15 15. Augsburg 10
7. Schalke 14 16. Nurnberg 7
8. Stuttgart 13 17. Freiburg 5
9. Hoffenheim 13 18. Braunsch. 4

Brooklyn – Miami.
GSP TV

21:45 – FOTBAL – Liga secundã englezã:
Ipswich Town – Barnsley.

Eurosport
9:35, 13:30 – SNOOKER – Campionatul In-

ternaþional Chengdu (China): semifinale / 18:00
– FOTBAL – Cupa Mondialã Under 17 (Emira-
tele Arabe Unite), sferturi de finalã: Brazilia –
Mexic / 22:00 – BOX.

Eurosport 2
8:00 – SNOOKER – Campionatul Internaþio-

nal Chengdu (China): semifinale / 10:00, 11:30,
13:00 – PATINAJ ARTISTIC (Beijing / China):
dans – programul scurt, feminin – programul
scurt, masculin – programul scurt / 15:00 – FOT-
BAL – Cupa Mondialã Under 17 (Emiratele Ara-
be Unite), sferturi de finalã: Honduras – Suedia
/ 19:30 – FOTBAL – Liga secundã germanã:
Aalen – Dusseldorf / 21:30 – FOTBAL – Cam-
pionatul Germaniei: Dortmund – Stuttgart.

Torje (Espanyol), Alexandru Maxim
(Stuttgart), Gheorghe Bucur (Kuban
Krasnodar), Gheorghe Grozav (Terek
Groznîi), Claudiu Keºeru (Bastia), Bogdan
Stancu (Genclerbirligi), Ciprian Marica
(Getafe), Marius Niculae (Hoverla Ujgo-
rod).

Lotul complet va fi anunþat sâmbãtã, 9
noiembrie, când va fi comunicat ºi
programul de presã ocazionat de cele
douã jocuri. Meciurile cu Grecia sunt
programate ãn 15 noiembrie, ora 21:45, pe
stadionul Giorgios Karaiskakis din Pireu,
ºi 19 noiembrie, ora 21:00, pe Arena
Naþionalã.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Învingãtori cu 3-0 în turul disputei cu
formaþia olandezã Orion Doetinchem din
„ºaisprezecimile” Cupei CEV, voleibaliºtii
de la SCM Universitatea Craiova au tratat
cu maximum de seriozitate ºi meciul re-
tur, programat miercuri seara, în Olanda,
pe care l-au câºtigat tot fãrã a pierde vre-
un set. Partida s-a disputat în sala „Lands-
tede Sportcentrum” din Zwolle ºi a fost
adjudecatã de alb-albaºtri în doar 72 de
minute, cu scor pe seturi: 25-23, 25-21
ºi 25-22. Au arbitrat ireproºabil slovacul
Jaromir Antusak ºi spaniolul Angel Ro-
mero Martinez. Antrenorul Dãnuþ Pascu
a trecut pe foaie jucãtorii: Dumitrache,
Vânãtoru, Licã, Milotin, Alekasic, Steva-
novic, Bratosin, Ghionea, Manda, Voinea,
Todor ºi liberoul Jovic. „Am plecat cu
gândul de a ne califica ºi am reuºit sã o
facem. Dupã meciul de acasã am fost
convins cã avem puterea de a merge mai
departe, deºi nu am fost mulþumit atunci
de joc. Acum am evoluat pragmatic, la

Calificare fãrã set pierdut pentru voleibaliºtii craioveniCalificare fãrã set pierdut pentru voleibaliºtii craioveniCalificare fãrã set pierdut pentru voleibaliºtii craioveniCalificare fãrã set pierdut pentru voleibaliºtii craioveniCalificare fãrã set pierdut pentru voleibaliºtii craioveni
Bãieþii lui Dãnuþ Pascu au învins cu 3-0 ºi în deplasare

