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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- De câte ori merg la medic, Po-
pescule, am buznarele “cu sute”Ş
aştept ziua aia când o să merg cu
ele “cusute”. eveniment  / 4 culte / 8
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APIA Dolj: Peste 27,5 milioane de euro, avansul
la subvenţia pe suprafaţă, aferentă anului în curs

Agenţi a de Plăţi  şi  Intervenţii în Agri cul tură Dolj
(APIA) poate fi considerată cea mai importantă institu-
ţie din peisajul economiei agrare al judeţului. Aici, în
temeiul cererilor depuse, la începutul anului, de fermie-
rii mari şi mici, se ştie cam totul, inclusiv structura cul-
turilor agricole. Periodic, se fac controale pentru veri-
ficarea veridicităţi i datelor, în temeiul cărora se efec-
tuează plăţile directe, dar şi cel e complementare pe su-
prafaţă. La îndemâna special iştilor APIA este verifi ca-
rea admini strati vă, adică a dosarelor, dar şi controlul
clasic, î n teren, pe eşantioane, prin teledetecţi e. Zil ele
acestea a î nceput pl ata avansului  (61 de euro/hectar)
pentru fermierii  mari şi mici din judeţul Dolj care, îm-
preună, gestionează suprafaţa agri colă de 451,071 hec-
tar e, vol umul  pl ăţi l or ri di cându-se l a suma de
27.515.363,94 euro (70.519.773 lei , la cursul de schimb
– 4,46 lei, stabilit de BCE, la 1 septembri e a.c.). O dis-
cuţie cu domnul Sori n Răducan, directorul executiv al
APIA Dolj, pe această temă, am considerat-o oportună.
Şi opinăm că nu ne-am înşel at.
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I.S.C.T.R. Dolj,
„decapitat”
pentru o şpagă
de 5.000 de euro

Şeful şi adjunctul pe Dolj de la
Inspectoratul Teritorial nr. 6 d in In-
spectoratu l de Stat pent ru Contro-
lul în Transportul Rut ier (I.S.C.T.R.)
au  fos t reţinu ţi, ieri, pentru  24 de
ore, de p rocurorii Direcţiei Naţio-
nale Anticorupţie, pentru luare de
mită ş i trafic de influenţă. Cei doi
au ceru t 5.000 de euro ş pagă pat ro-
nu lui unei firme de transport marfă,
ban i în  schimbul cărora timp de
două lun i firma ş i angajaţii ar fi s că-
pat de amenzi, fiind denunţaţi de
bărbat. Cei doi inspectori do ljeni
vor fi prezentaţi instanţei de jude-
cată cu propunere de arestare pre-
ventivă pentru 29 de zile.

Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil

RAT Craiova
modifică staţiile
de la pasajului
subteran

educaţie / 7

Cursuri de
legislaţie în şcoli
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Ministrul delegat pentru Energie, Constantin
Niþã, s-a prezentat ieri la Direcþia Naþionalã
Anticorupþie (DNA) pentru a fi audiat în dosa-
rul Hidroelectrica. În acest dosar au fost ares-
taþi Ioan Mihãilã, membru în Consiliul de Su-
praveghere al SC Hidroelectrica SA, ºi Eugen
Brãdean, consilierul lui Constantin Niþã. De alt-
fel, numele ministrului apare în interceptãrile
aflate în dosar. ªi Remus Vulpescu, directorul

Ministrul Niþã ºi Remus VMinistrul Niþã ºi Remus VMinistrul Niþã ºi Remus VMinistrul Niþã ºi Remus VMinistrul Niþã ºi Remus Vulpescu,ulpescu,ulpescu,ulpescu,ulpescu,
audiaþi la DNA în dosarul Hidroelectricaaudiaþi la DNA în dosarul Hidroelectricaaudiaþi la DNA în dosarul Hidroelectricaaudiaþi la DNA în dosarul Hidroelectricaaudiaþi la DNA în dosarul Hidroelectrica

Niþã: Preþul energiei
electrice va creºte cu 1%
pentru consumatorii casnici
ºi cu 2% pentru industrie,
de la 1 ianuarie 2014

Preþul energiei electrice va
creºte cu 1% pentru populaþie ºi cu
2% pentru consumatorii industriali
de la 1 ianuarie 2014, a declarat,
ieri, ministrul delegat pentru
Energie, Constantin Niþã. „Am
discutat cu ANRE (n.r. - Autorita-
tea Naþionalã de Reglementare în
Energie), iar preþul energiei
electrice va creºte cu 1% pentru
consumatorii casnici ºi cu 2%
pentru cei industriali. Asta e piaþa,
nu putem sã scumpim mai mult
dacã nu avem de ce”, a spus
ministrul, într-o conferinþã de
specialitate. El a adãugat cã, în
acest an, factura la electricitate a
scãzut cu 7%. „În plus, taxa de
cogenerare va scãdea cu 10% de
la 1 ianuarie ºi cu 30% de la 1
iulie 2014, ceea ce, de asemenea,
va duce la scãderea facturilor”, a
completat el. Însã, potrivit lui Niþã,
probleme existã în sectorul gazelor
naturale, unde decalajul dintre
preþul gazelor de producþie internã
ºi cel de import este prea mare. „În
discuþiile cu FMI, am mai reuºit sã
amânãm cu un an, pânã la 31
decembrie 2015, liberalizarea pieþei
gazelor pentru consumatorii
industriali, iar pentru cei casnici
acest lucru va fi la 31 decembrie
2018”, a explicat ministrul, care a
subliniat cã discuþiile cu FMI în
acest sens au început încã din lunile
mai — iunie. Întrebat dacã FMI ºi-
a dat acordul pentru aceastã
prelungire, Niþã a rãspuns: „În
principiu, da”.

Comisia parlamentarã spe-
cialã privind Roºia Montanã ºi-
a reluat, ieri, lucrãrile, contre-
le din salã prelungindu-se cu
dispute pe hol, în faþa jurnaliº-
tilor, între reprezentanþii PSD
ºi cei ai PNL. Încã de la relua-
rea ºedinþei, ieri dimineaþã, lu-
crãrile au fost întrerupte pen-
tru o scurtã pauzã, în care sã
se ajungã la un acord privind
modul de lucru. „Am luat pau-
zã pentru a stabili un mod de
lucru mai rapid, sã gãsim o for-
mulã, sã nu ne cramponãm de
o virgulã, de un punct”, le-a
spus ziariºtilor, pe hol, depu-
tatul PNL Mircea Dolha. „Nu
ne cramponãm, domnule depu-
tat, de o virgulã. Eu cred cã
dezbaterea e importantã, s-au
modificat paragrafe întregi, nu
virgule. Am modificat substan-
þial conþinutul, nu virgulele.
Vrem sã ne facem datoria pe
care am primit-o în plen, nu sã
vizualizãm, cum aþi fãcut dum-
neavoastrã, vrem dezbatere, nu
vizualizare”, i-a tãiat-o senato-

Liderii USL n-au ajuns la un consens
pe subiectul Roºia Montanã, însã votul
final asupra proiectului va fi dat luni

Direcþia Generalã Antifraudã Fis-
calã (DGAF) a recrutat într-o pri-
mã etapã 850 de persoane ºi va fi
funcþionalã în câteva zile, a decla-
rat, ieri, secretarul general al Agen-
þiei Naþionale de Administrare Fis-
calã (ANAF), Octavian Deaconu.
„Ieri (n.r. - miercuri, 6 noembrie)
am finalizat prima etapã a proce-
sului de recrutare pentru DGAF,
care va fi funcþionalã în câteva zile.
Au fost recrutate 850 de persoa-
ne”, a spus reprezentantul ANAF,
prezent la conferinþa „Cum ne or-
ganizãm când ANAF se reorgani-
zeazã?”, organizatã de compania de
consultanþã PwC Ro-
mânia. În   primul tri-
mestru din 2014, DGAF
va demara un nou pro-
ces de recrutare, pentru
restul de posturi prevã-
zut în schema de perso-
nal a instituþiei. Crearea
DGAF este unul din ele-
mentele principale ale
reorganizãrii ANAF, care
prevede redistribuirea a
2.500 de posturi —

Direcþ ia Anti fraudã a recrutat  850
de persoane ºi  va f i  funcþionalã

în câteva z i le
rul PSD Gabriela Firea. Ca ur-
mare a acestor incidente, liderii
USL Crin Antonescu ºi Victor
Ponta au avut, ieri dupã-amia-
zã, o ºedinþã de urgenþã la se-
diul Uniunii, pentru a discuta pe
tema proiectului privind Roºia
Montanã, însã nu au ajuns la un
consens, dupã cum au declarat,
pentru Mediafax,  surse din
USL. Preºedintele comisiei spe-
ciale, senatorul PSD Darius Vâl-
cov, a dat ieri asigurãri cã aleºii
urmau sã stea în ºedinþã pânã
la finalizarea dezbaterilor, pen-
tru ca luni, la ora 18:00, sã dea
votul final, pentru a fi prezenþi
toþi cei 19 membri. Termenul de
depunere a raportului Comisiei
Roºia Montanã este de 10 no-
iembrie, adicã duminicã, însã
Vâlcov a precizat cã va mai fi o
zi „în plus” doar pentru votul
final. ªedinþa comisiei speciale
a fost  suspendatã,  miercuri
searã, „dupã aproximativ 10 ore
ºi  jumãtate” ,  din  l ipsã  de
cvorum, în salã fiind doar 9 par-
lamentari din 19.

2.000 pentru DGAF, 100 pentru
Direcþia marilor contribuabili ºi 400
pentru Direcþia regionalã a finan-
þelor publice a Municipiului Bucu-
reºti. Noua structurã a ANAF a
intrat în vigoare la 1 august 2013
ºi a prevãzut absorbþia autoritãþii
vamale ºi crearea a opt direcþii re-
gionale de finanþe publice. De ase-
menea, pe 30 octombrie 2013 a
fost desfiinþatã Garda Financiarã.
Reorganizarea ANAF are în vede-
re creºterea gradului de conforma-
re voluntarã a contribuabililor ºi o
alocare mai eficientã a resurselor
la nivelul instituþiei.

În companiile de stat angajãrile
vor continua sã fie îngheþate, dar
vor putea creºte cheltuielile sala-
riale, indiferent dacã acestea au
avut sau nu profit, în funcþie de
inflaþia pe 2014. De asemenea,
contribuþia la sistemul de pensii
private obligatorii (Pilonul II) va
creºte de la 4% la 4,5% din veni-
tul brut al salariatului, potrivit pro-
iectului bugetului asigurãrilor so-
ciale pentru anul viitor, obþinut de

Mediafax. Proiectul bugetului ge-
neral consolidat pentru anul viitor
a fost construit pe o prognozã de
venituri de 201,9 miliarde lei ºi un
total al cheltuielilor estimate de
216,4 miliarde lei, rezultând un
deficit de 14,5 miliarde de lei, re-
levã documentul. Guvernul va ali-
menta anul viitor bugetele locale
din TVA cu peste 15,3 miliarde lei,
mai mult decât fondurile alocate
în acest an, dar le va impune sã

finanþeze cu prioritate proiecte UE
ºi interzice alocarea de fonduri
pentru lucrãri noi dacã nu sunt
asigurate mai întâi proiectele în
derulare. Din aceºti bani, 2,1 mi-
liarde lei sunt pentru finanþarea
cheltuielilor descentralizate la ni-
velul judeþelor, 11 miliarde lei pen-
tru finanþarea cheltuielilor descen-
tralizate la nivelul comunelor, ora-
ºelor, municipiilor, sectoarelor ºi
municipiului Bucureºti, 368,3 mi-

lioane lei sunt destinate finanþãrii
cheltuielilor privind drumurile ju-
deþene ºi comunale, a cãror repar-
tizare, pe unitãþi administrativ-te-
ritoriale, se face în funcþie de
lungimea ºi starea tehnicã a aces-
tora, prin hotãrâre, de cãtre
consiliul judeþean, dupã consulta-
rea primarilor, iar 1,7 miliarde lei
sunt pentru echilibrarea bugetelor
locale ale comunelor, oraºelor,
municipiilor ºi judeþelor.

Proiectul de buget 2014: Angajãrile continuã sã fie îngheþate în companiile de stat

de cabinet al ministrului Finanþelor Publice,
Daniel Chiþoiu, s-a prezentat ieri la DNA pentru
a fi audiat în acest dosar, unde are calitatea de
denunþãtor. La intrarea în sediul Direcþiei, Vul-
pescu a spus cã nu doreºte sã facã nici un co-
mentariu despre dosarul Hidroelectrica. Între-
bat dacã a fãcut o înþelegere cu procurorii DNA
pentru a scãpa de un alt dosar, aflat la DIICOT,
în care a fost reclamat pentru subminarea eco-

nomiei naþionale în legãtu-
rã cu deschiderea proce-
durii insolvenþei Hidroelec-
trica, Remus Vulpescu a
spus cã nu doreºte sã co-
menteze „aceste imagini
din filme americane”.

Potrivit DNA, în luna
octombrie, Ioan Mihãilã i-
a promis lui Remus Vulpes-
cu, membru în Consiliul de
Supraveghere al SC Hidro-
electrica SA, suma de 1,4
milioane euro pentru ca
acesta din urmã, în exer-

citarea atribuþiilor de serviciu, sã voteze favo-
rabil încheierea de cãtre Hidroelectrica a unui
contract bilateral pe patru ani, de vânzare a ener-
giei electrice cãtre firma „Energon Power and
Gas” din Cluj, pentru cantitatea de 7.012.800
MWh (1.157.112.000 lei — aproximativ
262.980.000 euro), în condiþii defavorabile pen-
tru Hidroelectrica. DNA susþine cã promisiu-
nea de dare de mitã s-a fãcut cu ajutorul lui
Brãdean, iar suma promisã urma a fi disimulatã
sub aparenþa unui contract de comision care ar
fi fost încheiat de o firmã off-shore ºi firma
achizitoare a energiei electrice. „Potrivit actului
constitutiv al companiei Hidroelectrica, pute-
rea de decizie este repartizatã între Adunarea
Generalã a Acþionarilor, Consiliul de Suprave-
ghere ºi Directorat. Astfel, toate contractele de
vânzare a energiei electrice peste cantitatea to-
talã contractatã de 500 Giga Watti Orã (Ghw)
trebuie aprobate în Consiliul de Supraveghere,
din care fãcea parte Ioan Mihãilã. Asemenea
contracte sunt supuse anterior avizãrii Direc-
toratului, din care fãcea parte ºi Eugen Brãdean”,
explicã procurorii anticorupþie filiera.
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Grupaj realizat de LAURA MOÞÎRLICHE

Începând de luni, cãlã-
torii care circulã cu auto-
buzele RAT Craiova au la
dispoziþie douã staþii de
aºteptare noi. Conducerea
regiei anunþã cã staþia ,,Ol-
teþ” (pentru traseele  1 ,
3b , 4 , 5b , 24 , 29b) va
fi  mutatã de pe strada
„Arieº” nr. 9, sensul spre
Garã (din dreptul Bisericii
,,Sf. Gheorghe”), pe stra-
da „Arieº” nr.15 (vizavi de
Casa Studenþilor). Tot de

luni, se va înfiinþa o staþie ,,Olteþ” pe strada „C.D Fortunescu”
nr. 3, pe sensul spre Spitalul nr.1, pentru traseele 1 , 4 , 5b ,
29b (lângã fosta Casã a Cãsãtoriilor). Celelalte staþii din preaj-
ma pasajului subteran rãmân neschimbate.

RAT Craiova modificã
staþiile de la pasajului
subteran

Consilierul municipal
PSD Bianca Predescu
propune sã fie igienizate
ºi incluse în circuit ºi spa-
þiile abandonate din cimi-
tirele craiovene, arãtând
cã acestea nu sunt puþine
la numãr. „Sunt foarte
multe locuri în cimitirele
administrate de munici-
piul Craiova care sunt lã-
sate în pãrãsire ºi, cel pu-
þin din 2004, nu s-a fãcut
nimic. Sper ca actuala
conducere sã deblocheze
aceastã situaþie, pentru
cã existã o mare aºtepta-
re ºi nu trebuie sã folo-
sim doar spaþiul nou pus
la dispoziþie, ci ºi acest
spaþiu care este doar un
focar de gunoaie în aces-
te incinte”, a pus proble-

ma Bianca Predescu, în ultima ºedinþã a CLM Craiova, de
sãptãmâna trecutã. Primarul Lia Olguþa Vasilescu a spus cã
va lua în calcul aceastã propunere.

Mai multã curãþenie
în cimitirele din Craiova

Un nou sens giratoriu
va fi amenajat, de luni, de
aceastã datã în intersec-
þia Cãii Bucureºti cu stra-
da „Tehnicii” ºi cu strada
„Eustaþ iu  Stoenescu”.
Potrivit unui comunicat al
Primãriei Craiova, într-o
primã etapã sensul gira-
toriu va fi construit din
balize direcþionale din ma-
terial plastic ºi va avea
caracter provizoriu. Dacã
soluþ ia  se  dovedeºte
oportunã ºi va conduce la
fluidizarea traficului în

aceastã zonã, autoritãþile spun cã vor fi întreprinse demersu-
rile legale pentru amenajarea în aceastã intersecþie a unui sens
giratoriu permanent.

Un nou sens giratoriu
în cartierul Lãpuº

Întâlnirea de la sediul Admi-
nistraþiei Bazinale Jiu a fost un
bun prilej de a prezenta un is-
toric al managementului apelor
în România, dar ºi de a sublinia
câteva din problemele cu care
se confruntã cei ce lucreazã în
domeniul gospodãririi apelor.
„Avem misiunea sã menþinem în
stare de siguranþã toate marile
amenajãri hidroenergetice. În
fiecare an trebuie sã depunem
eforturi în acest sens. La nivel
naþional se doreºte întocmirea
unor proiecte ºi realizarea unor
investiþii pentru a crea linii de
apãrare pe cursurile de apã.
Amenajãrile locale existente pe
sectoare mici nu sunt tot atât
de eficiente. Spre exemplu, în
primãvara acestui an, pe sec-
torul Filiaºi-Craiova am întãrit
malul drept al Jiului, însã au
fost probleme pe malul stâng”,
a explicat Marin Tãlãu, direc-
torul Administraþiei Bazinale de
Apã Jiu.

Proiecte de prestigiu,
realizate de ingineri români

Sub diverse denumiri ºi for-
mule organizatorice, „Apele
Române” a desfãºurat o activi-
tate importantã chiar de la în-
ceputul secolului al XX-lea. În
perioada 1924-1974 s-au con-
struit primele lucrãri hidroteh-

nice de ansamblu, cu proiecte
întocmite de ingineri români de
prestigiu, cum ar fi hidrocen-
trala de la Bicaz. În anul 1956 a
apãrut Comitetul de Stat al Ape-
lor (CSA), primul organ central
care coordona toate probleme-
le legate de ape.  Între 1974 ºi
1990 s-au elaborat primele pro-
grame naþionale de gospodãrire
a apelor ºi s-au trasat primele
scheme de amenajare a bazine-
lor hidrografice. În 1971, spre

exemplu, dupã inundaþiile din
1970, se înfiinþeazã Consiliul
Naþional al Apelor ce avea în
subordine Direcþii ale Apelor or-
ganizate pe bazine hidrografice
(1975), oficii de gospodãrire a
apelor, institute de cercetare,
studii ºi proiectare, un trust de
construcþii montaj, întreprinderi
de drenaje pentru decolmatarea
albiilor cursurilor de apã, licee
de specialitate, precum ºi un
oficiu de informare documen-
tarã pentru hidrotehnicã.

Dupã anul 1989, coordona-
rea problemelor de gospodãri-

re a apelor a revenit Ministeru-
lui Mediului, Ministerului Ape-
lor, Pãdurilor ºi Protecþiei Me-
diului, care a devenit mai apoi
Ministerul Mediului ºi Gospo-
dãririi Apelor, Ministerul Me-
diului ºi Dezvoltãrii  Durabile,
Ministerul Mediului ºi Pãduri-
lor, ajungând în prezent Minis-
terul Mediului ºi Schimbãrilor
Climatice.

În 1991 s-a înfiinþat Regia
Autonomã „Apele Române”, în

calitate de administrator unic al
resurselor de apã, iar un an mai
târziu Regia Apelor Române de-
vine Compania Naþionalã „Ape-
le Române” Bucureºti.  În anul
2005, conform noilor cerinþe de
la nivel european, instituþia de-
vine Administraþia Naþionalã
„Apele Române”, cu 11 Direcþii
de Apã organizate la nivel bazi-
nal ,  care,  în anul 2010, îºi
schimbã denumirea în Adminis-
traþii Bazinale de Apã.

O sãptãmânã
dedicatã centenarului

Revenind la aniversarea a o
sutã de ani de înfiinþarea primu-
lui Departament de Ape în Ro-
mânia, reprezentanþii ABA Jiu au
dedicat centenarului o sãptãmâ-
nã întreagã, printre altele fiind
vernisatã o expoziþie fotografi-
cã. De asemenea, au fost orga-
nizate mai multe vizite în câteva
ºcoli doljene, cu prezentãri ºi fil-
muleþe care reflectã istoricul ac-
tivitãþii din domeniul apelor.

Prima activitate dedicatã ce-
lebrãrii apelor de cãtre reprezen-
tanþii A.B.A Jiu a avut loc marþi,
fiind organizatã o vizitã la Li-
ceul „Petrache Triºcu” din Cra-
iova. În zilele urmãtoare aceº-
tia au trecut pragul ªcolii cu
clasele I – VIII nr. 12 „Dece-
bal”, ªcolii Gimnaziale „Gheor-
ghe Bibescu” din Craiova ºi
ªcolii Gimnaziale „Marin Sores-
cu” din Bulzeºti.

De ieri, la intrarea în sediul
A.B.A. Jiu, vizitatorii pot admi-
ra o expoziþie fotograficã ce cu-
prinde câteva zeci de instanta-
nee caree evidenþiazã activita-
tea „oamenilor de la Ape” în di-
ferite situaþii: inundaþii, igieni-
zare, lucrãri de întreþinere ºi
reparaþii a cursurilor de apã de
pe teritoriul administrat.

RADU ILICEANU

Specialiºtii în domeniul gospodã-
ririi apelor din Dolj au fost pre-
zenþi, ieri, la aniversarea de la Ad-
ministraþia Bazinalã Jiu, acolo
unde a fost sãrbãtorit un secol de

la înfiinþarea primului Departa-
ment de Ape din þarã. Tot ieri, la
sediul Administraþiei Bazinale de
Apã Jiu s-a desfãºurat ºedinþa
Comitetului de Bazin Jiu-Dunãre.

Un secol de la înfiinþareaUn secol de la înfiinþareaUn secol de la înfiinþareaUn secol de la înfiinþareaUn secol de la înfiinþarea
„Apelor Române”„Apelor Române”„Apelor Române”„Apelor Române”„Apelor Române”

Sãrbãtoare la Administraþia Bazinalã Jiu
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Procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie au anunþat,
ieri, cã a fost începutã urmãrirea
penalã faþã de inculpaþii Sorinel
Beºteliu, inspector-ºef judeþean
Dolj ºi Marius Sîrbu, inspector de
trafic, mai precis ºeful ºi adjunc-
tul pe Dolj de la Inspectoratul de
Stat pentru Controlul în Transpor-
tul Rutier, în sarcina cãrora s-au
reþinut infracþiunile de luare de mitã
ºi trafic de influenþã.

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, eveni-
mentul rutier s-a petrecut, miercuri, în ju-
rul orei 14.00, pe D.N.65, în afara localitã-
þii Pieleºti. Din cercetãrile poliþiºtilor Ser-
viciului Rutier Dolj s-a stabilit cã Boncicã
Costel, de 53 de ani, din Balº, judeþul Olt,

Jandarmi din cadrul Inspectora-
tului de Jandarmi Judeþean Dolj ºi
Grupãrii de Jandarmi Mobile Cra-
iova au desfãºurat, ieri, o serie de
activitãþi preventiv-educative  în
cadrul mai multor instituþii de învã-
þãmânt preuniversitar din judeþul
Dolj, în vederea creºterii gradului
de siguranþã civicã a elevilor.

Astfel, reprezentanþii celor douã
unitãþi de jandarmi au fost prezenþi
în rândul elevilor (I.J.J. Dolj – la
Colegiul Tehnic „ªtefan Milcu” Ca-
lafat ºi Liceul Teoretic „Mihai Vi-
teazul” Bãileºti, GJMb Craiova – la
ªcoala Gimnazialã Goieºti) ºi au
purtat discuþii cu aceºtia, promo-
vând un comportament civic bazat pe res-
pect reciproc, dezvoltarea comportamente-
lor non-violente, prevenirea delincvenþei ju-
venile, prezentându-le ºi aspectele cele mai
importante ale legislaþiei în domeniul respec-
tãrii ordinii ºi liniºtii publice.

Elevii s-au dovedit a fi foarte receptivi la
problemele prezentate, activitatea transfor-
mându-se într-un dialog permanent cu jan-

Înþelegând importanþa infor-
mãrii persoanelor tinere cu pri-
vire la rolul ºi importanþa sis-
temului judiciar, cunoaºterea ºi
înþelegerea drepturilor conferite
de lege, prevenirea implicãrii
acestora în activitãþi cu poten-
þial infracþional ºi formarea unei
atitudini corecte faþã de valori-
le sociale esenþiale, Curtea de
Apel Craiova a semnat un pro-
tocol de colaborare cu Asocia-
þia „Tinerii luptã împotriva vi-
ciilor mileniului III”.

Prin acest program, iniþia-
tivele sunt direcþionate cãtre procesul de
educare civicã a tinerilor în spiritul res-
pectãrii legilor, a prevenirii sãvârºirii fap-
telor antisociale, a dezvoltãrii aptitudinilor
necesare cunoaºterii ºi înþelegerii  reguli-
lor sociale ºi a integrãrii în societate, ur-
mãrindu-se o corectã ºi completã infor-
mare a persoanelor din grupul-þintã asu-
pra riscurilor la care se expun prin impli-
care în activitãþi cu potenþial infracþional
ºi a modului în care se pot proteja împo-

I.S.C.TI.S.C.TI.S.C.TI.S.C.TI.S.C.T.R. Dolj, „decapitat” pentru.R. Dolj, „decapitat” pentru.R. Dolj, „decapitat” pentru.R. Dolj, „decapitat” pentru.R. Dolj, „decapitat” pentru
o ºpagã de 5.000 de euroo ºpagã de 5.000 de euroo ºpagã de 5.000 de euroo ºpagã de 5.000 de euroo ºpagã de 5.000 de euro

ªeful ºi adjunctul pe Dolj de la In-
spectoratul Teritorial nr. 6 din Inspec-
toratul de Stat pentru Controlul în
Transportul Rutier (I.S.C.T.R.) au fost
reþinuþi, ieri, pentru 24 de ore, de
procurorii Direcþiei Naþionale Antico-
rupþie, pentru luare de mitã ºi trafic
de influenþã. Cei doi au cerut 5.000

de euro ºpagã patronului unei firme
de transport marfã, bani în schimbul
cãrora timp de douã luni firma ºi an-
gajaþii ar fi scãpat de amenzi, fiind
denunþaþi de bãrbat. Cei doi inspec-
tori doljeni vor fi prezentaþi instanþei
de judecatã cu propunere de arestare
preventivã pentru 29 de zile.

Din ordonanþele de reþinere în-
tocmite de procurori a rezultat cã
“în perioada 2-7 noiembrie 2013,
inculpatul Beºteliu Sorinel, în ca-
litate de inspector-ºef judeþean
Dolj în cadrul Inspectoratului Te-
ritorial nr. 6 din Inspectoratul de
Stat pentru Controlul în Transpor-
tul Rutier ºi inculpatul Sîrbu Ma-
rius, inspector de trafic au pre-
tins ºi primit suma de 5.000 de
euro de la patronul unei societãþi

de transport marfã (denunþãtor în
cauzã), pentru ca cei doi incul-
paþi, în perioada noiembrie-de-
cembrie 2013, sã determine per-
sonalul din cadrul instituþiei sã nu
aplice sancþiuni contravenþiona-
le societãþii de transport marfã ºi
angajaþilor acesteia”, se aratã în
comunicatul DNA.

În cursul zilei de ieri, procurorii
au dispus reþinerea pentru 24 de
ore a inculpaþilor Marius Sîrbu ºi

Sorinel Beºteliu, urmând ca aceº-
tia sã fie prezentaþi cu propunere
de arestare preventivã pentru 29 de
zile la Tribunalul Bucureºti.

Inspectoratul de Stat pentru
Controlul în Transportul Rutier –
I.S.C.T.R. asigurã la nivel naþional
inspecþia ºi controlul respectãrii re-
glementãrilor naþionale ºi interna-
þionale în domeniul transporturilor

rutiere, privind, condiþiile de efec-
tuare a activitãþilor de transport ru-
tier, siguranþa transporturilor rutie-
re ºi protecþia mediului; starea teh-
nicã a vehiculelor rutiere, dar are
ºi rolul de autoritate competentã
pentru verificare, control ºi sanc-
þionare în ceea ce priveºte accesul
la piaþa transportului rutier inter-
naþional de mãrfuri ºi de persoane.

Impact cu TIR-ul la Pieleºti

Jandarmii doljeni,
în mijlocul elevilor

TTTTTinerii, introduºi în tainele legilorinerii, introduºi în tainele legilorinerii, introduºi în tainele legilorinerii, introduºi în tainele legilorinerii, introduºi în tainele legilor,,,,,
la Curtea de Apel Craiovala Curtea de Apel Craiovala Curtea de Apel Craiovala Curtea de Apel Craiovala Curtea de Apel Craiova

darmii, cele mai dese întrebãrii fãcând refe-
rire la comportamentul într-o situaþie imi-
nentã de agresiune fizicã sau ameninþãri ver-
bale, prevenirea furturilor, precum ºi moda-
litãþile de a accede în Jandarmerie. Cadrele
Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Dolj
ºi Grupãrii de Jandarmi Mobile Craiova vor
continua aceste activitãþi pe tot parcursul
anului de învãþãmânt 2013 – 2014.

triva acþiunilor de aceastã naturã.
„Principala activitate a proiectului va

consta în organizarea ºi derularea unei cam-
panii de informare ºi conºtientizare adre-
satã în special tinerilor, al cãrei scop va fi
sã facã informaþia minimalã ºi de calitate
legatã de protecþia oferitã drepturilor ºi li-
bertãþilor persoanei uºor de gãsit, interpre-
tat ºi înþeles pentru aceºtia”, a explicat Li-
viu Mândrilã, din cadrul Biroului de presã
al Curþii de Apel Craiova.

Un bãrbat de 53 de ani, din Balº, s-a ales cu maºina grav avariatã,
iar el a fost internat la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova,

miercuri dupã-amiaza, dupã ce s-a ciocnit cu maºina de un TIR,
în apropierea comunei doljene Pieleºti.

în timp ce conducea un autoturism Opel
Astra, dinspre Balº cãtre Craiova, nu a
adaptat viteza de deplasare în curbã ºi, pe
fondul carosabilului umed, a pierdut con-
trolul asupra direcþiei de mers ºi a pãtruns
pe contrasens unde a intrat in coliziune cu

un TIR marca DAF condus de Ion Nuþã,
de 38 de ani, din Craiova. În urma impac-
tului, Opelul a fost proiectat înapoi pe sen-
sul sãu de mers, unde a fost lovit de o au-
toutilitarã condusã regulamentar de Dãnuþ
Ciucã, de 40 de ani, din Craiova.

Se poate spune cã olteanul a avut zile,
pentru cã, deºi maºina a fost grav avaria-
tã, el nu a suferit leziuni care sã-i punã
viaþa în primejdie, însã a fost transportat
la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova, unde a rãmas internat pentru inves-

tigaþii medicale amãnunþite. „Conducãto-
rii autovehiculelor nu se aflau sub influ-
enþa bãuturilor alcoolice, dupã cum s-a
stabilit în urma testãrii cu etilotestul, iar
poliþiºtii rutieri ajunºi la faþa locului au în-
tocmit dosar penal în cauzã sub aspectul
comiterii infracþiunii de vãtãmare corpo-
ralã din culpã”, ne-a declarat agent prin-
cipal Amelia Cãprãrin, din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj. Traficul rutier în zonã
s-a desfãºurat cu greutate pânã la finali-
zarea cercetãrii ºi degajarea carosabilului.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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- Domnule Sorin Răducan,
lămuriţi-ne, pentru început, ce
se  înţelege prin „mari fe r-
mieri” şi, respectiv, „mici fer-
mieri”, astfel încât să ştim
despre ce vorbim.

- Mari fermieri sunt conside-
raţi acei producători agricoli
care deţin, în exploatare, peste
50 de hectare de teren, iar mici
fermieri,  se subînţelege, cei
care nu ating pragul suprafe-
ţei menţionate. Potrivit rapor-
tărilor, mai exact a evidenţelor
noastre, în Dolj avem înregis-
traţi 878 de mari fermieri, care
administrează circa 60% din
suprafaţa agricolă a judeţului,
adică 259.090 de hectare. Mi-
cii fermieri sunt în număr de
49.771 şi, împreună, deţin su-
prafaţa de 191.981 de hecta-
re. Ambele categorii de fermieri
se regăsesc în baza de date a
APIA Dolj, periodic reactuali-
zată în  temeiul modificărilor
care survin, atestate prin docu-
mentaţiile depuse.

- Să mergem mai departe.
Zilele acestea, se efectuează
plata avansului la s uprafaţă,
aferentă anului în curs. Adică?

- Ordinele de plată sunt f ă-
cute. Pentru marii fermieri,
suma de 61 euro/ hectar, cu-
mulată, la  nivelul Doljului,
subliniez avansul, înseamnă
15 .804 .49 0 d e eu ro
(70519773 de lei). Iar pentru
micii fermieri,  volumul acele-
ia şi plă ţi s e r idi că la
11.515.031 de euro. În total,
27.319.521 de euro, fonduri
europene. Să ne înţelegem:
este vorba de avansul la pla-
ta pe suprafaţă aferentă anu-
lui în  curs, pentru cererile

APIA Dolj: Peste 27,5 milioane de euro, avansul
la subvenţia pe suprafaţă, aferentă anului în curs

Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură Dolj
(APIA) poate fi considerată cea mai importantă insti-
tuţie din peisajul economiei agrare al judeţului. Aici,
în temeiul cererilor depuse, la începutul anului, de fer-
mierii mari şi mici, se ştie cam totul, inclusiv structu-
ra culturilor agricole. Periodic, se fac controale pen-
tru verificarea veridicităţii datelor, în temeiul cărora
se efectuează plăţile directe, dar şi cele complementa-
re pe suprafaţă. La îndemâna specialiştilor APIA este
verificarea administrativă, adică a dosarelor, dar şi con-
trolul clasic, în teren, pe eşantioane, prin teledetecţie.
Zilele acestea a început plata avansului (61 de euro/
hectar) pentru fermierii mari şi mici din judeţul Dolj
care, împreună, gestionează suprafaţa agricol ă de
451,071 hectare, volumul plăţilor ridicându-se la suma
de 27.515.363,94 euro (70.519.773 lei, l a cursul  de
schimb – 4,46 lei, stabilit de BCE, la 1 septembrie a.c.).
O discuţie cu domnul Sorin Răducan, directorul exe-
cutiv al APIA Dolj, pe această temă, am considerat-o
oportună. Şi opinăm că nu ne-am înşelat.

Interviu realizat de
MIRCEA CANŢĂR şi LAURA MOŢÎRLICHE

depuse de fermieri. După data
de 1 decembrie a.c.,  se va
plăti şi dif erenţa până la 140
de euro/ hectar, la care se va
mai adăuga suma de 21 de
euro/hectar, plată naţională
directă, complementară pe
suprafaţă. Adică, în  total,
140 de euro plus 21 de euro,
la  care se va aplica un coef i-
cient de reducere liniară, da-
torat depă’irii suprafeei de
ref erină stabilită de comun
acord cu Comisia Europeana.
Cred că m-am făcut înţeles.

- Să admitem. Înţelegem că
grosul „prăjiturii” europene îl
încasează deţinătorii marilor
exploatări agricole, în timp ce
micii producători abia îi per-

cep gustul. Subvenţia euro-
peană este un miraj şi pentru
„investitorii străini”, ademe-
niţi de te re nurile  agricole,
cumpărate  până acum pe
nume de firme la preţuri foar-
te mici. De la anul va fi altfel.
Adică mai rău. Care este nu-
mărul localităţilor doljene con-
s iderate  zone  de favorizate
(ZDS), bene ficiare şi ele de
forme de sprijin?

- Numărul acestora se ridi-
că la 31 şi le putem enumera:
Argetoaia, Bechet, Braloştiţa,
Bratovoieşti, Brădeşti, Breas-
ta, Bucovăţ, Calafat, Cârna,
Călăraşi, Cernăteşti, Ciuper-
cenii Noi, Coţofenii din Dos,
Dăbuleni, Desa, Dobreşti,  Gi-
ghera, Gogoşu, Greceşti, Mâr-

şani, Măceşu de Jos, Ostro-
veni, Pleşoi, Predeşti, Rojişte,
Sadova, Scaieşti, Seaca de
Pădure, Secu, Sopot, Teasc.
Desemnarea lor s-a făcut în
baza unor studii pedologice,
sociale etc. Primesc şi ele 80
de euro la hectar în plus, la
PSAPS (Plata Unică pe Supra-
faţă). Avem şi aici o altă ambi-
guitate, în sensul că localităţi
învecinate sau intercalate în-
tre cele cu statut de zonă de-
favorizată nu beneficiază de
această formă de sprijin. Dar
cum lista unităţilor administra-
tiv-teritoriale din PNDR nu
este elaborată de APIA, noi
doar ne conformăm prevede-
rilor existente. Şi nicidecum
celor care ar trebui.

- Încă o nelămurire , care
persistă: există diferenţe sem-
nificative între subvenţia pen-
tru suprafeţele cultivate şi cele
necultivate?

- Diferenţe există. Dar aces-
tea se vor regăsi la plata dife-
renţei de subvenţie, după data
de 1 decembrie. Atunci se face
reglarea. Pot să spun, în
schimb, că anumiţi fermieri din
zona colinară sunt beneficiari
ai pachetelor speciale de agro-
mediu şi primesc pentru aceas-
ta bonusuri consistente.

- Ce ar mai trebui adăugat
la toate cifrele şi explicaţiile
furnizate?

- Doar faptul că şi consiliile
locale beneficiază de forme de
ajutor, sub forma plăţii unice pe
suprafaţă. Pentru suprafeţele de
păşune şi terenurile agricole ne-
cultivate, dar bine întreţinute. În
final, cred că vor primi circa 125
de euro/hectar. Asta o dată. Apoi,
fiindcă nu am vorbit deloc, for-
me de sprijin se acordă şi cres-
cătorilor de animale. Despre
care, cu acceptul dumneavoas-
tră, vom discuta într-o altă îm-
prejurare. Aş dori însă să preci-
zez că, în permanenţă, atât con-
ducerea APIA, cât şi consilierii
instituţiei, dar şi restul persona-
lului tehnic, cu toţii avem ochii
deschişi şi mintea trează la orice
oră din zi, spre a evita orice eroa-
re. La altceva nici nu vreau să
mă gândesc. Şi, personal, evi-
dent sunt subiectiv, încerc să cred
că APIA Dolj este o instituţie cu
vocaţie europeană.

- Nu ne rămâne decât să vă
mulţumim pentru disponibili-
tatea de a dialoga cu noi.
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Aproape 9 milioane de euro
au fost atraºi în judeþul Vâlcea
prin implementarea proiectului

„Modernizarea spaþiilor publice
urbane în Drãgãºani”. Semna-
rea acestui nou contract de

finanþare în cadrul domeniului
major de intervenþie 1.1 –
„Planuri integrate de dezvoltare
urbana”, sub-domeniul „Centre
urbane” a avut loc miercuri, în
prezenþa directorul Agenþiei
pentru Dezvoltare Regionalã
Sud-Vest Oltenia, Marilena
Bogheanu ºi a primarului
municipiului Drãgãºani, Cristian
Nedelcu.