pe Orion Doetinchem, în Cupa CEV

punct, pentru cã nu ne puteam permite
paºi greºiþi. Bãieþii au respectat tot ce le-
am cerut ºi acest lucru s-a vãzut într-o
evoluþie entuziastã, cu mingi frumoase,
care ne-a adus ºi mult doritele puncte.
Dupã ce am rezolvat calificarea prin ob-
þinerea celor douã seturi de care mai aveam
nevoie, am introdus  pe teren ºi  jucãtorii
care au jucat mai puþin. S-a mers în ace-
laºi ritm, bãieþii demonstrând cã oricând
mã pot baza pe ei. Este un rezultat pe care
ni-l doream ºi care, cred eu, face cinste
voleiului craiovean” a declarat Dãnuþ Pas-
cu. În optimile de finalã ale competiþiei,
SCM Universitatea Craiova va întâlni pu-
ternica formaþie francezã Aragon de Sete.
Aceasta a eliminat echipa croatã Mursa
Osijek, tot în urma a douã victorii fãrã
set pierdut. Cealaltã echipã din România
înscrisã în Cupa CEV, Remat Zalãu, a fost
eliminatã de echipa Gubernia Nijni Nov-
gorod, care a învins ºi în retur, cu 3-1,
dupã ce câºtigase în Sãlaj cu 3-0.

Formaþia femininã de handbal SCM Craiova
va disputa duminicã, de la ora 11, în sala „Tra-
ian” din Râmnicu Vâlcea, meciul din etapa a
ºaptea a Ligii Naþionale contra gazdelor de la
HCM Râmnicu Vâlcea. Carmen Amariei priveºte
cu încredere disputa cu echipa vâlceanã, care se
aflã pe ultimul loc în clasament, departe de
pretenþiile „galactice” ale Oltchimului. „Vom face
tot ce ne stã în putinþã pentru a câºtiga. Din
pãcate Nicoleta Dincã nu va juca, problemele la
umãr s-au ameliorat dar încã nu este aptã 100%
ºi nu vreau sã risc. Ne vom apãra agresiv ºi
vom încerca sã contraatacãm. Vrem victorii cu
Vâlcea ºi Ploieºtiul, pentru a termina acest tur
cu 9 puncte”, a declarat antrenorul SCM Craio-
va, care va afla luni rãspunsul examenului
susþinut pentru gradul de antrenor senior. „Eu
sunt convinsã cã sunt licenþiatã dar vom vedea
rezultatul oficial luni. Aveam aceea categorie B
care trebuia schimbatã cu A”, a mai spus
Carmen Amariei. Amariei sperã ca echipa sã fie
încurajatã ºi de o galerie la Vâlcea, fiind vorba
de cea mai scurtã deplasare pentru craioveni în
Liga Naþionalã femininã de handbal.

Duminicã, de la ora 11, în LNH

SCM Craiova joacã în fieful
fostelor „galactice”

Ambele echipe din Dolj în-
scrise în seria a treia a Ligii a
III-a vor evolua în deplasare, în
cadrul etapei a 11-a. CS Podari
va juca astãzi, de la ora 14, pe
stadionul „Comunal” din Clin-
ceni, contra echipei Inter Clin-
ceni. Meciul va fi arbitrat de
Cãtãlin Popa, ajutat Romicã Bâr-
deº, ambii din Piteºti, ºi Florin
Burlacu din Urziceni. Observa-
tori sunt Ciprian George Iugu-
lescu din Târgoviºte ºi Marin
Stelian din Bucureºti. Podariul s-
a testat miercuri cu echipa de ju-
niori a clubului CS Iºalniþa, lider
în campionatul Ligii a IV-a de ju-
niori, pe care a învins-o cu 5-0,
marcatori: Cimpoeru 3, Afrem ºi
Cruºoveanu. Bogdan Vrãjitoarea
a folosit jucãtorii care au evo-
luat mai puþin în campionat, res-

Liga a III-a, etapa a 11-a

Echipele doljene joacã
în deplasare

pectiv: Purcea – Fecu, Dicu,
Stãnia, Cruºoveanu – Stoichiþo-
iu, Hristov, Fruntelatã, Dumi-
traºcu – Cimpoeru, Afrem, in-
trând ºi ªt. Panade, C. Panade
ºi Popovici. Viitorul Municipal
Craiova va juca în epilogul run-
dei, sâmbãtã, de la ora 14, pe
stadinul „Sportul” din Viºina
Nouã contra formaþiei gazdã,
meci arbitrat de Constantin Sta-
matoiu din Moldova Nouã, aju-
tat de Emanuel Cicu din Caran-
sebeº ºi Silviu Cãtãlin Haramuz
din Reºiþa, observatori fiind de-
lagaþi Elena Muºetoiu din Piteºti 
ºi Sorin Sergiu Gãman din Târgu
Jiu. În celelalte meciuri ale run-
dei: Dinamo II - Juventus Bucu-
reºti, Concordia Chiajna – Meta-
loglobus, Viitorul Domneºti - CS
Tunari, CS Baloteºti - FC Balº.

În cel de-al treilea meci din Cupa
Regiunilor, selecþionata de amatori
a Doljului a învins reprezentativa
similarã a judeþului Argeº la Bradu,
pe un teren sintetic, scor 4-2. Gaz-
dele au condus cu 2-0, prin goluri-
le marcate de Alecu (25) ºi Andrei
Ionuþ (35), dar pânã la pauzã, elevii
lui Dorel Toma ºi Bogdan Budescu
au reuºit egalarea, datoritã goluri-
lor marcate de Rãducanu (40) ºi
Dumbra (45). Partea secundã a

Victorie importantã în Cupa Regiunilor

Amatorii doljeni au revenit
spectaculos la Bradu

aparþinut oaspeþilor, care au mai
punctat prin Coca ºi Creþu, doljenii
fiind acum la un pas de calificarea
în semifinale. Au evoluat în selecþi-
onata Doljului: Tãtaru - Cârstea,
Luncan, Alecu, Tomiþã - Dumbra,
Hrelea, Drãguºin, Creþu - Coca, Rã-
ducanu, intrând pe parcurs: Birães-
cu ºi Dragomir. „Deºi terenul ne-a
dezavantajat, jucãtorii nefiind obiº-
nuiþi sã joace pe sintetic, am reuºit
sã ne impunem. Am demonstrat cã

putem reveni, am marcat chiar de
patru ori, iar acum aºteptãm me-
ciul cu Braºovul, pe care trebuie sã-
l câºtigãm”. Selecþionata de ama-
tori a Doljului va juca miercurea vii-
toare, la Calafat, meciul decisiv pen-
tru calificare contra echipei simila-
re a Braºovului. Doljul a câºtigat
ambele meciuri cu Argeºul, dar a
pierdut în deplasare la Braºov ºi are
nevoie de un succes pentru a obþi-
ne calificarea.
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Lotul Universităţii Craiova a ple-
cat ieri spre Oradea, unde mâine,
de la ora 11, va susţine meciul din
etapa a noua, cu FC Bihor. Antre-
norul alb-albaştrilor, Ovidiu Stân-
gă, consideră că numai printr-un
joc bun poate fi obţinut un nou suc-
ces şi speră ca echipa să nu mai
fie judecată aspru de arbitri, aşa
cum s-a întâmplat până acum în
acest sezon. „Îmi doresc să nu
mergem degeaba la Oradea, să
avem un joc bun şi să obţinem un
rezultat pozitiv. Ne aşteaptă o par-
tidă grea, am văzut trei meciuri ale
lor şi Bihorul este o echipă bună.
Este dureros faptul că se acordă
destul de lejer cartonaşe roşii, nu
se dă o libertate de exprimare mai
mare jucătorilor, pentru că ei sunt
în permanenţă, în fotbalul modern,
într-un duel cu adversarul. Arbitrii
trebuie să înţeleagă că jucătorilor
li se cere să fie agresivi, profesio-
nişti. Lui Izvoranu i-a fost foarte
greu după meciul cu Oltul. Eu am
încercat să-l motivez, sper că am
şi reuşit, pentru că avem nevoie de
el, la valoarea lui este un jucător
foarte important“. Pe lângă Izvo-
ranu, Stângă nu va putea miza la
Oradea pe Ferfelea şi Dragicevic.