Proiectul „Modernizarea
spatiilor publice urbane în
Drãgãºani” are o valoare totalã
de 8.893.852,81 lei, din care
valoarea finanþãrii nerambursabi-

le alocate de Ministerul Devoltã-
rii Regionale este 6.922.864,00
lei (98% din valoarea eligibilã a
proiectului) reprezentând

aproximativ
1.559.203,60 euro. Prin
realizarea acestei
investiþii se propune
reabilitarea strãzilor din
zona centralã a oraºului
în lungime de
4.095,752 m.  Dintre
acestea, o stradã de
343,721 metri lungime
este  utilizatã exclusiv
pentru traficul pietonal.

«Proiectul face parte

din Planul Integrat de Dezvoltare
Urbanã al Municipiului, în cadrul
cãruia Primãria Drãgãºani a
elaborat patru proiecte, din care
trei au fost deja contractate cu o
sumã nerambursabilã solicitatã
în valoare de 3,10 milioane
Euro. Este vorba despre “Rea-
bilitarea Muzeului Viei ºi
Vinului, monument istoric în
municipiul Drãgãºani”; “Mo-
dernizarea infrastructurii fizice
a serviciilor sociale” ºi, nu în
ultimul rând, “Modernizarea
spaþiilor publice urbane”», a
precizat Marilena Boghean,
directorul ADR SV Oltenia.

„Modernizarea spaþiilor publice
urbane în Drãgãºani”

Pânã în prezent, în cadrul Programului Operaþional Regional,
în regiunea Sud Vest Oltenia s-au semnat 480 de contracte, cu o
valoare solicitatã de 658,26 mil. euro. Dintre acestea, pe dome-
niul major de intervenþie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare
urbana”, sub-domeniul „Centre urbane”, au fost contractate 43
de proiecte, cu o valoare solicitatã 84,29 milioane euro.

Un nou contract de finanþare în cadrul POR:

 Zilele trecute, în Bulgaria, la Vidin, a
avut loc cea de-a doua conferinþã regio-
nalã din cadrul „Iniþiativei Danube Tour”,
organizatorii încercând ca prin aceastã
dezbatere sã obþinã un rãspuns la nivel
local în ceea ce priveºte implementarea

Strategiei Dunãrii chiar înaintea începe-
rii celui de-al doilea Forum Anual în ca-
drul Strategiei UE pentru Regiunea Du-
nãrii (EUSDR), organizat la Bucureºti de
Guvernul României în parteneriat cu Co-
misia Europeanã.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

VVVVVidin: A doua conferinþã regionalã din cadrulidin: A doua conferinþã regionalã din cadrulidin: A doua conferinþã regionalã din cadrulidin: A doua conferinþã regionalã din cadrulidin: A doua conferinþã regionalã din cadrul
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Evenimentul de la Vidin a fost
organizat cu suportul ºi prezenþa
activã a membrilor Parlamentului
European Maria Gabriel ºi Vladimir
Urutchev (GERB/PPE, Bulgaria) ºi
Marian Jean Marinescu (PDL/PPE,
România), precum ºi a Fundaþiei
„Hanns Seidel”. Majoritatea partici-
panþilor au considerat cã este foar-
te puþin probabil ca Strategia sã pri-
meascã finanþare specialã ºi cã, din
aceastã cauzã, este extrem de im-
portant ca guvernele þãrilor rivera-
ne sã depunã eforturi ca prioritãþile
Strategiei sã fie incluse în acordu-
rile pe care fiecare stat membru le
va semna în curând cu Comisia
Europeanã. Fãrã coordonare, exis-

tã riscul ca aceste prioritãþi sã rã-
mânã doar pe hârtie.

Cu acest prilej, europarlamen-
tarul Marian Jean Marinescu s-a
adresat guvernelor þãrilor rivera-
ne printr-o scrisoare prin care a
insistat pentru o coordonare în-
tre statele implicate în Strategie.
În opinia sa, guvernele trebuie sã
introducã o axã prioritarã clarã,
plinã cu proiecte în toate statele.
„Este foarte important ca accen-
tul sã fie pus asupra ameliorãrii
navigabilitãþii. Fãrã navigabilitate
putem face foarte multe proiec-
te, dar dacã nu existã un interes
economic pe Dunãre ºi restul ac-
tivitãþilor vor deveni mai puþin in-

teresante”, spune Marian Jean
Marinescu.

Un program european
cu privire la bazinul Dunãrii
S-a afirmat, de asemenea, cã

Strategia Dunãrii a fost afectatã de
faptul cã a fost lansatã la mijlocul
perioadei de programare 2007-
2013, când bugetul european fu-
sese stabilit deja. De aceea, noua
perioadã de programare va aduce
ºi perspective noi, Comisia Euro-
peanã confirmând deja cã va fi cre-
at un program european cu privire
la bazinul Dunãrii. Programul va fi
prezentat în iulie 2014, iar Comi-
sia Europeanã va sprijini cel puþin
dezvoltarea capacitãþii instituþiilor

ºi calificarea cadrelor care lucrea-
zã la proiectele realizate în cadrul
Strategii Dunãrii. Astfel, cea mai
importantã condiþie ca un proiect
sã primeascã finanþare europeanã
poate fi legatã de capacitatea aces-
tuia de a rãspunde nevoilor oame-
nilor ºi regiunilor.

Strategia, o ºansã pentru
revitalizarea economicã

a zonei

Pentru locuitorii din zonele

bazinului Dunãrii, Strategia este
o ºansã pentru revitalizarea eco-
nomicã a zonei. Dupã ce, în iu-
nie, a fost inaugurat mult aºtep-
tatul pod Calafat-Vidin, ei sperã
cã în anii urmãtori vor exista le-
gãturi rutiere mai rapide între
Sofia, Craiova ºi restul Europei,
deoarece în prezent zona este
greu de accesat. În acest con-
text, Marian-Jean Marinescu a
precizat urmãtoarele: „Este foar-
te important cã s-a reuºit inclu-
derea coridorului care trece prin
Calafat ºi Vidin în aºa-numitã
CORE NETWORK. Faptul cã
acest coridor face parte din re-
þeaua arterelor rutiere ºi feroviare
principale, înseamnã cã drumul
ºi calea feratã pot fi finanþate cu
prioritate din fondurile europe-
ne. Termenul în care vor fi rea-
lizate proiectele de modernizare
a drumurilor ce trec prin Cala-
fat ºi Vidin depinde de decizia
celor douã guverne în privinþa
prioritizãrii alocãrii banilor...”, a
subliniat Marian Jean Marines-
cu, vicepreºedintele EPP.
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GEORGE POPESCU

Sunt ani de când, sub presiunea întâm-
plărilor (puţine-multe) şi a vicisitudinilor
(egale), îmi tot propun să restitui, din sacii
de hârtii de tot felul adunate cu timpul, cu-
vinte-idei-impresii, semnalări de cărţi, note
disparate de lecturi fugare, toate survenite
în varii incidenţe ale unei biografii – a mea,
desigur – căreia, refuzându-i orice pretenţie
la… grandoare, aş fi dorit să-i recunosc
măcar dreptul la autenticitate.

Un astfel de gând m-a iscodit cu mai bine
de paisprezece ani în urmă, atunci când,
printr-un concurs de împrejurări, treceam,
într-un tren de noapte, întâia oară graniţa de
vest a ţării, îndreptându-mă spre Italia pen-
tru un stagiu estival de o lună. Ajuns, într-o
dimineaţă de august, la Veneţia, după trei-
zeci şi şase de ceasuri nedormite de drum,

am lăsat bagajele la gară şi am decis că pu-
team rămâne măcar până seara în Laguna
căreia Byron îi conferise supranumele de
„Serenissima”.

Primul „Espresso” miraculos , căruia
aveam să-i rămân de atunci un constant fi-
del, a funcţionat mai curând ca un detona-
tor al curiozităţii – şi al emoţiei acestei pri-
me întâlniri cu patria lui Dante, a lui Petrar-
ca, a lui Pasolini, Montale şi a atâtor nepieri-
toare glorii; nu-mi puteam inhiba umbra in-
sidioasă a unui gând izbind, în ritmul frea-
mătului valurilor mării, venind mai de de-
parte, din tinereţea fostului studentului cra-
iovean care, cu un sfert de veac mai înain-
te, aşteptase, câteva luni, înfrigurat, răspun-
sul la o cerere de bursă de studiu la Univer-
sitŕ per stranieri din Perugia umbră, adică

exact acolo unde urma să ajungă şi în acea
călătorie. Fără precauţiile obişnuite ale călă-
torului sosit întâia oară la Veneţia şi alimen-
tate de teama rătăcirii în labirintul cetăţii se-
culare, m-am lăsat în voia instinctului şi am
pornit pe jos spre Piaţa San Marco.

Acolo am rămas câteva ceasuri, schim-
bând mesaje obscure cu sutele de porumbei
pe care i-am hrănit în speranţa că voi des-
coperi, cine ştie, la ei răspunsuri la suresci-
tarea care nu-mi dădea pace, ca şi, poate,
resturi ale unei înţelepciuni de care mă lăsa-
sem completamente ruinat. Ce-ar fi fost viaţa
acestui accidental vizitator sosit din praful
câmpiei dunărene dacă?… Dacă răspunsul
aşteptat de la „jandarmii” învăţământului
românesc de atunci n-ar fi fost… negativ.
În acel an, 1968, îmi aminteam, cărturarul

şi prietenul şi mai târziu Marian Papahagi
ajungea la Roma, unde avea să-şi desăvâr-
şească timp de patru ani studiile în litere.

N-am nutrit – o spun şi acum – niciodată
invidie pentru el. Admiraţie, cu siguranţă; nu
numai pentru maniera strălucită în care ştiam
– de la alţii, niciodată de la el – că s-a com-
portat şi s-a afirmat, ci şi pentru modul în
care, revenit în ţară, şi-a utilizat cunoştinţe-
le şi şi-a pus la lucru achiziţiile culturale din
care avea să-şi facă un patrimoniu de netă-
găduit. În sfârşit, ţăran din sudul pustiit de
nisipuri al Doljului, îmi voi fi spus, ritos, „asta
e!” şi voi fi trecut mai departe. Gândul în-
trebător – despre un alt destin, cine să-i mai
poată acum decripta vreun sens? – m-a vi-
zitat o clipă, dar a pierit, stânjenit, dinaintea
atâtor senzaţii cu totul noi şi incitante.

Fragmente dintr-un jurnal re-inventat (I)

De la 6 până la 18 ani, elevii vor lua lecţii despre legislaţie, principii juridice
şi drepturi civice, de la procurori şi judecători.

Cursuri de legislaţie în şcoli

Potrivit ministrului Educaţiei, cel
mai probabil activitatea propriu-
zisă va începe în semestrul al doi-
lea. Elevilor le vor fi predate cur-
suri de legislaţie, principii juridice
şi drepturi civice de către procu-
rori şi judecători, potrivit unui pro-
tocol de colaborare semnat între
Ministerul Educaţiei Naţionale şi
Ministerul Justiţiei.

Semnatarii îşi propun ca edu-
caţia juridică să înceapă încă de la
vârsta de integrare a copilului în
învăţământul obligatoriu, prin fa-
cilitarea accesului la cunoştinţe ele-
mentare de drept. Elevii din învă-
ţământul preuniversitar vor avea
ocazia să afle, direct de la specia-
lişti în domeniu – procurori, jude-
cători – informaţii utile legate de
legislaţie, principii şi norme civi-
ce. Ei vor putea vizita instanţele şi
parchetele, să participa la concur-
suri cu teme juridice, dar şi la
mese rotunde.

Procurorii, judecătorii şi perso-
nalul de specialitate care vor parti-

cipa la aceste activităţi vor fi se-
lectaţi de reprezentanţii Ministeru-
lui Public şi de cei ai Consiliului
Superior al Magistraturii. Comite-
tul de monitorizare, alcătuit din re-
prezentanţi ai tuturor părţilor sem-
natare, va autoriza, printre altele,
temele care urmează a fi abordate

în cadrul sesiunilor de informare,
dar şi conţinutul materialelor care
va face parte din programul de edu-
caţie juridică. Activitatea derulată de
practicienii dreptului în temeiul pre-
zentului protocol nu constituie ac-
tivitate didactică şi se realizează în
mod voluntar şi neremunerat.

Cei mai săraci copii din 17 comunităţi
au beneficiat de asistenţă medicală prin

programul “Fiecare copil în grădiniţă”
Asociaţia OvidiuRo, cu sprijinul GSK Ro-

mânia,  a ajuns la jumătatea perioadei de im-
plementare a programului „Împreună pentru
o sănătate mai bună” – componenta de sănă-
tate a programului „Fiec are copil în grădini-
ţă”.

În baza finanţării de 150.000 de euro a fost
posibilă dezvoltarea unor proiecte locale c e au
vizat controale medicale periodice, realizarea
vac cinărilor obligatorii, sprijinirea părinţilor
pentru a cumpăra medicamente pentru copii,
facilitarea activităţii mediatorilor sanitari şi pro-
grame de educaţie pentru sănătate şi igienă cu
copiii şi părinţii lor. Astfel,  după prima jumă-
tate a programului,  17 comunităţi din judeţele
Alba,  Braşov,  Bacău, Cluj, Covasna, Dolj,
Dâmboviţa, Mureş,  Sibiu şi Vaslui au implementat
proiecte de sănătate derulate în sprijinul copiilor. 850
de c opii au beneficiat de analize medic ale de bază
gratuite la începutul anului şcolar trec ut. În urma
aces tor investigaţii, s-a constatat că 15% din c opii

aveau paraziţi intestinali, iar  8%, infecţii streptoco-
cice, fiind luaţi în evidenţă de medicul de familie.
Anul acesta analizele se repetă,  extinzându-se la
aproape 1.000 de copii.

ALINA DRĂGHICI

Piesa de teatru “La Chunga” – în
premieră la Craiova, pe scena Casei
Studenţilor

Trupa de teatru “Theatron” a
Casei de Cultură a Studenţilor din
Craiova va prezenta premiera
spectacolului “La Chunga”, după
piesa de teatru scrisă de Mario
Vargas Llosa, laureat al Premiului
Nobel pentru Literatură. Este adu-
să în scenă o lume complexă, în
care cel care vorbeşte şi cel care
fantasmează sunt o continuitate
fără cenzură, un avers şi un re-
vers incondfundabil, precum ace-
le veşminte care se pot îmbrăca
pe ambele feţe, aşa încât, uneori
devine imposibil de spus care este
faţa şi care dosul. «Piesa “La
Chunga” este un labirint de îngeri
şi demoni, pune întrebări, trezeş-
te conştiinţe si cred că poate avea
un mesaj, iar acest mesaj va determina cel puţin o conştiinţă să se intrebe:
de ce?», a declarat coordonatorul trupei de teatru „Theatron”, Ştefan Flo-
rescu. Premiera va avea loc sâmbătă, 9 noiembrie, ora 19.00, în Sala Mare
a Casei de Cultură a Studenţilor. Intrarea este liberă.

ALINA DRĂGHICI

Liceenii,
studenţii sau
personalul
didactic  din
centrul univers i-
tar craiovean
care au benefi-
ciat de burse
sau schimburi
de experienţă în
străinătate se
pot înscrie la
concursul
„Pov eşti în
mişcare – cea
mai frumoasă
experienţă de mobilitate”, lansat de ANPCDEFP.  Competiia se
desfă’oară pe următoarele secţiuni: formare profesională continuă
adulţi (Comenius , Grundtvig,  Leonardo VETPRO, Leonardo
PLM, Vizite de s tudiu, Erasmus), asistenţi (Comenius,  Mobilităţi
ale persoanelor cu dizabilităţi).  Termenul-limită de tr imitere a
poveştilor este 15 noiembrie 2013, până la ora 24.00. Rezultatele
selecţiei vor fi anunţate după 1 decembrie 2013, iar premiile vor
fi acordate în c adrul unei Gale a mobilităţii,  care se va desfăşura
ca parte a Conferinţei de valorizare ce va avea loc  în Bucureşti,
în zilele de 5 ş i 6 dec embrie.

ALINA DRĂGHICI

Experienţa unei burse
în străinătate, premiată
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Concert susţinut de Corala
Academică a Filarmonicii
„Oltenia”

Filarmonica „Oltenia” vă
invită astă-seară, de la ora
20.00, la un concert susţi-
nut de Corala Academică,
condusă de dirijorul Manu-
ela Enache (foto) – în pre-
zent maestru de cor în ca-
drul instituţiei şi profesor de
muzic ă la Lic eul de Arte
„Marin Sorescu”. Îşi dau
concursul soliştii Olga Şain
(soprană), Cristian Tălîngă
(bariton) şi Florin Neagoie
(bas),  cărora li se alătură
Corin Stănescu – la pian şi
Sorin Săceanu – solo percuţie. Programul cuprinde cre-
aţii de G. Bizet (Cor din „Arleziana”), J.S. Bach (Bour-
rée), W.A. Mozart („Lacrimosa” din Requiem), Giu-
seppe Verdi (Corul ţiganilor din opera „Trubadurul”;
„Dies irae” – fragment din Messa da Requiem), Walter
Donaldson („My Blue Heaven”), Dan Dediu (Cântec
de pahar – sec. XVI), Sabin Pautza („Jericho”), Vasile
Spătărelu („Floare albastră”), Dariu Pop (Suita cora-
lă „Din Ţara Oaşului”) ş.a. Un bilet pentru concert
costă 15 lei (10 lei pentru elevi, studenţi şi pensionari).

Copiii, aşteptaţi din nou
la Ludotecă

După o scurtă, dar
binemeritată vacanţă,
preşcolarii şi şcolarii
mici (clasele I – a IV-
a) de la unităţile de în-
văţământ din Craiova,
şi nu numai, sunt din
nou invitaţi la Ludote-
ca Bibliotecii Judeţene
„Alexandru şi Aristia Aman”. Şi asta deoarece proiectul
„Cărticica pentru prichindei şi copii mai măricei”con-
tinuă, în săptămâna 11-14 noiembrie, în cadru organi-
zat, cu tema „Ghici, ghicitoarea mea”. Dar cum o vizi-
tă a copiilor la Ludotecă nu se poate încheia fără câteva
minute de joacă, aceştia au la dispoziţie animăluţe din
pluş, păpuşi şi multe alte jocuri şi jucării. De asemenea,
pe rafturi, sunt expuse o mulţime de cărţi, pe care cei
mici le pot răsfoi. Şi-au anunţat participarea (pre)şco-
lari de la Colegiile Naţionale „Fraţii Buzeşti” şi „Carol I”,
Şcolile Gimnaziale „Alexandru Macedonski”, „Mihai
Viteazul”, „Mihai Eminescu”, „Sf. Dumitru”, Grădiniţe-
le „Florea-soarelui”, „Traian Demetrescu”, „Sf. Ana” –
toate din Craiova, ca şi Şcoala Bîrza (judeţul Olt).

Cinci cărţi lansate, astăzi,
la Biblioteca Judeţeană

Biblioteca Judeţeană „Ale-
xandru şi Aristia Aman” şi Edi-
tura „Betta” vă invită astăzi, ora
15.30, la lansarea volumelor
„Omul exotic…” (critică lite-
rară dramatizată) şi „Raport la
Congresul al XV-lea...” (criti-
că literară în formulă retorică)
de Emil Lungeanu, „Tablou cu
femei” (nuvele) de Gabriela
Banu, „Teodora” (roman) de
Eliza Roha şi „Zăvor de iarbă”
(poeme / proză scurtă) de Paula Romanescu. Invitaţi
sunt criticii literari Aureliu Goci şi Emil Lungeanu, scri-
itorii Gabriela Banu, Florea Firan – directorul Editurii
„Scrisul Românesc”, Florea Miu, N.N Negulescu – di-
rector al revistelor „Regatul cuvântului” şi „Sfera eoni-
că”, membru corespondent al Academiei Româno-Ame-
ricane, prof. univ. dr. Gabriela Rusu-Păsărin, Eliza Roha.
Evenimentul îi va avea ca moderatori pe dr. Lucian Din-
dirică, managerul Bibliotecii Judeţene, şi editorul R.N.
Carpen. Programul se desfăşoară în Sala „Nicolae Ro-
manescu” a bibliotecii şi mai cuprinde, pe lângă prezen-
tarea scriitorilor şi semnalarea următoarelor apariţii edi-
toriale, o expoziţie de carte.

Grupaj realizat de MAGDA BRATU

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil
În fiecare an, pe data de 8 noiem-

brie, Biserica cinsteşte Soborul Sfinţi-
lor Mihail şi Gavriil şi a tuturor Puteri-
lor cereşti celor fără de trupuri, adică
pe toate cetele îngereşti care nu s-au
despărţit de Dumnezeu. Lumea înge-
rească a fost creată de Dumnezeu şi
structurată pe o ierarhie îngerească
astfel: Învăţătura creştină vede cetele
îngereşti în număr de nouă, aşezate în
câte trei grupuri suprapuse: Serafimi,
Heruvimi, Scaune; Domnii, Puteri, Stă-
pânii; Începătorii, Arhangheli, Îngeri.
Biserica şi-a dat consimţământul asu-
pra acestei ierarhii prin introducerea ei
în pictura bisericească. Pentru că în-
gerii sunt netrupeşti, la ei nu se poate
vorbi de o transplantare a speciei (Fac
6,2), deci, ei nu se căsătoresc, nu se
înmulţesc (Matei 22,30) şi nici nu mor
(Luca 20, 35-36). Îngerii îşi transmit
unii altora propriile gânduri şi hotărâri
fără să rostească cuvinte. Însă, pentru
îndeplinirea slujbei lor, pot lua înfăţişa-
re omenească.

Sfântul Arhanghel Mihail . În limba
ebraică, numele său înseamnă “Cine
este ca Dumnezeu?”. El este cel care
“strigă”: “Să luăm aminte, noi,  care
suntem făpturi, ce a pătimit Lucifer,
cel care era cu noi: cel ce era lumina,
acum întuneric s-a făcut. Căci cine este
ca Dumnezeu?” Şi aşa s-a întocmit
soborul, adică adunarea şi unirea tutu-
ror îngerilor. Pe seama sa se pune şi

călăuzirea lui Lot şi a familiei acestuia
la ieşirea din Sodoma, precum şi pro-
tecţia specială a poporului lui Israel. Îi
scoate din cuptorul cel de foc pe cei
trei tineri din Babilon, îl sprijină în lup-
tă pe Ghedeon, îl mustră pe vrăjitorul
Valaam şi îl eliberează din închisoare
pe Sfântul Apostol Petru. Conform
Scripturii,  la sfârşitul veacurilor, toţi
morţii  vor ieşi din morminte la glasul
trâmbiţei Sfântului Arhanghel Mihail.

Sfântul Arhanghel Gavriil. În limba
ebraică, Gavriil înseamnă “bărbat-Dum-
nezeu”. Numele său conţine în mod
concentrat ideea că Dumnezeu Se va
face bărbat, că va asuma firea ome-
nească.  El este cel ce vesteşte Sfinţi-

lor Părinţi Ioac him şi Ana naşterea
Maic ii Domnului, îi descoperă lui Za-
haria naşterea Înaintemergătorului.
Păstorilor le arată că li S-a născ ut
Prunc, pe Iosif, logodnicul Mariei, îl
întăreşte ca să nu se îndoiască de ni-
mic, călăuzeşte Sfânta Familie în Egipt
şi aduce femeilor mironosiţe ves tea
Învierii Domnului. Pentru toate aces-
tea,   Biserica lui Hristos îi cinsteşte
cu evlavie ş i cheamă harul şi ajutorul
Sfinţilor Arhangheli, rugându-i ca prin
ajutorul şi rugăciunile lor  cu toţii să
aflăm scăpare de rele şi să ne învred-
nicim de bucuria c ereasc ă şi de îm-
părăţia veşnică. Amin.

Preot Liviu Săndoi

Publicul craiovean este in-
vitat la sărbătoarea unor ac-
tori care au dus faima Teatru-
lui Naţional pe scenele lumii,
în spectacole de neuitat, acla-
mate de critica de teatru şi de
publicul de pe întregul mapa-
mond.

Este vorba despre Leni Pin-
ţea-Homeag,  Georgeta Lu-
chian-Tudor, Emil Boroghină
şi Valeriu Dogaru, care vor
sărbători în curând jubileul
unor cariere încununate de
succes şi de popularitate. Îm-
preună cu pictorul-scenograf
Vasile Buz, aceştia vor fi săr-
bătoriţi luni, 11 noiembrie, de
la ora 19.00, la Sala „Amza Pellea” a TNC, cu ocazia împli-
nirii a 50 de ani de carieră artistică şi de la absolvirea Institu-
tului de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”,

Teatrul Naţional îşi sărbătoreşte artiştii
Spectacol aniversar „4 ACT 50 = Două sute de ani pe scenă”

respectiv Academiei de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu”
Bucureşti (1963).

Colegii lor de teatru îi vor
însoţi pe scenă într-un spec-
tac ol omagial în care vor fi
rememorate pagini din bogata
lor creaţie artistică, se vor de-
păna amintiri unice şi vor fi
susţinute recitaluri de excep-
ţie ale celor sărbătoriţi, confe-
siuni de inimă ale unor perso-
nalităţi legate indisolubil de sce-
na craioveană pe care au slu-
jit-o cu pasiune şi devotament.

Spectac olul aniversar  „4
ACT 50 = Două sute de ani
pe scenă” va fi prezentat de

actorii Nataşa Raab şi Angel Rababoc. Biletele pot fi procu-
rate de la agenţia teatrală, la preţul de 15 lei.

MAGDA BRATU

Artistul olandez Navid Nuur expune la Craiova
Clubul Cultural Electroputere Cra-

iova vă invită joi, 14 noiembrie, ora
19.00,  la vernisajul expoziţiei „Trea-
sured Tension” a artistului olandez
Navid Nuur, care va avea loc la se-
diul de pe Calea Buc ureşti nr. 56. Pro-
iectul este realizat cu sprijinul Fun-
daţiei ERSTE,  Ambasadei Olandei şi
Galeriei Plan B Cluj/ Berlin. Navid
Nuur – născut în 1976, la Teheran
(Iran) – trăieşte şi lucrează în Haga
(Olanda) şi face parte din noua gene-
raţie de artiş ti ce populează spaţiul
actual al pos t-pos tmodernismului.
Până în prezent a deschis expoziţii
personale la Centrul Pompidou din
Paris, Fundaţia pentru Artă Contem-
porană Parasol Unit din Londra, Cen-
trul de Artă Contemporană Matadero

din Madrid, Kunsthalle San
Gallen şi Kunsthalle Fride-
ricianum, Kassel (Germa-
nia). «Lucrările expuse la
Craiova sunt inspirate în
mare parte din contextul
local şi produse cu mate-
riale şi imagini care pro-
vin din c otidianul româ-
nesc  – spre exemplu,  o
serie de covoare realizate
în colaborare cu un artist
popular  din Bec het (sudul
Olte niei)  s au luc r area
„Golden Pannel”,  c are
face trimitere la tehnic a ic oanei. De
asemenea, pentru versiunea craiovea-
nă a expoziţiei „Treasured Tension”,
Navid Nuur realizează o serie de lu-

crări produse în spaţiul de expune-
re», precizează organizatorii eveni-
mentului. MAGDA BRATU
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Activiºtii islamiºti legaþi de Al-
Qaeda din Magrebul islamic, AQMI,
au revendicat uciderea celor doi tri-
miºi speciali ai RFI, sâmbãtã, în nor-
dul statului Mali, a menþionat mier-
curi, 6 noiembrie, site-ul de Internet
mauritan Sahara Medias. O reven-
dicare consideratã „plauzibilã”, po-
trivit ºefului diplomaþiei franceze.
„Noi încercãm sã verificãm circum-
stanþele, dar pare plauzibilã reven-
dicarea precedentã a AQMI, fãcutã
publicã prin intermediul agenþiei Sa-
hara Medias”, a declarat ieri Lau-
rent Fabius, la canalul de televiziu-
ne I-Tele. Ministrul a estimat „ipo-
teza” unei pene a maºinii pentru a
explica execuþia lui Ghislaine Du-
pont ºi Claude Verlon de cãtre rãpi-
torii lor. „Este posibil ca maºina aces-
tora sã se fi oprit în deºert ºi acesta
este motivul când compatrioþii noºtri
au fost asasinaþi cu rafale de gloan-
þe, patru gloanþe pentru unul ºi
ºapte pentru celãlalt”. „Nu a fost
nici un contact, nici de incendiu, nici
vizual, între elicoptere (franceze) ºi
rãpitori” a spus el, reiterând o de-
claraþie a purtãtorului de cuvânt al
Statului Major al forþelor armate fran-
ceze, colonelul Gilles Jaron. „Rãpi-
torii au pus curse”, a menþionat La-

Jurnaliºtii uciºi în Mali: Aceste crime nu vorJurnaliºtii uciºi în Mali: Aceste crime nu vorJurnaliºtii uciºi în Mali: Aceste crime nu vorJurnaliºtii uciºi în Mali: Aceste crime nu vorJurnaliºtii uciºi în Mali: Aceste crime nu vor
rãmâne „nepedepsite” potrivit Elyseerãmâne „nepedepsite” potrivit Elyseerãmâne „nepedepsite” potrivit Elyseerãmâne „nepedepsite” potrivit Elyseerãmâne „nepedepsite” potrivit Elysee

urent Fabius. Palatul Elysee a de-
clarat cã aceste crime nu vor rãmâ-
ne „nepedepsite” indiferent de au-
tor. „Franþa este angajatã neobosit
în lupta contra terorismului în regiu-
nea Sahel”, a declarat preºedintele
Francois Hollande miercuri, adãu-
gând cã „investigaþiile progreseazã”
pentru a gãsi teroriºtii, în timp ce
poliþiºtii francezi participã actual-
mente în Mali la cãutarea ucigaºi-
lor, în cadrul unei anchete deschise
de Parchetul din Paris, pentru fapte
de rãpire ºi sechestrare, urmate de
moarte, comise de o organizaþie te-
roristã. AQMI a afirmat cã aceste
asasinate sunt un rãspuns la ope-
raþiunile militare ale forþelor france-
ze ºi africane, în curs, în nordul sta-
tului Mali, pe care le calificã „crime
cotidiene comise de francezi împo-
triva drepturilor malienilor ºi de ac-
þiune a forþelor africane ºi ONU con-
tra musulmanilor în Azawad (termen
utilizat de tuaregi pentru desemna-
rea nordului statului Mali)”. Jihadiº-
tii susþin, de asemenea, cã asasina-
rea celor doi trimiºi speciali francezi
este o micã parte din ceea ce plãteº-
te preºedintele francez ºi poporul
sãu pentru aceastã nouã cruciadã.
Abdallah Mohamedi, patronul site-

ului Internet la care islamiºtii din
mali transmit regulat comunicatele
lor, a declarat cã a primit aceastã re-
vendicare printr-un e-mail adresat
de combatantul Abdelkrim Al-Tar-
gui. Acest tuareg a fost unul din
principalii lideri ai AQMI în Mali.
Ghislaine Dupont ºi Claude Verlon
au fost rãpiþi ºi uciºi sâmbãtã în Ki-
dal, unde intenþionau sã-i ia un in-
terviu unui lider al rebelilor tuaregi

ai miºcãrii de eliberare naþionalã
Azawad. Potrivit informaþiilor de
ultimã orã, oferite de surse de secu-
ritate malianã, proprietarul maºinii
folosite de cei doi jurnaliºti francezi
a fost identificat. Este vorba de un
anume Bayes Ag Bakabo, un tua-
reg bãnuit de a fi planificat rãpirea
celor doi jurnaliºti. Complicele sãu,
al cãrui nume nu a fost comunicat,
este de naþionalitate mauritanianã.

Secretarul de stat american John Kerry a
recunoscut, ieri, într-un interviu acordat
cotidianului german „Bild”, „tensiuni” cu
Germania, un partener major al Statelor Unite,
din cauza acuzaþiilor de spionaj, dar oferã

Kerry recunoaºte existenþa unor tensiuni între
Washington ºi Berlin pe tema spionajului

Partea centralã a arhipelagului Fili-
pine, afectatã deja de un cutremur
soldat cu 200 de morþi la jumãtatea lui
octombrie, se pregãtea ieri de sosirea
unui taifun violent, Haiyan, al cãrui
front depãºeºte 600 de kilometri, care
urmeazã sã atingã uscatul astãzi. Po-
trivit autoritãþilor, care organizau eva-
cuãri ale populaþiei, rafalele de vânt
pot depãºi 300 de kilometri pe orã ºi
sã cauzeze pagube grave în centrul ºi
sudul arhipelagului. „Este un taifun
foarte periculos. Oficialii locali ºtiu
care sunt zonele cele mai vulnerabile
ºi au cerut ca acestea sã fie evacua-
te”, a declarat pentru AFP Glaiza Es-
cullar, de la Agenþia naþionalã filipi-
nezã de meteorologie. În plus, în ca-
lea taifunului aproape cã nu existã
deloc munþi, care i-ar fi atenuat forþa
rapid, a adãugat meteorologul. Haiy-
an, care se aflã în Pacific, prezenta ieri
dimineaþã o vitezã a rafalelor de vânt

Filipinele se pregãtesc pentru sosirea taifunului Haiyan

Alegerile municipale
din Kosovo se vor repeta
în birourile de vot care
au fost atacate

Alegerile municipale din
Kosovo se vor repeta în trei
birouri de vot din partea de nord
a oraºului Kosovska Mitrovica
care au fost atacate duminicã, în
ziua votului, a anunþat Comisia
Electoralã din Kosovo, potrivit
EFE ºi AFP. „Comisia Electoralã
a acceptat recomandarea de a
anula alegerile municipale în
trei birouri de vot din Mitrovica
Nord, din cauza distrugerii
urnelor” în cursul incidentelor, a
semnalat Comisia Electoralã
într-un comunicat, preluat de
AFP. Votul a fost suspendat în
majoritatea birourilor de vot
timp de douã ore, dupã atacurile
comise de sârbi care doreau
boicotarea alegerilor. „Comisia
Electoralã a constatat cã în trei
birouri de vot din Kosovska
Mitrovica nu este posibilã
numãrarea voturilor. Materialul
electoral care s-a primit de acolo
este complet inutilizabil”, a
informat Comisia Electoralã,
potrivit agenþiei sârbe de presã
Tanjung, citatã de EFE. Organi-
zaþia pentru Securitate ºi
Cooperare în Europa (OSCE),
care a supervizat alegerile, a
declarat nul, luni, materialul
electoral din trei centre de votare
din acest oraº.
Pakistan: Autoritãþile ridicã
arestul la domiciliu pentru
fostul preºedinte Pervez
Musharraf

Autoritãþile pakistaneze au
ridicat oficial, ieri, consemna-
rea la domiciliu a lui Pervez
Musharraf, dupã ce justiþia a
autorizat în aceastã sãptãmânã
eliberarea fostului preºedinte,
inculpat în cazuri de omor ºi
demitere abuzivã a unor
magistraþi, relateazã France
Presse, citându-i pe avocaþii
acestuia. „Da, este liber”, a
confirmat unul dintre avocaþii
fostului ºef de stat, care s-a
întors în martie anul trecut în
þarã, dupã 4 ani de exil volun-
tar între Dubai ºi Londra, cu
speranþa de a-ºi „salva” þara de
la criza economicã ºi de la
ascensiunea ameninþãrii
talibane. Însã justiþia pakista-
nezã a redeschis rapid dosarele
împotriva „generalului Mushar-
raf”, aflat la putere de la
lovitura de stat pe care a
instrumentat-o în 1999 pânã la
destituirea sa, în 2008. Pervez
Musharraf este acuzat de
uciderea fostei sale rivale,
Benazir Bhutto, de organizarea
operaþiunii militare sângeroase
împotriva Moscheii Roºii de la
Islamabad ºi pentru demiterea
unor judecãtori, fapte ce
dateazã din 2007, dar ºi pentru
implicarea în eliminarea, un an
mai târziu, a lui Akbar Bugti,
liderul rebel din Balucistan
(sud-vest), ucis într-o operaþiu-
ne militarã. Fostul preºedinte,
arestat la domiciliu de ºase
luni, în luxoasa sa vilã de la
periferia Islamabadului, ºi-a
obþinut eliberarea în toate
speþele menþionate, mai puþin
cea legatã de Moscheea Roºie.
Dar un tribunal a dispus, luni,
eliberarea sa sub cauþiune în
acest caz, contra sumei de
200.000 de rupii (circa 2.000
de dolari).

asigurãri cã cei doi aliaþi vor pãstra o „relaþie
puternicã”. Sub presiunea deputaþilor, guvernul
german studiazã posibilitatea de a-l audia, la
Moscova, pe fostul consultant al serviciilor
americane de informaþii Edward Snowden, aflat

la originea unor dezvãluiri despre
un program de spionaj american
vizând Germania. Snowden a
furnizat presei documente,
dezvãluite recent, care sugereazã
cã telefonul mobil al cancelarului
Angela Merkel era spionat de
cãtre Statele Unite. „Fãrã cea mai
micã îndoialã, aceastã situaþie a
condus la tensiuni cu Germania ºi
germanii”, subliniazã ºeful
diplomaþiei americane, intervievat
de ziar pe tema ascultãrilor
efectuate de cãtre Agenþia
Naþionalã pentru Securitate
(NSA) a SUA. Însã „relaþia
noastrã este puternicã ºi va
rãmâne puternicã”, a oferit el
asigurãri. „În momente dificile,
prietenii acþioneazã cu sinceritate

ºi respect reciproc, iar Germania este unul
dintre cei mai mari prieteni ai Statelor Unite ºi
unul dintre aliaþii noºtri cei mai importanþi”, a
declarat Kerry, potrivit traducerii în germanã.
Calificând-o pe Merkel un „partener formida-
bil”, el apreciazã cã dosare ca Siria, Iranul sau
acordul de liber-schimb între Uniunea Europea-
nã (UE) ºi Statele Unite sunt „pur ºi simplu prea
importante ca sã nu avansãm împreunã”. „Vom
depãºi, deci, împreunã aceastã situaþie”, a spus
el, adãugând: „Iubesc Germania”. „Vorbim cu
partenerul nostru german despre faptul de a ºti
cum ne putem coordona mai bine eforturile în
domeniul informaþiilor ºi cum putem lua
totodatã în considerare îndoielile germane”, a
subliniat Kerry, rãspunzând la întrebarea care
sunt, în opinia sa, mijloacele de îmbunãtãþire a
relaþiilor afectate cu Berlinul. Berlinul a reafir-
mat, miercuri, cã relaþiile transatlantice au „o
valoare incomensurabilã” din punctul de
vedere al securitãþii ºi politicii externe, prin
intermediul unui purtãtor de cuvânt al Guvernu-
lui, Steffen Seibert. Berlinul doreºte sã încheie
cu Washingtonul un acord care sã interzicã
spionajul reciproc între cele douã þãri.

de 278 de kilometri pe orã, cu intensi-
ficãri de pânã la 333 de kilometri pe
orã, potrivit Centrului comun de su-
praveghere a taifunurilor ºi Marinei
americane. Filipinele sunt traversate
anual de aproximativ 20 de furtuni
importante sau taifunuri, în general în
perioada iunie-octombrie. În cazul în
care Haiyan nu slãbeºte în intensita-
te înainte sã atingã arhipelagul, el va
fi cel mai violent taifun din acest an.
Aproximativ 5.000 de persoane, ale
cãror locuinþe au fost distruse de cu-
tremurul de la jumãtatea lui octombrie,
se adãpostesc în continuare în cor-
turi. „Guvernul provinciei a ordonat
reprezentanþilor sãi locali sã se asi-
gure cã aceste persoane care lo-
cuiesc în corturi în zone vulnerabile
la inundaþii sã fie evacuate”, a decla-
rat pentru AFP administratorul pro-
vinciei Bohol, Alfonso Damalerio.
Evacuãri au fost dispuse totodatã în

zonele cele mai joase ale Insulei Min-
danao (sud). Se preconiza cã Haiyan
urma sã atingã Insula Samar, la apro-
ximativ 600 kilometri sud-est de Ma-

nila, în aceastã dimineaþã, la ora 1.00
GMT (3.00, ora României). Destinaþii
turistice precum Boracay ºi Bohol se
aflã pe traiectoria furtunii.
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Anunþul tãu!
S.C. ARCHENERGY ESCO.-
RO S.R.L. anunta elaborarea
primei versiuni a planului:
PLAN URBANISTIC ZONAL –
PARC FOTOVOLTAIC - Pi = 36
MW - TARLAUA 32 – PARCE-
LA 3/2 si TARLAUA 33 – PAR-
CELA 1 – COMUNA GALICEA
MARE – JUDETUL DOLJ  si
declansarea etapei de inca-
drare pentru obtinerea avizu-
lui de mediu. Consultarea pri-
mei versiuni a planului se
poate realiza la sediul  Agen-
tiei pentru Protectia Mediu-
lui Craiova, str. Petru Rares
nr. 1, Craiova,  judetul Dolj,
la sediul titularului: Braila,
Calea Calarasilor, nr. 61,  bloc
a, scara 1,  ap. 18 si la Prima-
ria comunei Galicea Mare, cu
sediul in Galicea Mare, comu-
na Galicea Mare, judetul Dolj.
Comentariile si sugestiile se
vor transmite in scris la se-
diul Agentiei pentru Protectia
Mediului Craiova in termen de
15 zile calendaristice de la
publicarea anuntului.
Consiliul Local Celaru prin
Celãreanu Stelian anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare
de cãtre APM Dolj – nu este
necesarã efectuarea evaluã-
rii impactului asupra mediu-
lui ºi nu este necesarã efec-
tuarea evaluãrii adecvate în
cadrul procedurilor de eva-

Anunþul tãu!
luare a impactului asupra
mediului ºi de evaluare adec-
vatã pentru proiectul „REA-
LIZARE RACORDURI LA RE-
ÞEAUA DE CANALIZARE
MENAJERÃ ÎN COMUNA
CELARU, JUDEÞUL DOLJ”
propus a fi amplasat în comu-
na Celaru, satele Celaru, Ghiz-
dãveºti, Soreni, Marotinu de
Jos, judeþul Dolj. Proiectul
deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº
nr. 1, în zilele de L-V, între ore-
le 9-14, precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet
www.apmdj.anpm.ro. Publi-
cul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare pânã
la data de 15.11.2013.
S.C. Management Buildings
Company S.R.L. cu sediul în
comuna Podari, strada Dunã-
rii , nr. 37, judeþul Dolj intenþio-
neazã sã realizeze lucrãrile
privind investiþia: „PARC
ENERGETIC FOTOVOLTAIC
MBC PODARI” localizate pe
raza comunei Podari, judeþul
Dolj. Pentru informaþii privind
aceastã investiþie persoanele
care doresc se pot adresa so-
licitantului la adresa menþiona-
tã sau persoana de contact
domnul Adrian Dugulan. Tele-
fon: 0735/166.985.