LIGA I

Etapa a XIII-a
Ceahlăul – Săgeata – astăzi, ora 20, Digi 1
Pandurii – FC Vaslui – sâmbătă, ora 18, Digi 1
Corona – Steaua – sâmbătă, ora 20.30, Digi 1
Concordia – CFR Cluj – duminică, ora 19, Digi 1
Astra – Gaz Metan – duminică, ora 19.30, Dolce 1
Dinamo – FC Braşov – duminică, ora 21.30, Digi 1
„U” Cluj – Viitorul – luni, ora 19, Digi 1
Petrolul – ACS Poli – luni, ora 19.30, Dolce 1
Oţelul – FC Botoşani – luni, ora 21.30, Digi 1

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 10 9 1 0 26-6 28
Petrolul 12 7 4 1 18-9 25
Astra 11 7 2 2 26-10 23
Pandurii 12 7 2 3 29-15 23
Mediaş 12 5 4 3 16-13 19
Botoşani 12 5 4 3 13-15 19
Ceahlăul 12 4 5 3 15-11 17
CFR Cluj 12 4 5 3 16-16 17
Dinamo 12 4 4 4 18-13 16
ACS Poli 12 4 3 5 13-15 15
Săgeata 12 4 3 5 11-20 15
Chiajna 9 4 1 4 12-14 13
Oţelul 12 3 2 7 12-24 11
Braşov 12 2 4 6 12-16 10
Viitorul 11 2 4 5 5-17 10
FC Vaslui 11 4 2 5 11-10 6
Corona 12 1 2 9 7-19 5
„U” Cluj 12 0 4 8 7-24 4

6

5

4

FC Vaslui este penalizată cu 8 puncte.

Stângă: „Nu vreau să mergem
degeaba la Oradea”

Antrenorul Universităţii Craiova speră să continue seria
succeselor, dar fără a mai avea jucători eliminaţi

Mijlocaşul Adrian
Ionescu a declarat:
„Întâlnim sâmbătă o
echipă destul de mo-
tivată, în special în
meciurile de acasă,
dar trebuie să gestio-
năm bine situaţia.
Am muncit mult să
ajungem unde sun-
tem acum şi ne dorim să rămânem
sus. Era normal ca evoluţiile mele
să crească de la meci la meci. La
început a fost acel trac de început
de campionat, care se simte la fie-
care jucător. Dar pe parcurs mi-
am revenit, şi Mihăiţă Pleşan m-a
ajutat. E un jucător cu experienţă
şi am o relaţie bună cu el în teren“.

Motivaţi de suporteri
la amicalul cu Sporting Roşiori

La testul susţinut miercuri după-
amiază, contra echipei de juniori
Sporting Roşiori a asistat şi un grup
de suporteri, care le-a urat succes
alb-albaştrilor înaintea meciului de la
Oradea, promiţându-le, de altfel, că
le vor fi alături pe stadion. În timpul
amicalului, fanii au aprins câteva tor-
ţe şi au cântat, pe gard fiind afişat

un banner pe care scria „Forza Ştiin-
ţa”. Rezervele Universităţii au câşti-
gat amicalul cu 3-2, prin reuşitele lui
Dragu, Scarlat şi Fl. Pârvu. Ovidiu
Stângă a folosit următorii jucători: Iri-
mia – Vişan, Scarlat, Izvoranu, Gea-
mănu – Dragu, Câju, Dragalina, Pâr-
vu – Bardu, Gueye. Au mai jucat:
Nica, Gârloi, Dragomir, Lisandru, An-
druţa. Despre acest meci, antreno-
rul Ştiinţei a declarat: „Eu îmi do-
resc să dau multe minute jucătorilor
din lot, şi unul dintre obiective este
şi promovarea de jucători. M-a bu-
curat foarte mult evoluţia celor care
vin de la centrul de copii şi juniori şi
sper să-i ajut, atât cât ţine de mine,
să facă pasul spre fotbalul mare. Îmi
doresc foarte mult să promovez ju-
cători tineri. Însă e foarte greu să-i
iau momentan la echipa mare, într-o
perioadă atât de scurtă“.