Anunþul tãu!
PFA MICU NICOLAE ADII anun-
þã publicul interesat asupra luã-
rii deciziei etapei de încadrare
de cãtre Agenþia pentru Protec-
þia Mediului Dolj pentru proiec-
tul: Înfiinþare Pensiune Agrotu-
ristica -fãrã acord de mediu/fãrã
evaluare adecvatã, propus a fi
amplasat în comuna Gîngiova,
sat Gîngiova, nr. 66, T42, P2390
ºi 2394, jud. Dolj. Proiectul de-
ciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM DOLJ
cu sediul din Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1, în zilele de L-J
între orele 8.00-16.00 ºi V între
orele 8.00-14.00 precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet:
http//apmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comen-
tarii/observaþii la proiectul de-
ciziei de încadrare pânã la data
de 13.11.2013.
S.C. BEICA & SON SRL anun-
þã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de obþine-
re a autorizaþiei de mediu pri-
vind activitatea pensiune  tu-
risticã ce se desfãºoarã în mu-
nicipiul Calafat, Calea Craiovei,
nr. 291. Informaþiile privind po-
tenþialul impact asupra mediu-
lui pot fi consultate la sediul
APM Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, zilnic între orele 9-
14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM
Dolj pânã ladat de 22.11.2013.



cuvântul libertãþii / 11vineri, 8 noiembrie 2013 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANIVERSÃRI
La zi onomasticã,
Sfinþii Mihail ºi Gavril,
Asociaþia Pensionari-
lor Civili “Mihai Vitea-
zul” din judeþul Dolj
ureazã tuturor sãrbã-
toriþilor, multã sãnãta-
te, bucurii, viaþã lun-
gã cu pensii majora-
te. La mulþi ani!
Pãrinþii, bunicii, naºii
ºi rudele ureazã dra-
gului lor ROªU RO-
BERT MIHAI, la ziua
onomasticã, multã
sãnãtate, fericire, bu-
curii, noroc în viaþã ºi
note mari la ºcoalã.
La mulþi ani!
Scumpa mea Gabrie-
la, în cea mai frumoa-
sã zi (onomasticã ºi
majorat) îþi doresc tot
binele din lume, mul-
tã sãnãtate ºi ferici-
re alãturi de mama ta.
La mulþi ani cu bucu-
rii ºi realizãri. Buni-
ca, Adriana Bãluþã.
Cu prilejul aniversãrii
numelui colegii din re-
dacþia ºi tipografia Mo-
zaicul ureazã doamnei
Mihaela Chiriþã sãnãta-
te, prosperitate, bucu-
rii ºi împliniri.

Vând apartament 2 ca-
mere 6/10 Brazdã, lân-
gã Big Family. Preþ ne-
gociabil. Telefon: 0752/
963.770.
Vând apartament 2 ca-
mere transformat în 3,
ultramodern cu centralã,
mobilier ºi garaj, (în spa-
te la Billa). Preþ 65.000
Euro negociabil. Telefon:
0755/943.426.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.
Vând apartament 2 ca-
mere central. Telefon:
0770/682.554.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate, su-
perb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Telefon:
0742/872.319, 0748/
195.954.
Particular, apartament 3
camere, îmbunãtãþiri,
70 mp, 1 Mai (langa Po-
ligrafie). 45.000 Euro ne-
gociabil. Telefon: 0721/
218.871.

CASE
Vând vilã la roºu Gher-
ceºti posibilitate preluare
credit Prima Casã. Tele-
fon: 0752/142.493.
Vând casã cu teren Lã-
deºti – Vâlcea. Telefon:
0767/153.551.
Vând casã 5 camere,
comuna Caraula. Tele-
fon: 0746/260.588.
Vând casã la 15 km de
Craiova, mobilã, aragaz.
Telefon: 0752/ 410.378.
Vând casã în Bãileºti ºi
curte 2000 mp zona I,
sau schimb cu garsoni-
erã Craiova, + diferenþa.
Telefon: 0742/097.486.
Vând casã comuna Urzi-
cuþa 4 camere + 3500 mp.
Telefon: 0722/651.544.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Tele-
fon: 0744/391.195.
Casã, 3 camere, anexe,
pomi fructiferi, vie, fân-
tânã, localitatea Ciutura,
preþ negociabil. Telefon:
0763/305.850.
Vând gospodãrie forma-
tã din 2 case, anexe ºi
38 ari curte în sat Þugu-
reºti, comuna Valea
Stanciului. Telefon: 0251/
352.239. 0721/502.003.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul cen-
tral din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocu-
parea funcþiei publice de execuþie vacante de referent de spe-
cialitate, clasa a II-a, grad profesional principal – Serviciul
Registrul Agricol, în data de 10.12.2013 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
funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, precum ºi urmãtoarele condiþii de participare:

- studii superioare de scurtã duratã absolvite cu diplomã;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii func-

þiei publice: 5 ani.
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 obliga-
toriu 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.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din
str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea funcþiei pu-
blice de execuþie vacante de inspector, clasa I, grad profesional supe-
rior – Serviciul Control ºi Monitorizare Asociaþii de Proprietari,
Direcþia Fond Locativ ºi Control Asociaþii de Proprietari, în data de
10.12.2013 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 modifi-
cãrile 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;

- 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 documente-
le prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare.

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

rior 358, Serviciul Resurse Umane.

Cu ocazia zilei onomas-
tice redacþia revistei Ra-
muri ureazã doamnei,
Mihaela Iovan “La mulþi
ani” ºi multã sãnãtate.

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM pregãtitor-
vopsitor (bãrbat/femeie)
pentru service Germania.
Telefon: 0769/978.216,
0049/152.1700.8281.
ANGAJÃM MAªINIS-
TE MAROCHINÃRIE.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

MEDITAÞII
Studentã Facultatea de
Litere, meditez elevi de
gimnaziu (cls. I-VIII) 15
Ron/orã. Telefon: 0737/
283.028.
Pregãtesc la domiciliu
elevi de clasele I–IV. Te-
lefon: 0720/536.468.
Pregãtesc contabilitate –
studenþi, ºomeri etc. Te-
lefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Profesoarã meditez ma-
tematicã. Telefon. 0761/
329.958.

PRESTÃRI SERVICII
Evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0758/063.773; 0744/
390.775.

Execut lucrãri gresie ºi
faianþã, tencuieli, zugrã-
veli, finisaje. Telefon:
0736/003.526.
Fac menaj sau bonã.
Telefon: 0762/047.095.
Reparaþii termopane.
Telefon: 0761/136.407.
Finisaje interioare ºi ex-
terioare. Telefon: 0736/
003.526.
Repar frigidere ºi lãzi fri-
gorifice la domiciliul clien-
tului. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Particular vând (închiriez)
locuinþã bloc nefamiliºti
(2 camere) parchet, izo-
laþie, geam termopan,
zona Liceul de Chimie.
Telefon: 0743/120.446.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Te-
lefon: 0720/556.607.
Vând apartament 2 came-
re. Telefon: 0351/175.746.

Vând casã + teren afe-
rent în comuna Malu
Mare cu ieºire la ºosea-
ua Craiova – Bechet.
Telefon: 0734/159.594.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anvelo-
patã termic, eventual
schimb 2 apartamente,
2 camere sau variante.
Telefon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâneascã
de locuit + 2400 mp te-
ren intravilan în satul Pre-
deºti, judeþul Dolj, la 16
km de Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil.Te-
lefon:0728/800.447
Vând teren extravilan ºi
pãdure. Telefon: 0766/
582.831.
Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã ,
apã , posibilitate energie+
alte avantaje. Telefon:
0785/336.241.
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Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic vinde lemne

pentru foc la
preþul de 120 lei/tona,

crengi la preþul
de 25 lei/tona

ºi vaci de lapte
din rasa Holstein Friza
la preþuri avantajoase.

Adresa: ªoseaua
Bãlceºti, nr. 54.

Telefon: 0765/233.013.

Vând teren Calea Bu-
cureºti km 11, ideal
benzinãrie, halã, depo-
zit, showroom, 2000 m,
deschidere 36 m. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând teren 1850 m.p.
Bariera Vâlcii, str. Corne-
ºului. Telefon: 0761/
431.806.
Vând teren intravilan
4000 mp, cadastru, cu o
casã bãtrâneascã, pomi,
vie la 11 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.

Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 0743/088.899.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Te-
renurile fiind la stradã be-
tonatã având toate faci-
litãþile preþ convenabil.
Telefon: 0746/467.922;
0744/220.492.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament
sau garsonierã direct de
la proprietar. Telefon:
0745/589.825.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Renault Laguna 2,
an 2003, culoare gri me-
talic, 6 trepte, turbo-die-
sel, motor 1.9, 262.000
Km, consum 5,3%, preþ
2500 Euro negociabil.
Telefon: 0753/948.440.
Vând OPEL COLIBRA,
an 1996, motor 1998,
116 CP, full, 1600 euro.
Telefon: 0766/859.357.

Vând  Peugeot 806,
benzinã, an 1995 neîn-
matriculatã. Bariera Vâl-
cii nr. 63. Craiova. Tele-
fon: 0766/466.171.
Vând Volvo Break, fabri-
caþie 1995, full, înscrisã
Bulgaria, preþ 1500 euro,
negociabil. Telefon:
0729/977.036.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând plitã electricã douã
ochiuri nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri, mas-
cã Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Te-
lefon. 0251/598.518.
Vând canapea de o per-
soanã cu spãtar ºi ladã
tip recamier 70 lei. Tele-
fon: 0767/989.439; 0770/
303.445.
Vând 4 ferme din corni-
er, cu latura de 100 mm,
deschidere 13 m.  Tele-
fon: 0722/632.833.
Vând Ceragem 2000 lei
sau 450 euro. Telefon:
0351/409.381.
Cedez la cimitirul Sineasca
loc de veci 9 m.p. (2 locuri).
Telefon: 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,  ºamota-
tã  tip Coralex, stare foar-
te bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Vând mozaic de marmu-
rã, bitum, abric, þeavã
neagrã, schelã metalicã.
Telefon: 0731/989.215.
Vãnd 80 baniþe de grâu
vechi. Telefon: 0765/
291.628.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/ 291.628.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând vioarã nouã, un
sfert arcuº, cutie. Tele-
fon: 0727/804.400.

Vând cadru metalic han-
dicap, masã sufragerie 6
persoane, chiuvetã picior
(ciupercã), butoi pentru
varzã. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
PRESÃ ULEI, originalã
fabricã, preþ 5000 RON.
Telefon: 0764/834.799.
Vând cauciucuri 155/13
cu jantã noi, aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu bute-
lie, polizor (flex) D125/
850W nou, canistrã 20
litri aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând ieftin un injector pen-
tru cazan pentru încãlzire.
Telefon: 0729/092.211.
Vând pãlãrie fetru nr. 55,
nouã, 50 lei, maºini de
spãlat rufe, pompã defec-
tã. Telefon: 0770/303.445.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri Elect-
record de muzicã popu-
larã ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând nicovalã fierãrie
maºini de cusut nemþeºti,
româneºti, cãruþã. Tele-
fon: 0761/155.549.
Vând puieþi de nuc, fra-
sin, salcâm ºi diverºi pu-
ieþi pomi fructiferi ºi sãl-
batici pentru a înfiinþa o
plantaþie. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880;
0253/285.145.

Vând cârlige jgheaburi
acoperiº, arzãtoare Ø
600 gaze sobã, polizor
(flex) D 125/850W, cau-
ciucuri 155/13 cu jantã,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, ceas
Atlantic. Telefon: 0771/
385.734.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0723/ 653.261.
Vând 2 gropi, Cimitirul
Romaneºti, cu lucrare
fãcutã. Telefon: 0771/
758.019.
Vând canapea extensi-
bilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând þeavã neagrã 40
ml, robineþi, ventile fon-
tã noi diverse mãrimi.
Telefon. 0731/989.215.
Vând dozator de bere,
tub CO2, aparat fax, as-
pirator, balanþã Berkel,
cuier panou, maºinã de
cusut Singer. Telefon:
0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Tele-
fon: 0730/542.885.
Vând uºi cu toc, de interi-
or, cu geam, date cu lac,
tuburi CO2, dozator bere.
Telefon: 0770/897.476.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon: 0351/
437.906.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 8 noiembrie 2013

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

Semnãtura:..........................................

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil. Tele-
fon:  0766/355.375.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300.
Preþ 200 lei. Relaþi la te-
lefon: 0748/057.590.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei/buc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fon-
tã folosit, un calorifer ta-
blã 120/0,60 foarte pu-
þin folosit. Telefon: 0251/
534.303.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã trata-
te, piese Dacia noi, cal-
culator instruire copii, flex
mare, aparat sudurã.
Telefon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu butelie,
maºinã de cusut, plãci
muzicã popularã ºi uºoa-
rã (0,50-1 leu), husã au-
tomobil. Telefon: 0720/
929.024.

Vând frigider – index, ara-
gaz + butelie, aer condi-
þionat, mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante, co-
voare. Telefon: 0752/
142.493.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie, bi-
bliotecã Dana, maºinã
de cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte supra-
puse ºi douã pe o parte.
Telefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-
4 ani (50 Ron), televi-
zor bucãtãrie, 2 radio
casetofoane (30 Ron/
buc). Telefon: 0729/
977.036.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc
de veci (Craiova Nord),
robot de bucãtãrie, di-
verse. Telefon: 0762/
559.132.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”. TE-
LEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.

Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în funcþi-
une, marca Pocket 24 F,
Italia. Telefon: 0722/
680.138.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr urgent, la orice
preþ ,câine mascul Hus-
ky, pentru împerechere,
având 2 ani. Tele-
fon:0748/151.241.
Cumpãr moarã fãrã
Electromotor de porumb
ºtiuleþi (uroaie ºi mãlai).
Telefon: 0766/304.708.
Cumpãr presã pentru
struguri (teasc). Telefon:
0745/589.825.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez teren pentru Sta-
þie GPL, Centru vânzare
maºini sau parcare. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
Inchiriez camerã bloc +
wc servici Calea Bucu-
reºti pentru o fatã sau
bãiat. Telefon: 0762/
047.095
S.C. închiriazã spaþii de
producþie, birouri ºi depo-
zitare. Telefon: 0770/
887.454.
SALON coafurã, frizerie,
1 Mai. Telefon: 0770/
175.717.

Închiriez spatiu comercial
în municipiul Craiova, str.
Lipscani, 300 mp, dispus
pe trei niveluri. Telefon:
0745/130.705.
Închiriez apartament 2
camere, zona hotel Jiu.
Preþ fix 200 euro. Tele-
fon: 0742/159.941.
Închiriez garsonierã com-
plet mobilatã zona
Lãpuº, ºcoala M. Emi-
nescu. Telefon: 0762/
299.913.
Închiriez teren pe termen
lung pentru amplasare
de magazine sau piaþã
Lãpuº. Vad foarte bun.
Telefon: 0763/616.711;
0351/425.744.
Proprietar închiriez pe
termen lung apartament
3 camere mobilat parter
Dezrobirii, 300 euro. Te-
lefon: 0744/396.354.
Închiriez teren pentru am-
plasare chioºcuri sau ma-
gazine pe perioadã nede-
terminatã, zonã cu vad.
Telefon: 0761/665.763.
Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59. Te-
lefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.

MATRIMONIALE
Domn serios, fãrã obli-
gaþii 50 ani, doresc cu-
noºtiinþã cu doamnã vâr-
stã apropiatã. Telefon:
0740/895.691; 0785/
103.411.
Doresc sã cunosc cra-
iovean vãduv nefumã-
tor pentru alungarea
singurãtãþii, vârsta 56-
70 ani. Telefon: 0735/
325.233.

DIVERSE
Cedez 4500 m.p. teren
extravilan pentru reparaþii
casã + anexe sau cedez
4000 m.p. teren intravi-
lan pentru un aparta-
ment cu 2 camere + di-
ferenþa. Telefon: 0727/
884.205.

Caut persoanã autorizatã
ptr. cadastru în Craiova.
Telefon: 0770/333.559;
0351/401.251.
Confecþionez ºi montez
curea canelatã pentru
maºinã de cusut. Tele-
fon: 0251/531.294.
Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon: 0764/568.897;
0751/ 911.417.

PIERDERI
A.F. Vasile Elena, CIF
16376720, anunþã pier-
derea Registrului de In-
casãri ºi Plãþi ºi a ºtam-
pilei. Se declarã nule.
Pierdut Legitimaþie stu-
dent ºi legitimaþie trans-
port, pe numele Ristache
Viorel Cristian, UMF Cra-
iova. Se declarã nule.



TVR 1

SÂMBÃTÃ - 9 noiembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:30 Dosar România (R)
08:30 Clubul desenelor animate

- Ciocãnitoarea Woody
09:00 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd (R)
10:00 Beneficiar România
10:35 Garantat 100% (R)
11:30 Benjamin Fondane - Iaºi,

Paris, Auschwitz
12:00 Tezaur folcloric (R)
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:35 37°C
15:00 De la A la infinit
15:25 ANDOnevralgicul de

sâmbãtã
15:27 37°C
16:00 De la A la infinit
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Fotbal: Rapid Bucureºti -

Dunãrea Galaþi
23:10 Pretul morþii
01:15 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã

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

pions League
09:00 Zon@ IT (R)
09:30 Motomagia
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 În umbra unui vis
16:00 Memorialul durerii
17:00 Master Class Mariana

Nicolesco
18:00 Telejurnal
18:30 Lumea azi
19:00 Rugby: România - Tonga
20:55 Poate nu ºtiai
21:10 Stay Cool
22:50 România la Miss Universe

2013
23:10 Miss Universe 2013
01:20 Trei regate

07:25 Senna
09:10 Jakob mincinosul
11:10 Vacanþa de varã
12:55 Filme ºi vedete
13:20 Ghidul Autostopistului

Galactic
15:10 Nevasta la putere
16:50 Talismanul norocos
18:30 Frankenweenie
20:00 Fetele
20:30 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
21:00 Untul
22:35 Misionarul rãzboinic
00:40 Capcana
02:30 Nopþi fãrã perdea
04:00 Untul

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce se întâmplã doctore ?
10:30 I like IT
11:00 Cruciada copiilor (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 Furtul perfect
01:00 Cãutãtorii de mistere (R)
02:00 Promotor (R)
02:30 Furtul perfect (R)
04:30 Dupã 20 de ani (R)
05:30 I like IT (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)

09:15 Români de succes (R)
09:30 Acasã în bucãtãrie (R)
10:30 La Maruþã (R)
13:30 Descoperã România
14:00 Hank (R)
14:30 Horea (R)
17:00 Ruleta destinului (R)
18:30 Hank
19:00 Ruleta destinului
20:00 Baltagul
22:00 Rãzboi pe calea undelor
00:45 Binecuvantata fii, inchisoa-

re
02:15 Rãzboi pe calea undelor

(R)
04:15 Lumea Pro Cinema
04:45 Cine A. M.

06:00 Observator
09:00 Inimã de dragon: Un nou

început
11:00 Razboinicul Soim
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 Cursã mortalã 2
22:45 Te cunosc de undeva (R)
01:30 Strãini printre noi
02:30 Cursã mortalã 2 (R)
04:00 Razboinicul Soim (R)
05:30  America's Funniest Home

Videos

07:00 Pastila de râs (R)
07:15 Neveste de piloþi
08:30 Prinþesa vampirilor
09:30 Pastila de râs (R)
10:30 Cucoana Chiriþa
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 Plan de joc
22:30 Mãrul discordiei
00:30 Familii la rãscruce
02:00 Totul despre sex
03:00 Dragul de Raymond
04:30 Plan de joc (R)
06:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Legend Fighting Show:

Mirko Filipovic - Alexander
Emelianenko, Badr Hari - Alexey
Ivanshov

20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Local Kombat
00:00 1000 de întâmplãri mortale
01:00 Faceþi jocurile - World

Poker Tour
02:00 Wrestling WWE NXT Next

Generation
03:00 Wrestling RAW
05:00 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
01:00 Pe urmele antichitãþilor

TVR 1

VINERI - 8 noiembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

09:00 Legendele palatului,
prinþesa Ja Myung

09:45 Legendele palatului,
prinþesa Ja Myung

10:30 37°C (R)
11:20 ANDOnevralgicul de

sâmbãtã
11:25 37°C (R)
12:00 România deºteaptã (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 Finanþe ºi afaceri
17:25 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
18:45 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:10 Neîmblânzita Angelique
22:50 O crimã perfectã
00:45 Misiunea spaþialã

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Planeta însetatã
08:00 Spania - Pompierii din cer (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
13:50 Poate nu ºtiai
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 Georgia - Din dragoste

pentru vin
20:10 Ultimul Swing
21:50 Muzica DP 2
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Dr. House
23:50 România la Miss Universe

2013
23:55 Motomagia (R)

07:25 În timp
09:15 Submarinul trãsniþilor
10:45 Poartã-te ca o doamnã,

gândeºte ca un bãrbat
12:45 În bãtaia vântului
14:30 Hotel Transilvania
16:00 Culmile libertãþii
18:05 Lovit de fulger
19:30 Filme ºi vedete
20:00 Un spion care ºtia prea

multe
22:05 Oraºul magic
23:00 Ultima razie
00:50 Dansatoarea din umbrã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Cãsnicia, o afacere

perfectã (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Cruciada copiilor
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Dansez pentru tine
01:00 Curtezana

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)

08:00 Acasã în bucãtãrie (R)
09:00 Hank (R)
09:30 Ruleta destinului (R)
10:30 Acasã în bucãtãrie
11:30 Hank
12:15 Români de succes
12:30 La Mãruþã
14:30 La bloc (R)
15:30 M.A.S.H. (R)
16:30 Horea
19:00 Ruleta destinului
20:00 Necunoscuþii
22:00 Twelve
00:00 The Vampire Diaries
01:00 Reîncarnaþi
01:45 Cobra 11 în alertã
02:30 Twelve
04:00 The Vampire Diaries (R)
04:45 Lumea Pro Cinema
05:15 Cine A.M.

06:00 Observator

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:50 În gura presei

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 iComedy

22:30 X Factor (R)

01:00 Psihopatul

02:45 Observator (R)

03:30 Observator special (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 O noapte la McCool's
01:45 Teo Show (R)
03:30 Pe banii pãrinþilor (R)
04:45 Pastila de râs (R)
05:15  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 Dragoste cu preaviz

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 Dragoste cu preaviz (R)

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

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

Europa League
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Marea Þãcãnealã
21:00 Legend Fighting Show:

Mirko Filipovic - Alexander
Emelianenko, Badr Hari -
Alexey Ivanshov

23:00 Wrestling RAW
01:00 Faceþi jocurile - Euro-

pean 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
09:30 Colecþia de la Count's

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

Est
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Aºii amanetului
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
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TVR 1

DUMINICÃ - 10 noiembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 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 Parteneri de week-end
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)

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 Reconstituirea
16:00 Rezistenþa prin culturã
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal
18:30 Sport plus
19:00 Academicienii
20:10 Balanþa
22:00 Lumini ºi umbre
22:55 Poate nu ºtiai
23:10 Teatru: Hedda Gabler (R)
00:40 Reconstituirea (R)
02:30 Balanþa (R)
04:20 5 minute de istorie

07:20 Ethel
09:00 Ultimul luptator stelar
10:40 Rãzbunãtorii
13:05 Epoca de gheaþã 4:

Continente în derivã
14:35 Un Halloween de pominã
16:00 Vrem ºcoala înapoi
18:00 Jocul se schimbã
20:00 Grozavul ºi puternicul Oz
22:10 Oraºul magic
23:05 Banshee
23:50 Luptând cu focul
01:25 Margaret
03:50 Vioara roºie
06:00 Epoca de gheaþã 4:

Continente în derivã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Dupã 20 de ani
11:00 Iubitul meu din viitor
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 Bullet to the Head
22:30 Teleportaþi în adolescenþã
00:45 Apropo Tv (R)
01:45 Bullet to the Head (R)
03:30 Teleportaþi în adolescenþã

(R)
05:15 Dupã 20 de ani (R)
06:00 Merlin (R)

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

(R)
03:30 Iubiri vinovate (R)

07:30 La Mãruþã (R)
09:00 Acasã în bucãtãrie
10:00 Hank (R)
10:30 O noapte furtunoasã
12:30 Lumea Pro Cinema
13:00 Zoom în 10
13:15 Baltagul (R)
15:30 Hank
16:00 Ruleta destinului (R)
17:00 Frumoasa adormitã
19:00 Ruleta destinului
20:00 Piata Universitatii -

România
21:30 ªampanie cu cianurã
23:30 Mes amis, mes amours
01:30 ªampanie cu cianurã (R)
03:30 Mes amis, mes amours

(R)
04:30 Lumea Pro Cinema
05:00 Cine A. M.

06:00 Observator

09:00 Next Star (R)

11:15 Cãutãtorii de comori

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 9 luni ºi o crimã

03:30 FamiliaDA (R)

04:15 Cãutãtorii de comori (R)

07:00 Pastila de râs (R)

07:15 Neveste de piloþi

08:30 Prinþesa vampirilor

09:30 Pastila de râs (R)

10:30 Teo Show (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:45 WOWBiz (R)

15:00 Roata norocului (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 Jumãtatea mea ºtie (R)

00:15 Inamici din dragoste

02:15 ªtirile Kanal D (R)

03:00 D-Paparazzi (R)

03:45 Inamici din dragoste (R)

05:15 Prinþesa vampirilor (R)

07:00 Euromaxx

08:00 Nimeni nu-i perfect

09:00 Flavours, 3 bucãtari

09:30 Casã, construcþie ºi

design

10:30 Cu lumea-n cap

11:00 Levintza prezintã

12:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte!

13:00 Copiii spun lucruri

trãsnite (R)

14:00 Killer Karaoke (R)

15:30 Cronica cârcotaºilor (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Schimb de mame

22:00 Primãvara bobocilor

00:00 Totul despre sex

01:00 Dragul de Raymond

02:30 Focus (R)

03:30 Coursier

05:00 ªi eu m-am nãscut în

România (R)

06:00 Cireaºa de pe tort (R)
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:00 Fotbal Olanda
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Legend Fighting Show:

Mirko Filipovic - Alexander
Emelianenko, Badr Hari - Alexey
Ivanshov

16:00 Patron la Steaua, reality
show cu campioana României

16:30 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Local Kombat
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
03:30 No information

07:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:00 Restaurãri
10:00 Omenirea povestea noastrã
11:00 Rãzboiul depozitelor
12:00 Colecþia de la Count's

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

Kustoms
17:00 Aºii amanetului
18:00 Pe urmele antichitãþilor
19:00 Extratereºtri antici
21:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
22:00 Vikingii
23:00 Camionagiii gheþurilor
00:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
01:00 Muntenii
02:00 Vikingii
03:00 Camionagiii gheþurilor
04:00 Reagan
06:00 Rãzboiul depozitelor:

Curãþenia
06:30 Rãzboiul depozitelor: Ca un

cowboy

TVR 1

LUNI - 11 noiembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

09:10 Legendele palatului,
prinþesa Ja Myung

10:30 Ora regelui (R)
11:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
12:30 În grãdina Danei (R)
13:00 Germana...la 1
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Vreau sã fiu sãnãtos
17:25 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
18:45 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:00 Distractis - Distilat de

comedie
22:00 Charlot brutar
22:30 Biziday
23:20 Oameni care au schimbat

Lumea
23:30 Maºini, teste ºi verdicte
00:00 Nocturne
01:00 Exclusiv în România (R)
01:20 Beneficiar România (R)

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Planeta însetatã
08:00 Eritreea, mãgãruºul

cãrãuº (R)
09:00 România frumoasã (R)
10:10 În curtea bunicilor (R)
12:00 Pescar hoinar (R)
12:30 Naturã ºi sãnãtate (R)
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
13:50 Poate nu ºtiai
14:20 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Academicienii (R)
16:00 Carabinieri
17:00 România frumoasã
18:00 Telejurnal
19:00 În Pirinei, la ºcoala de

ciobani
20:10 Teatru: Hedda Gabler, de

H. Ibsen - Prima parte
21:40 În loc de epilog
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Tripletele din Belleville
00:40 România la Miss Universe

2013

07:30 Un Halloween de pominã
08:55 Vrem ºcoala înapoi
10:55 Jocul se schimbã
12:50 Grozavul ºi puternicul Oz
15:00 Bugs Bunny - Filmul
16:20 Johnny English... se

întoarce!
18:00 Povestea lui Tiffany Rubin
19:30 Pe platourile de filmare
20:00 Eu, Robotul
22:00 Banshee
22:50 Caut prieten pentru

sfârºitul lumii
00:30 Cavalerul negru:

Legenda renaºte
03:10 Comedia parodiei
04:30 Cutia blestematã
06:00 Bugs Bunny - Filmul

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Apropo Tv (R)
12:00 România, te iubesc! (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Masterchef (R)
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Risc maxim
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Homeland
00:00 Tanti Florica (R)
01:00 România, te iubesc! (R)
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:15 Dupã 20 de ani (R)
04:00 I like IT (R)
04:30 Homeland (R)

07:45 100 de poveºti celebre
(R)

08:15 Dincolo de povestiri (R)
09:15 Diamantul nopþii (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:30 Iubiri vinovate (R)
14:30 Doctorul casei (R)
15:30 Suflet de gheaþã
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Îngeri pierduþi
21:30 Furtuna din adâncuri
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Casa Ibacka
00:00 Îngeri pierduþi (R)
01:00 Poveºtiri adevãrate (R)
02:00 Poveºtiri de noapte (R)
02:30 Cancan.ro (R)
03:00 Casa Ibacka (R)
03:30 Iubiri vinovate (R)
04:15 Poveºtiri de noapte (R)
04:45 Cancan.ro (R)
05:15 Doamne de poveste (R)
06:00 Suflet de gheaþã (R)
06:45 Furtuna din adâncuri (R)

07:30 Acasã în bucãtãrie (R)
08:30 Cheia (R)
11:00 Ruleta destinului (R)
12:15 Români de succes
12:30 La Mãruþã
14:30 Lumea Pro Cinema (R)
15:00 Zoom în 10
15:15 Acasã în bucãtãrie
16:15 Hank
16:45 O lebãdã iarna
18:50 Ruleta destinului
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Stãpânul vremii
00:00 The Vampire Diaries
01:00 Reîncarnaþi
01:45 Cobra 11 în alertã
02:30 Oameni ºi Zei
04:00 Stãpânul vremii (R)
05:30 Lumea Pro Cinema
06:00 Cine A.M.

06:00 Observator

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:50 În gura presei

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Top Chef

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Top Chef (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 Suleyman Magnificul

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Suleyman Magnificul (R)

03:15 Teo Show (R)

05:00 Inima nu respectã reguli

(R)

07:00 Vacanþã ºi terapie

08:00 Regina cumpãrãturilor (R)

09:30 ªi eu m-am nãscut în

România (R)

10:30 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte! (R)

12:00 Viitorul, Azi

13:00 Dragostea trece prin

stomac

14:00 Vacanþã ºi terapie (R)

15:00 Focus

15:30 Kiss Cinema (R)

16:00 Regina cumpãrãturilor

17:00 Fii pe fazã!

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Iubiri secrete

20:30 Mi-s de la þarã

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Fii pe fazã! (R)

00:30 Totul despre sex

01:30 Dragul de Raymond

03:00 Focus (R)

04:00Trãsniþi din NATO (R)

05:00 Regina cumpãrãturilor (R)

06:00 Iubiri secrete (R)

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor: Texas
09:00 Rãzboiul transportatorilor
10:00 Rãzboiul depozitelor
11:00 Restaurãri
12:00 Aºii amanetului
13:00 Rãzboiul depozitelor
14:00 Aºii amanetului
15:00 Aºii amanetului din Louisiana
15:30 Aºii amanetului
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor: Texas
20:00 Rãzboiul transportatorilor
21:00 Aºii amanetului

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Fotbal: Rezumate Olanda
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Informaþia
20:00 Ku Ninja în Atak!
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Local Kombat: Ninja

versus  Europa
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Bellator: Gladiatorii:

Patricio "Pitbull" Freire - Diego
"The Gun" Nunes
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TVR 1

MARÞI - 12 noiembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Telejurnal matinal *Sport
*Meteo

09:00 Legendele palatului,
prinþesa Ja Myung

10:30 Distractis - Distilat de
comedie (R)

11:30 Charlot brutar (R)
12:00 Maºini, teste ºi verdicte

(R)
12:30 Tribuna partidelor

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

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

Regele Geunchogo
18:45 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:00 Studio UCL
21:40 Fotbal: ªahtior Doneþk -

Bayer Leverkusen
23:50 Rezumatele UCL
01:20 Beneficiar România (R)

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Planeta însetatã
08:00 În Pirinei, la ºcoala de

ciobani (R)
09:00 România frumoasã (R)
10:00 Carabinieri (R)
11:00 Teatru: Hedda Gabler, de

H. Ibsen - Prima parte (R)
12:30 Planeta însetatã (R)
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
13:50 Poate nu ºtiai
14:20 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Memorialul durerii (R)
16:00 Carabinieri
17:00 România frumoasã
18:00 Telejurnal
19:00 Descurcãreþii: În Cuba se

gãsesc de toate
20:00 Destine ca-n filme
21:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Dr. House
23:50 România la Miss Universe

2013
23:55 Trei regate
00:45 Concertele Festivalului

George Enescu (R)

07:20 Johnny English... se
întoarce!

09:00 Povestea lui Tiffany Rubin
10:30 Eu, Robotul
12:25 Madagascar 3: Fugãriþi

prin Europa
14:00 Jurnalul unei femei

furioase
15:55 Sherlock Holmes: Jocul

Umbrelor
18:05 Redacþia
20:00 Toþi suntem diferiþi
21:35 Hemingway ºi Gellhorn
00:10 Speed: Cursa infernalã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Zidul secretelor
13:00 ªtirile Pro Tv
15:00 Simfonia iubirii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masterchef
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Homeland
00:00 Zidul secretelor (R)
02:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
02:30 Promotor (R)
03:00 ªtirile Pro Tv (R)
04:30 Homeland (R)

07:45 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Diamantul nopþii (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:30 Îngeri pierduþi (R)
14:30 Triumful dragostei
15:30 Suflet de gheaþã
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Îngeri pierduþi
21:30 Furtuna din adâncuri
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Dincolo de povestiri
00:00 Îngeri pierduþi (R)
01:00 Poveºtiri adevãrate (R)
02:00 Poveºtiri de noapte (R)
02:30 Cancan.ro (R)
03:00 Dincolo de povestiri (R)
03:30 Iubiri vinovate (R)
04:15 Poveºtiri de noapte (R)
04:45 Cancan.ro (R)
05:15 Triumful dragostei (R)
06:00 Suflet de gheaþã (R)
06:45 Furtuna din adâncuri (R)

07:00 O lebãdã iarna (R)
09:00 Hank (R)
09:30 Acasã în bucãtãrie (R)
10:30 Ruleta destinului (R)
11:30 Hank
12:15 Români de succes
12:30 La Mãruþã
14:30 Zoom în 10
14:45 La bloc (R)
15:45 M.A.S.H. (R)
16:45 Asediul
18:50 Ruleta destinului
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Edison
00:15 The Vampire Diaries
01:15 Reîncarnaþi
02:00 Cobra 11 în alertã
02:45 Edison (R)
04:15 The Vampire Diaries (R)
05:00 Lumea Pro Cinema
05:30  Cine A.M.

06:00 Observator

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi

Dani

10:50 În gura presei

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Mireasã pentru fiul meu

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Râul ucigaº

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 Suleyman Magnificul

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Suleyman Magnificul (R)

03:15 Teo Show (R)

05:00 Inima nu respectã reguli

(R)

07:00 Vacanþã ºi terapie

08:00 Regina cumpãrãturilor (R)

09:30 Trãsniþi din NATO (R)

10:30 Cireaºa de pe tort (R)

12:00 La volan

13:00 Dragostea trece prin

stomac

14:00 Vacanþã ºi terapie (R)

15:00 Focus

15:30 Focus Monden (R)

16:00 Regina cumpãrãturilor

17:00 Fii pe fazã!

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Iubiri secrete

20:30 Copiii spun lucruri trãsnite

21:45 Mondenii

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Fii pe fazã! (R)

00:30 Totul despre sex

01:30 Dragul de Raymond

03:00 Focus (R)

04:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:00 Regina cumpãrãturilor (R)

06:00 Iubiri secrete (R)

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

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

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor: Texas
09:00 Aºii amanetului
10:00 Omenirea povestea noastrã
11:00 Restaurãri
12:00 Aºii amanetului
13:00 Rãzboiul depozitelor
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor: Texas
20:00 Aºii amanetului
21:00 Rãzboiul depozitelor
22:00 Muntenii
23:00 Supraoamenii lui Stan Lee
00:00 Extratereºtri antici
01:00 Rãzboiul depozitelor

TVR 1

MIERCURI - 13 noiembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL

SPORT.RO

07:00 Telejurnal matinal *Sport
*Meteo

09:00 Legendele palatului,
prinþesa Ja Myung

10:30 Fotbal: ªahtior Doneþk -
Bayer Leverkusen (R)

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

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

Regele Geunchogo
18:45 Clubul celor care

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

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

Lumea
23:30 Sã ucizi un rege
01:15 Garantat 100% (R)

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Planeta însetatã
08:00 Descurcãreþii: În Cuba se

gãsesc de toate (R)
09:00 România frumoasã (R)
10:00 Carabinieri (R)
11:00 Destine ca-n filme (R)
12:30 Cap compas (R)
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
13:50 Poate nu ºtiai
14:20 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 D'ale lu' Miticã (R)
16:00 Carabinieri
17:00 România frumoasã
18:00 Telejurnal
19:00 Bãcanul ambulant din

Letonia
20:10 8 într-o barcã
21:30 Drumul succesului
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Dr. House
23:50 România la Miss Universe

2013
23:55 Trei regate
00:50 Concertele Festivalului

George Enescu (R)
01:40 Bãcanul ambulant din

Letonia (R)
02:35 România frumoasã (R)

07:35 Jurnalul unei femei furioase
09:30 Sherlock Holmes: Jocul

Umbrelor
11:35 Toþi suntem diferiþi
13:10 Submarinul trãsniþilor
14:45 Gardienii destinului
16:30 În bãtaia vântului
18:15 Hoþul de cuvinte
20:00 Grozavul ºi puternicul Oz
22:10 Fetele
22:40 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
23:10 Banshee
00:00 Diavolul din tine
01:20 SuperClasico

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Simfonia iubirii (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 O lunã de miere de

coºmar
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Serviciul Român de

Comedie
21:30 Tanti Florica
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Homeland
00:00 Conspiratia corbilor

07:45 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Diamantul nopþii (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:30 Îngeri pierduþi (R)
14:30 Triumful dragostei
15:30 Suflet de gheaþã
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Îngeri pierduþi
21:30 Furtuna din adâncuri
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 FriendZone
00:00 Îngeri pierduþi (R)
01:00 Poveºtiri adevãrate (R)
02:00 Poveºtiri de noapte (R)
02:30 Cancan.ro (R)
03:00 FriendZone (R)
03:30 Iubiri vinovate (R)
04:15 Poveºtiri de noapte (R)
04:45 Cancan.ro (R)
05:15 Triumful dragostei (R)
06:00 Suflet de gheaþã (R)
06:45 Furtuna din adâncuri (R)

07:00 Asediul (R)
09:00 Hank (R)
09:30 Acasã în bucãtãrie
10:30 Ruleta destinului (R)
11:30 Hank
12:15 Români de succes
12:30 La Mãruþã
14:30 Promotor (R)
15:00 La bloc (R)
16:00 M.A.S.H. (R)
17:00 Rãpirea fecioarelor
18:50 Ruleta destinului
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Disarmed
00:00 The Vampire Diaries
01:00 Reîncarnaþi
01:45 Cobra 11 în alertã
02:30 Disarmed (R)
04:00 The Vampire Diaries (R)
04:45 Lumea Pro Cinema
05:15 Cine A.M.

06:00 Observator

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:50 În gura presei

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Te cunosc de undeva (R)

23:30 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Virgina la 18 ani

03:30 Observator special (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 Jumãtatea mea ºtie

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Teo Show (R)

03:15 Cântec fãrã sfârºit (R)

04:45 Pastila de râs (R)

05:15  Inima nu respectã reguli

(R)

07:00 Vacanþã ºi terapie

08:00 Regina cumpãrãturilor (R)

09:30 Trãsniþi din NATO (R)

10:30 Cireaºa de pe tort (R)

12:00 În formã

13:00 Dragostea trece prin

stomac

14:00 Vacanþã ºi terapie (R)

15:00 Focus

15:30 Focus Monden (R)

16:00 Regina cumpãrãturilor

17:00 Fii pe fazã!

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Iubiri secrete

20:30 Cronica cârcotaºilor

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Fii pe fazã! (R)

00:30 Totul despre sex

01:30 Dragul de Raymond

03:00 Focus (R)

04:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:00 Regina cumpãrãturilor (R)

06:00 Iubiri secrete (R)

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor: Texas
09:00 Rãzboiul depozitelor
10:00 Muntenii
11:00 Restaurãri
12:00 Aºii amanetului
13:00 Rãzboiul depozitelor
14:00 Pe urmele antichitãþilor
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor: Texas
20:00 Rãzboiul depozitelor
21:00 Pe urmele antichitãþilor

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Special: Basel - Steaua
21:00 ªtiri Sport.ro
21:45 Boxbuster: Gennady

Golovkin - Curtis Stevens
22:30 Special: Basel - Steaua
22:45 Wrestling SMACK
23:30 ªtiri Sport.ro
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
02:30 Ora exactã în sport
03:00 ªtiri Sport.ro
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Steaua a obþinut, miercuri
seara, numai o remizã la Ba-
sel, 1-1, iar calificarea în pri-
mãvara europeanã e aproape
compromisã.

Dupã un început echilibrat
de meci, bãieþii lui Laurenþiu
Reghecampf (foto) au dat lo-
vitura. Szukala a scos din jo-
ben o pasã în adâncime pentru
Piovaccari, iar italianul (17) l-
a execut fãrã emoþii pe Som-
mer. Din acel moment, jocul a
curs în favoarea “militarilor”.
Szukala ºi Gardoº au ridicat un
zid în faþa lui Tãtãruºanu,
Bourceanu a arat mijlocul te-
renului, iar Tãnase ºi Stanciu
au cãutat mereu pasa decisivã
pentru o nouã loviturã a lui Pi-
ovaccari.

Situaþia s-a schimbat însã
înainte de pauzã. Trimis în te-
ren nerefãcut în totalitate, dupã
accidentarea din meciul tur,
Pintilii s-a ales cu o recidivã,

Marþi

Grupa A:
Sociedad – Man. United 0-0, ªahtior – Leverkusen 0-0.

Clasament: 1. Man. United 8p, 2. Leverkusen 7p, 3. ªahtior 5p, 4.
Sociedad 1p.

Mai e de jucat: Leverkusen – Man. United, ªahtior – Sociedad
(27 noi.), Man. United – ªahtior, Sociedad – Leverkusen (10 dec.).

Grupa B:
Juventus – Real Madrid 2-2 (Vidal 41 pen., Llorente 65 / Cr.

Ronaldo 52, Bale 60), Copenhaga – Galatasaray 1-0 (Braaten 6).

Clasament: 1. Real 10p, 2. Galatasaray 4p, 3. Copenhaga 4p, 4.
Juventus 3p.

Mai e de jucat: Real – Galatasaray, Juventus – Copenhaga (27
noi.), Galatasaray – Juventus, Copenhaga – Real (10 dec.)

Grupa C:
Paris SG – Anderlecht 1-1 (Ibrahimovici 70 / de Zeeuw 68), Olym-

piakos – Benfica 1-0 (Manolas 13).

Clasament: 1. Paris SG 10p, 2. Olympiakos 7p, 3. Benfica 4p, 4.
Anderlecht 1p.

Mai e de jucat: Anderlecht – Benfica, Paris SG – Olympiakos (27
noi.), Benfica – Paris SG, Olympiakos – Anderlecht (10 dec.).

Grupa D:
Plzen – Bayern Munchen 0-1 (Mandzukici 65), Man. City –

ÞSKA Moscova 5-2 (Aguero 3 pen., 21, Negredo 30, 51, 90+2 /
Doumbia 45+1, 71 pen.; Costel Pantilimon a fost integralist la
gazde, bifind astfel primul sãu meci în competiþie în tricoul „ce-
tãþenilor”).

Clasament: 1. BAYERN 12p, 2. MAN. CITY 9p, 3. ÞSKA Mos-
cova 3p, 4. Plzen 0p.

Mai e de jucat: ÞSKA – Bayern, Man. City – Plzen (27 noi.),
Bayern – Man. City, Plzen – ÞSKA (10 dec.).

Miercuri

Grupa F:
Dortmund – Arsenal 0-1 (Ramsey 62), Napoli  – Marseille 3-2

(Inler 22, Higuain 24, 75 / A. Ayew 10, Thauvin 64).

Clasament: 1. Arsenal 9p, 2. Napoli 9p, 3. Dortmund 6p, 4. Mar-
seille 0p.

Mai e de jucat: Arsenal – Marseille, Dortmund – Napoli (26 noi.),
Marseille – Dortmund, Napoli – Arsenal (11 dec.).

Grupa G:
Zenit – Porto 1-1 (Hulk 28 / L. Gonzales 23), Atl. Madrid – Aus-

tria V.  4-0 (Miranda 11, R. Garcia 25, F. Luis 45, D. Costa 82).

Clasament: 1. ATL. MADRID 12p, 2. Zenit 5p, 3. Porto 4p, 4.
Austria V. 1p.

Mai e de jucat: Zenit – Atl. Madrid, Porto – Austria V. (26 noi.),
Austria V. – Zenit, Atl. Madrid – Porto (11 dec.).

Grupa H:
Barcelona – Milan 3-1 (Messi 30 pen., 83, Busquets 40 / Pique

45 aut.), Ajax – Celtic 1-0
(Schone 51).

Clasament: 1. BARCELONA 10p, 2. Milan 5p, 3. Ajax 4p, 4.
Celtic 3p.

Mai e de jucat: Celtic – Milan, Ajax – Barcelona (26 noi.), Milan
– Ajax, Barcelona – Celtic
(11 dec.).

LIGA CAMPIONILOR – GRUPA E – RUNDA A IV-A

Basel – Steaua 1-1

(Sio 90+1 / Piovaccari 17)
Chelsea – Schalke 3-0

(Eto’o 31, 54, Demba Ba 83)

Clasament

1. Chelsea 4 3 0 1 11-2 9
2. Schalke 4 2 0 2 4-6 6
3. Basel 4 1 2 1 4-4 5
4. Steaua 4 0 2 2 2-9 2
Mai sunt de jucat: Steaua – Schalke, Basel – Chelsea (26 noi.), Chel-

sea – Steaua, Schalke – Basel (11 dec.).

Steaua a scãpat printre
degete douã puncte enorme

Primãvara europeanã, doar o himerã acum!

iar mijlocaºul a fost înlocuit cu
Filip. Situaþie în care Steaua a
cedat posesia ºi s-a cantonat
în defensivã, încercând sã lo-
veascã pe contraatac. Elveþie-
nii au mulþumit de invitaþie, de-
venind din ce în ce mai peri-
culoºi, ºi, chiar când steliºtii se
pregãteau sã sãrbãtoreascã
victoria, pe o eroare a lui Geor-

gievski, ivorianul Giovanni Sio
(90+1), a egalat din nimic.
Exact cum fãcuse ºi Tatu la
finalul partidei de pe Arena
Naþionalã.

Echipe
Basel: Sommer – Voser,

Schar, Ivanov, Xhaka – Serey
Die, F. Frei (Diaz 78) – Salah
(Degen 84), Delgado (Sio 66),
Stocker – Streller. Antrenor:
Murat Yakin.

Steaua: Tãtãruºanu – Geor-
gievski, Szukala, Gardoº, La-
tovlevici – Bourceanu, Pintilii
(Filip 46) – Ad. Popa, N. Stan-
ciu (Chipciu 62), Cr. Tãnase –
Piovaccari (Kapetanos 76).
Antrenor: Laurenþiu Reghe-
campf.

A arbitrat Olegario Benqu-
erenca (Portugalia).

Jucãtorul italian Alessandro
Nesta a anunþat, miercuri seara,
cã se retrage din activitatea com-
petiþionalã, la o sãptãmânã dupã
ce a încheiat sezonul cu echipa
Montreal Impact, cu care a evo-
luat în liga profesionistã nord-
americanã de fotbal (MLS).

“Corpul meu este obosit
ºi cred cã este timpul sã mã
opresc dupã 20 de ani de ac-
tivitate la un înalt nivel. Am
avut ºansã, am câºtigat nu-
meroase trofee, dar este un
moment potrivit sã spun
«stop» ºi sã încep o nouã
viaþã cu familia mea”, a de-
clarat Nesta, în vârstã de 37
de ani, în cadrul unei confe-
rinþe de presã susþinute la
Montreal.

Nesta ºi-a început carie-
ra la Lazio Roma, cu care a

Alessandro Nesta ºi-a anunþat
retragerea din activitate

câºtigat un campionat, în 2000,
apoi a evoluat zece ani la AC
Milan, unde a fost campion al Ita-
liei în 2004 ºi 2011 ºi a cucerit Liga
Campionilor, în 2003 ºi 2007. El a
strâns 78 de selecþii în echipa na-
þionalã a Italiei, fiind campion

mondial în 2006.
Fostul fundaº a respins specu-

laþiile conform cãrora ar urrma sã
de vinã noul antrenor al echipei
din Montreal, în locul elveþianului
Marco Schallibaum.

“Am auzit ºi eu aceste zvonuri,
care le sunt lipsite de
valoare. Este un antre-
nor la echipã, eu nu
am vorbit nimic cu cei
din conducerea clubu-
lui, eu nu le-am cerut
nimic. Voi locui la
Miami ºi, timp de un
an, vreau sã învãþ lu-
cruri noi. Dupã aceas-
tã perioadã, voi încer-
ca sã devin antrenor,
nu ºtiu încã unde, dar
este sigur cã vreau sã
încerc”, a mai spus
Nesta.

În faza urmãtoare,
cea a optimilor de
finalã, se calificã
primele douã clasate
(Bayern, Man. City,
Atl. Madrid ºi
Barcelona au obþi-
nut deja calificarea),
în timp ce formaþiile
clasate pe locul trei
vor accede în „16”-
imile Ligii Europa.

Celelalte rezultate ale etapeiCelelalte rezultate ale etapeiCelelalte rezultate ale etapeiCelelalte rezultate ale etapeiCelelalte rezultate ale etapeiCelelalte rezultate ale etapeiCelelalte rezultate ale etapeiCelelalte rezultate ale etapeiCelelalte rezultate ale etapei
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Celebra publicaþie americanã
Sports Illustrated, cititã în fieca-
re sãptãmânã de 23 de milioane
de oameni (3,5 milioane sunt abo-
naþi), a reflectat miercuri seara,
în ediþia online, traseul fãrã fluc-
tuaþii al celei mai bune jucãtoarei
din vârful piramidei tenisului ro-
mânesc. Sub titlul „Simona Ha-
lep înfloreºte!“, articolul de pe
SI.com subliniazã din mai multe
perspective modul în care eleva
lui Adrian Marcu ºi-a cizelat teh-
nica pe fiecare treaptã a perfor-
manþei din 2013. An în care a
cucerit 6 titluri, la Nurnberg, ‘s-
Hertogenbosch, Budapesta, New
Haven, Moscova ºi finalmente la
Sofia, ajungând pânã pe locul 11
în ierarhia mondialã.

Halep, declaratã „revelaþia anului 2013”Halep, declaratã „revelaþia anului 2013”Halep, declaratã „revelaþia anului 2013”Halep, declaratã „revelaþia anului 2013”Halep, declaratã „revelaþia anului 2013”
de prestigioasa Sports Ilustratedde prestigioasa Sports Ilustratedde prestigioasa Sports Ilustratedde prestigioasa Sports Ilustratedde prestigioasa Sports Ilustrated

„Halep e protagonista celui mai
important salt al anului din circui-
tul WTA. ªi-a desãvârºit senzaþi-
onalul parcurs prin câºtigarea ti-
tlului la Tournament of Champions
sub privirea legendarului Ilie Nãs-
tase! ªi a devenit a treia româncã
pãtrunsã între primele 11 jucãtoa-
re ale lumii dupã Virginia Ruzici
ºi Irina Spîrlea”, e pasajul care des-
chide o fereastrã spre trecutul
sportului alb din România.

Revenirea în prezentul domi-
nat de ochii dreptacei din Con-
stanþa e colorat prin mãrturisiri
de o sinceritate dezarmantã:
„Când m-a bãtut Radwanska în
2011, la Australian Open, mi am
spus cã nu o voi putea învinge
niciodatã!” (ºi a învins-o în acest

an la Roma) ºi prin verbe ce nasc
imagini dinamice în mintea fani-
lor: „Mã miºc mai bine, sunt mai
agesivã, cred în lovitura mea de
dreapta!”. ªi dupã o incursiune 
printre momentele cheie ale ca-
rierei ºi un filmuleþ video de la
New Haven, mingea de final îi
aparþine managerului Virginia Ru-
zici: „Sunt sigurã cã în adâncul
sufletului ei, Simona are ambiþii
uriaºe”.

Websiteul celor de la Sports
Illustrated adunã în fiecare zi
peste 12 milioane de vizitatori
unici. O simplã tastare a nume-
lui Simona Halep pe motorul de
cãutare google a generat mier-
curi, înaintea închiderii ediþiei,
în doar 22 de sutimi, aproape 4

milioane de rezultate.
Cititorii publicaþiei deþinutã de

colosul media Time Warner s-au
ales cu portretul unui sportiv de

neclintit din ascensiunea sa. Prin
portretul desenat de SI.com, Si-
mona a mai pus un pas pe scara
popularitãþii în tenisul mondial.

FIFA a anunþat ieri numele arbitrilor care
vor conduce meciurile de baraj pentru CM
2014 dintre România ºi Grecia.

Astfel, partida de la Pireu, care va avea
loc vineri, 15 noiembrie, de la ora 21:45, în
direct la România TV, va fi condusã de o
brigadã de arbitri din Portugalia, alcãtuitã
din Pedro Proenca – foto stânga (la cen-

BARAJ CM 2014

Un portughez ºi un sârb ne vor fluiera în “dubla” cu Grecia
tru), Bertino Cunha Miranda ºi Jose Tiago
Garcias Bolinhas Trigo (asistenþi). Proen-
ca a mai arbitrat naþionala României în pre-
liminariile pentru Euro 2012, la înfrângerea
cu Franþa, scor 0-2. Acesta a mai fost la
centru ºi la partida Stelei din acest an cu
Legia Varºovia, 2-2, când “roº-albaºtrii” s-
au calificat în grupele Champions League.

Meciul de pe Arena Naþionalã, progra-
mat marþi, 19 noiembrie, de la ora 21:00,
îm direct la Antena 1, a fost încredinþat
unei brigãzi din Serbia, care-l va avea la
centru pe Milorad Mazici – foto dreap-
ta. El va fi ajutat de asistenþii Milovan Ris-

tici ºi Dalibor Djurdjevici. Cu Mazici la
centru, România a pierdut douã partide
amicale, 0-2 cu Turcia ºi 0-2 cu Israel,
dar a obþinut ºi o victorie, chiar în actua-
lele preliminarii, 2-0 în Estonia.

Acesta a mai arbitrat ºi meciul Stelei
pierdut în 2010 cu Grasshopper Zurich,
0-1 în deplasare, dar la finalul cãruia “mi-
litarii” s-au calificat în grupele Europa Lea-
gue, impunându-se la loteria loviturilor de
departajare. Un an mai târziu a fost la cen-
tru ºi la remiza obþinutã pe teren propriu
de Vaslui, 0-0 cu Lazio, meci contând pen-
tru grupele Europa League.

BUNDESLIGA – ETAPA A 12-A

Vineri: Hannover – Braunschweig (21:30);
Sâmbãtã: Bayern – Augsburg, Wolfsburg – Dortmund, Leverkusen – Hamburg, Schalke – Werder, Hoffenheim –

Hertha (toate 16:30), M’gladbach – Nurnberg (19:30);
Duminicã: Mainz – Frankfurt (16:30), Freiburg – Stuttgart (18:30).
1. Bayern 29 10. Stuttgart 13
2. Dortmund 28 11. Hannover 13
3. Leverkusen 25 12. Mainz 13
4. M’gladbach 19 13. Augsburg 13
5. Wolfsburg 18 14. Hamburg 12
6. Schalke 17 15. Frankfurt 10
7. Hertha 15 16. Freiburg 8
8. Werder 15 17. Nurnberg 7
9. Hoffenheim 13 18. Braunsch. 7

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

PRIMERA DIVISION –

ETAPA A 13-A

Vineri: Osasuna – Almeria (21:00), Granada – Malaga
(23:00);
Sâmbãtã: Real M. – Sociedad (17:00), Getafe – Elche

(19:00), Bilbao – Levante (21:00), Celta – Rayo (23:00);
Duminicã: Espanyol – Sevilla (13:00), Valencia – Val-

ladolid (18:00), Villarreal – Atletico (20:00), Betis – Barce-
lona (22:00).

1. Barcelona 34 11. Granada 14
2. Atletico 33 12. Malaga 13
3. Real 28 13. Elche 13
4. Villarreal 23 14. Sevilla 13
5. Bilbao 20 15. Celta 12
6. Getafe 19 16. Valladolid 11
7. Sociedad 17 17. Osasuna 10
8. Levante 17 18. Betis 9
9. Valencia 16 19. Almeria 9
10. Espanyol 15 20. Rayo 9

Vineri: Monaco – Evian TG (21:30);

Sâmbãtã: Paris SG – Nice (18:00), Guingamp – Lille,

Lorient – Reims, Bastia – Rennes, Toulouse – Ajaccio,

Valenciennes – Montpellier (toate 21:00);

Duminicã: Bordeaux – Nantes (15:00), Marseille –

Sochaux (18:00), St. Etienne – Lyon (22:00).

1. Paris SG 28 11. Nice 17

2. Lille 26 12. Lyon 15

3. Monaco 25 13. Bastia 15

4. Nantes 20 14. Evian 15

5. Marseille 18 15. Toulouse 15

6. Reims 18 16. Montpellier 13

7. St. Etienne 18 17. Lorient 10

8. Rennes 17 18. Valencien. 8

9. Bordeaux 17 19. Ajaccio 7

10. Guingamp 17 20. Sochaux 7

Digi Sport 1
14:10 – MOTO GP – Antre-

namente 2 Marele Premiu al Spa-
niei (Valencia) / 19:00, 21:30 –
FOTBAL – Liga I: FC Vaslui –
Petrolul, CFR Cluj – Dinamo.

Digi Sport 2
10:00 – MOTO GP – Antrena-

mente 1 Marele Premiu al Spaniei
(Valencia) / 16:00 – TENIS – Tur-
neul Campionilor de la Londra,
ziua a 5-a: David Ferrer – Stanis-
las Wawrinka / 18:00 – HAND-
BAL (M) – Liga Naþionalã: HC
Odorhei – HC Potaissa Turda /
22:00 – TENIS – Turneul Cam-
pionilor de la Londra, ziua a 5-a:
Rafael Nadal – Tomas Berdych.

Digi Sport 3
16:00 – HOCHEI – EIHC Bu-

dapesta: Ungaria – România / 20:00,
21:45 – BASCHET (M), Euroliga:
Stelmet Zielona Gora – Galatasa-
ray, Barcelona – ÞSKA Moscova.

Dolce Sport 1
21:30 – FOTBAL – Campio-

natul Franþei: AS Monaco –

Evian TG.

Sport.ro
18:00 – LOKAL KOMBAT.

Eurosport
9:30, 12:15 – PATINAJ AR-

TISTIC – Grand Prix-ul de la

Tokyo: masculin ºi feminin, pro-

gramul scurt / 15:00, 18:00 –

FOTBAL – Cupa Mondialã Un-

der 17 din Emiratele Atabe Unite:

Suedia – Argentina (finala pentru

locul 3), Nigeria – Mexic (marea

finalã) / 21:30 – BOX.

Eurosport 2
17:30 – BOX – Cupa Mondia-

lã, categoria panã: Viorel Simion

– Sor Singyu (Thailanda) / 19:30

– FOTBAL – Liga secundã ger-

manã: FSV Frankfurt – Kaiser-

slautern / 21:30 – FOTBAL –

Campionatul Germaniei: Hanno-

ver – Braunschweig.

LIGUE 1 –

ETAPA A 13-A
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Modelul? Heidelberg,
centrul universitar din Germania

Heidelberg este un oraº uni-
versitar din landul administrativ
Baden Wurttenburg. Acest oraº
are o populaþie de aproximativ
140.000 de locuitori ºi gãzduieº-
te una dintre cele mai prestigioa-
se universitãþi de Medicinã din
Germania, recunoscutã la nivel
mondial. Cum ai intrat în zona
campusului universitar, îþi este
imposibil sã nu observi numãrul
impresionant de biciclete, parca-
te în locurile special destinate.
Ele reprezintã mijlocul de loco-
moþie a mai mult de 80% din ti-
nerii veniþi la studii. Dar nu nu-
mai studenþii folosesc bicicleta.
Cadrele didactice universitare,
antreprenorii, funcþionarii publici,
comercianþii, angajaþii din siste-
mul bancar oamenii din toate
pãturile sociale utilizeazã frec-
vent bicicleta ca mijloc de trans-
port, aici ca ºi în multe alte þãri
din nordul Europei. Deºi cu toþii
deþin autoturisme în proprietate,
preferã bicicleta, care oferã
multiple beneficii. Pânã ºi copii
de grãdiniþã sunt învãþaþi sã
meargã pe triciclete ºi biciclete
pentru vârsta lor la... locul de
muncã. Bineînþeles cã ºi infras-
tructura le permite aºa ceva.
Existã benzi de circulaþie specia-
le, semaforizate, parcãri specia-
le, etc. Bicicleta este însã un
miraj. Ea este la modã.

Nemþii s-au dat jos din autoturismeNemþii s-au dat jos din autoturismeNemþii s-au dat jos din autoturismeNemþii s-au dat jos din autoturismeNemþii s-au dat jos din autoturisme
ºi au urcat pe biciclete.ºi au urcat pe biciclete.ºi au urcat pe biciclete.ºi au urcat pe biciclete.ºi au urcat pe biciclete.

Noi, invers!Noi, invers!Noi, invers!Noi, invers!Noi, invers!

Pledoarie pentru sport
ºi la Craiova

Primarul Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu, are în vedere amena-
jarea unor piste atât pe bulevar-
dele „Râului” ºi „Caracal”, cât ºi
pe „Calea Bucureºti”, pentru a se
crea astfel un circuit care sã mã-
soare peste 30 de kilometri. Ar fi
un început. În general, mersul pe
bicicletã se practicã doar în ano-
timpul cãlduros ºi atunci doar în
scop recreaþional. În nici un caz,
deocamdatã, bicicleta nu consti-
tuie, decât ca excepþie, un mijloc
de deplasare la serviciu sau la
ºcoalã. Elevii craioveni sunt
transportaþi la ºcoalã cu taxiurile
sau cu autoturismele pãrinþilor ºi
chiar ale lor. La orele la care în-
cep ºi se terminã cursurile, este
un freamãt fãrã margini în jurul
unitãþilor de învãþãmânt preuni-
versitar de stat. Repetãm pentru
a nu crea confuzii. Deocamdatã,
benzile de circulaþie pentru bici-
clete constituie doar o intenþie. În
Berlin se estimeazã cã circulã zil-
nic peste o jumãtate de milion de
biciclete. ªi fiindcã pledoaria
noastrã pentru sport se doreºte
una concretã, vom mai adãuga cã,
în þãrile din nordul Europei, sãlile
de fitness sunt pline de la orele
amiezei pânã seara târziu, semn
cã occidentalii îºi fac timp pentru
sport chiar ºi atunci când încheie
o zi de muncã. ªi se vaitã de obo-
sealã. Benzile de alergare ºi step-

perele ocupã primul loc, dar deja
sunt folosite ºi mai puþin cunos-
cutele Trx-uri, un sistem de an-
trenament bazat pe niºte corzi
elastice, devenit cunoscut în Ro-
mânia dupã ce preparatorul fizic
al echipei de fotbal Steaua Bu-
cureºti l-a implementat cu succes
în programul de antrenament al
fotbaliºtilor.

În loc de concluzii
Cu siguranþã nu avem infras-

tructura þãrilor din vest ºi nici o
veritabilã culturã a sportului. Am
avut „Daciada” ºi am ucis-o prin

ironii ieftine, fãrã a pune altceva
în loc. Asta nu ne împiedicã sã
promovãm, pe cât ne stã în pu-
tinþã, cea mai simplã ºi eficientã
formã de deplasare: mersul pe jos.
Chiar celebrul antrenor de fotbal,
Jurgen Klopp, de la Borussia
Dortmund, ºi-a susþinut lucrarea
de licenþã la Universitatea Goet-
he din Frankfurt, cu dizertaþia
„Mersul, un sport accesibil
tuturor”, demonstrând beneficii-
le pe care le aduce oamenilor, in-
diferent de vârstã ºi pregãtire fi-
zicã. Ca o constatare, deloc in-
solitã, sportul, miºcarea în aer li-

ber sunt în deficit la nivelul popu-
laþiei tinere ºi vârstnice din Cra-
iova, chestiune de obiºnuinþã, de
mentalitate. Cum se face sport în
ºcolile noastre nu are rost sã mai
discutãm. Totul este o formalita-
te. O evadare din pseudo-seden-
tarismul la care suntem martori
cu toþii ºi îl întreþinem este ane-
voioasã ºi nu se produce prin re-
comandãri ºi directive. Însã o
branºare la lumea civilizatã, de
care avem motive îndreptãþite sã
ne apropiem presupune ºi un alt
mod de a privi un alt mod de a
privi miºcare în aer liber.

Se circulã greu, uneori gâfâit, în
Craiova, îndeosebi pe arterele prin-
cipale. Traficul rutier a devenit o
problemã ºi, pentru fluidizarea cir-
culaþiei, nu existã la îndemâna mu-
nicipiului nostru multe soluþii tehni-
ce la îndemânã. ªi, totuºi, o obser-
vaþie meritã fãcutã. Perimetrele în-
vecinate instituþiilor publice, unitã-
þilor de învãþãmânt preuniversitar,
dar ºi facultãþilor din cadrul Univer-
sitãþii din Craiova, ca sã nu mai vor-
bim de parcãrile din centrul muni-
cipiului, atâtea câte sunt, gem real-
mente de autoturisme parcate. Co-
rect. În majoritatea lor. La orele de
vârf, se produc adevãrate ambute-
iaje, generând nervii de rigoare. Vi-
novaþi întotdeauna sunt ... ceilalþi.
Anemicã, dacã nu inexistentã, miº-
carea ecologistã nu are reacþie la
poluarea resimþitã. Asta nu contea-
zã. Deocamdatã. Douã lucrãri de
anvergurã, pasajul suprateran din
Valea Vlãicii ºi pasajul subteran de
la Universitate, de datã recentã date
în folosinþã, au avut menirea fluidi-
zãrii traficului rutier. Rezolvarea re-
simþitã a fost doar parþialã. ªi, to-
tuºi, propunem o atitudine nouã,
preluatã de la ... nemþi. Care, nu
numai ei, au coborât din autoturis-
me ºi au urcat pe biciclete.
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 11 9 2 0 27-7 29
Astra 12 8 2 2 29-11 26
Petrolul 13 7 5 1 18-9 26
Pandurii 13 7 2 4 30-17 23
Ceahlăul 13 5 5 3 17-12 20
Dinamo 13 5 4 4 20-14 19
Gaz M. 13 5 4 4 17-16 19
Botoşani 13 5 4 4 14-17 19
CFR Cluj 13 4 6 3 16-16 18
ACS Poli 13 4 4 5 13-15 16
Săgeata 13 4 3 6 12-22 15
Concordia 10 4 2 4 12-14 14
Oţelul 13 4 2 7 14-25 14
Braşov 13 2 4 7 13-18 10
Viitorul 12 2 4 6 6-20 10
Vaslui 12 5 2 5 13-11 9
„U” Cluj 13 1 4 8 10-25 7
Corona 13 1 3 9 8-20 6

6

5

4

FC Vaslui este penalizată cu 8 puncte.

LIGA I

Etapa a XIV-a
Meciul Săgeata – Astra s-a jucat aseară.
Vaslui – Petrolul – astăzi, ora 19
CFR Cluj – Dinamo – astăzi, ora 21.30
Botoşani – Ceahlăul – sâmbătă, ora 14
Viitorul – Pandurii – duminică, ora 19.30
Gaz Metan – Concordia – luni, 18
ACS Poli – Oţelul – luni, 19.30
Corona – FC Braşov – luni, ora 20.30
Partida Steaua – „U” Cluj a fost amânată.Volei –

SCM Universitatea Craiova

Dan Pascu: „Vrem
fanii alături,

fiindcă urmează o
perioadă dificilă”

Stângă: „Timpul va arăta
că suntem învingători”

Antrenorul Craiovei s-a referit atât la reuşita proiectului
CS Universitatea, cât şi la rivalitatea cu FC U Craiova

Antrenorul CS Universitatea Cra-
iova,  Ovidiu Stângă, a declarat că
meciul cu FC U Craiova va fi un prilej
de a le demonstra craiovenilor că pro-
iectul din care face parte este unul
profesionist şi că în timp CS U va fi
ech ipa care va rezis ta. „Meciul cu
FCU este un examen bun pentru noi
pentru a le demonstra craiovenilor că
suntem o echipă cu un proiect se-
rios, cu continuitate şi profesionalism.
Nu pot obliga pe nimeni să treacă de
o parte sau alta, dar timpul va demon-
stra că noi suntem câştigători“. An-
trenorul Universităţii a prefaţat şi me-
ciul cu CS Mioveni: „Venim după două
meciuri grele în care am reuşit să câş-
tigăm. Asta nu ne face dinainte câşti-
gători cu  Mioveni. Îmi doresc ace-
eaşi atitudine şi concentrare pentru
jocul următor. Nu mi-e frică de calita-
tea jucătorilor, ci de modul cum vom
aborda acest joc, care în economia
campionatului are importanţă mare.
Rămâne ca sâmbătă să fim concen-
traţi şi în efectiv numeric cât mai bun
pentru a câştiga cele trei puncte puse

în joc. Eu fac tot ce ţine de mine pen-
tru a-i face pe băieţi să joace fotbal
cu plăcere “. Întrebat despre arbitra-
jele în s erie care i-au dezavantajat
echipa, Stângă a spus: „Mi-am pro-
pus să nu comentez arbitrajul. Încerc
să nu pun presiune pe arbitraj, pen-
tru că fo tbalul este un s pectaco l.
Dacă vă uitaţi la meciurile bune din
Occident, în care arbitrul este ultimul
om de pe teren despre care se discu-
tă. Încercăm şi noi să avem aceeaşi
mentalitate, pentru a-i lăsa pe arbitrii
să-şi facă treaba, să nu punem presi-
une pe ei, pentru că foarte mulţi sunt
la început de drum şi pot greşi“.  

Badea: „Vrem să jucăm în faţa
craiovenilor meciul cu FCU”
În cadrul conferinţei de presă de

ieri, managerul general al Universită-
ţii Craiova, Pavel Badea, a dezminţit
zvonurile potrivit cărora Universita-
tea nu doreşte să joace meciul cu FCU
cu spectatori: „Există în Craiova mul-
te discuţii că nu am dori să jucăm pe

Oblemenco meciul cu FCU. Nu este
nimic adevărat, sunt informaţii ten-
denţioase. Obiectivul nostru este să
jucăm toate meciurile cu s pectatori
pe Oblemenco şi să le arătăm craio-
venilor că am înjghebat un grup pu-
ternic, serios, care îşi doreşte să câş-
tige încrederea craiovenilor şi toate
meciurile pe teren“. Totodată, mana-
gerul general al Universităţii a vorbit
şi despre acceptul primit din partea
familiei Păunescu  pent ru folosirea
imnului: „Acum două luni am anun-
ţat public că ne dorim să avem accep-
tul familiei pentru a utiliza imnul Uni-
versităţii. La momentul respectiv au
existat motive de neînţelegere şi nu
am reuşit atunci să venim cu accep-
tul scris din partea familiei. Acest ac-
cept l-am obţinut zilele trecute şi l-am
făcut public chiar în ziua în care se
împlineau trei ani de la decesu l lui
Adrian Păunescu. Familia a cerut timp
la dispoziţie pentru a înţelege exact
ce dorim noi, care este proiectul nos-
tru. Le-am explicat, aşa cum încercăm
să explicăm şi craiovenilor, că moti-

vul principal pentru care noi am de-
marat acest proiect a fost acela de a
rupe monopolul pus pe fotbalul cra-
iovean de o familie. Noi sperăm să
reuşim, cu ajutorul craiovenilor. Este
adevărat, o parte dintre ei sunt reti-
cenţi. Ei sunt puţini şi au adversiu-
nea lor provine din lipsă de informare
şi dintr-o doză de frustrare. Noi vrem

să oferim Craiovei şi o altă posibilita-
te de a vedea fotbalul. Acest lucru l-
am explicat şi membrilor familiei Pău-
nescu şi dânşii au venit cu dragă ini-
mă alături de proiectul nostru. Sun-
tem sătui de negativul pe care-l avem
aproape zilnic despre Craiova fotba-
listică. Ne dorim să transmitem serio-
zitate, dorinţă de performanţă“.

Liga a II-a, seria a 2-a, etapa a 11-a,
mâine, ora 11

CS Mioveni – CS Universitatea – la Piteşti
FC U Craiova – ASA Tg. Mureş – la Petroşani
FC Bihor – FC Olt
Gloria Bistriţa – Olimpia Satu Mare
UTA – Metalul Reşiţa
CSM Rm. Vâlcea – Minerul Motru

Clasament

1. CS Universitatea 10 6 3 1 13-7 21
2. Gloria Bistriţa 10 5 2 3 12-8 17
3. ASA Tg. Mureş 10 4 4 2 10-7 16
4. FC U Craiova 10 4 4 2 9-6 16
5. Metalul Reşiţa 10 5 1 4 13-12 16
6. CSM Rm. Vâlcea 10 4 3 3 15-12 15
6. FC Olt Slatina 10 4 3 3 9-7 15
8. Olimpia Satu Mare 10 3 5 2 9-9 14
9. FC Bihor Oradea 10 3 2 5 10-13 11
10. CS Mioveni 10 2 4 4 9-13 10
11. FC UTA Arad 10 2 2 6 7-14 8
12. Minerul Motru 10 1 1 8 5-14 4

Clasament intermediar play-off

1. ASA Tg. Mureş 4 3 1 0 7-3 10
2. FC U Craiova 4 2 1 1 2-1 7
3. CS Universitatea 5 1 3 1 6-6 6
4. Metalul Reşiţa 5 2 0 3 5-6 6
5. Gloria Bistriţa 5 1 2 2 5-6 5
6. CSM Rm. Vâlcea 5 1 1 3 8-11 4

Începe returul în Liga a III-a
Astăzi se dispută prima etapă a returului în Liga a III-a, iar în seria a treia, a

echipelor doljene, Viitorul Municipal Craiova (locul 6, 14 puncte) întâlneşte
pe teren propriu, de la ora 14, la Işalniţa, pe FC Balş (locul 3, 18 puncte). Într-
un alt meci, la aceeaşi oră, CS Podari (locul 12, 8 puncte) evoluează în depla-
sare cu CS Baloteşti (locul 2, 23 de puncte). Celelalte jocuri ale rundei: Con-
cordia II Chiajna – Juventus Bucureşti, Viitorul Domneşti – Metaloglobus,
Inter Clinceni – CS Tunari, CS Vişina Nouă – Dinamo II. Liderul seriei este
Juventus Bucureşti, cu 28 de puncte.

Echipa mascu lină de vo lei SCM
Universitatea Craiova va juca sâm-
bătă seara, în  Sala Po livalentă, me-
ciul cu  LPS Piatra Neamţ, echipă
an trenată de selecţioneru l Româ-
niei. Aces t joc, cât  ş i cele care vor
urma, inclus iv cel d in  Cupa CEV,
cu  francezii de la Sete Aragon , au
fost prefaţate de ant renoru l Dănuţ
Pascu ş i jucătorii Ghionea şi Voi-
nea. „Am parcurs o p rimă etapă a
aces tui tur de campionat, cu o  ca-
lificare în tu rul doi al CEV. Am în-
vins  la  Dinamo, un joc în  care bă-
ieţii au trecu t pes te oboseală. Pia-
tra Neamţ este o echipă care la  pri-
ma vedere pare slabă, dar are un
an trenor ho tărât. Vom juca un  meci
in termediar apo i la Clu j, şi sâmbă-
ta v iitoare cu  Tomis  Cons tan ţa.
Apoi, în Cupa CEV ne vom depla-
sa în Franţa, vom juca cu  o  echipă
putenică. Mă surprinde to tuş i că
publicu l nu v ine în număr mare la
sală, în ciuda rezu ltatelor bune”, a
spus  Dănuţ  Pascu.. „Vom avea o
perioadă grea, cu  meciuri d in trei
în  t rei zile , dar avem un lot  bun şi
p lecăm cu  s peranţe mari. Cu  Pia-
t ra Neamţ  am avut mereu meciuri
grele, fiindcă sunt  foarte bătăioş i.
În  ceea ce p riveş te ech ipa d in
Franţa, u rmărind parcurs ul lor am
văzut  că au  început  s ă se omoge-
n izeze şi s ă câşt ige, după ce nu
începus e bine campionatu l. Liga
franceză es te puternică, es te p ro-
fesion is tă, acolo jucătorii au  con-
t racte garantate de ligă. De la an
la an  campionatul a cres cu t vizi-
b il”, a  declarat Florin  Voinea, un
jucător care a evo luat  în campio-
natul francez.


