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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Mă mir, Popescule, că încă
n-au pus impozit pe cerşit.

Primul

cotidian al

Olteniei

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

 GRÂU DE PANIFICAŢIE

Livrat la silozurile şi bazele sale din judeţul Dolj:

-Siloz Banu Mărăcine: 0251.547.393; 0372.731.499
-Siloz Leu: 0251.373.607; 0372.731.500
-Siloz Moţăţei: 0251.326.006; 0372.731.494
-Siloz Băileşti: 0251.311.038; 0372.731.493
-Siloz Segarcea: 0251.210.735; 0372.731.492
-Siloz Portăreşti: 0251.358.219; 0725.161.822
-Baza Bistreţ: 0372.752.922
-Baza Gângiova: 0372.752.921
-Baza Brabova: 0251.447.305
-Baza Predeşti: 0722.527.280
-Baza Mischii: 0722.544.239
-Baza Murgaşi: 0251.447.562
-Baza Dăbuleni: 0755.570.192
-Baza Rast: 0728.286.059

 CU PLATA PE LOC

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Direcţia Contractări:
Dna. Rodica Avram – 0743.026.526
DJ - Dl. Tudoran Adrian – 0743.036.229
DJ - Dl. Predescu Mihai        – 0737.577.597
OT,AR - Dl. Rotaru Adrian – 0728.286.065
OT,DJ  - Dl. Mihai Ionuţ – 0737.577.598
MH,DJ - Dl. Crişan Alin        – 0736.202.112

Came ra de  Come rţ ş i Industrie Dolj a organi-
zat,  ieri, la Hanul Andriţe i, ce a de-a XX-a ediţie
a „Topului Firme lor’’ , evenime nt în cadrul că-
ruia au fost pre miaţi ce i mai importanţi opera-
tori economici din judeţ care au reuşit să sf ide ze  re ce siune a şi
au avut pe rformanţe economico-financiare notabile  în anul
2012. La „Topul Firme lor” au participat şi re preze ntanţii ad-
ministraţiei publice locale, judeţene ş i centrale , precum şi par-
lame ntari de Dolj.
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Specialiºtii care au creat softul pentru serviciul
de urgenþã eCall, prin intermediul cãruia, în caz
de accident, autoritãþile vor primi rapid informaþii
despre locul unde se aflã maºina ºi tipul acesteia,
cautã soluþii pentru a monta aplicaþia pe toate au-
toturismele, nu doar pe cele noi. „Serviciul de ur-
genþã eCall este absolut necesar. În Europa, deºi
avem printre cele mai sigure drumuri din lume,
avem încã mult prea multe victime pe ºosele. ECall
îºi va aduce contribuþia. Ceea ce se va întâmpla
acum este cã acest dispozitiv va fi instalat pe
maºini noi. În România, numãrul maºinilor nu se
schimbã prea mult, nu sunt prea multe maºini noi.
Aºa cã este important sã continuãm sã cercetãm
cum putem instala acest dispozitiv în maºinile exis-
tente. Asta va contribui cu adevãrat la reducerea
numãrului victimelor de pe ºosele”, a declarat,
pentru Agerpres, Andy Rooke, coordonator prin-
cipal de proiect Ertico, compania care implemen-
teazã acest soft. Prin sistemul eCall, operatorii de
la dispeceratul 112 vor primi automat informaþii
legate de localizarea maºinii implicate într-un ac-
cident rutier, tipul autovehiculului, direcþia de mers
sau numãrul de pasageri. Totodatã, softul permi-
te ºi apelarea manualã de la bordul vehiculului.
ECall este, de fapt, un telefon mobil ºi un GPS

Specialiºtii care au creat sistemul de urgenþã eCallSpecialiºtii care au creat sistemul de urgenþã eCallSpecialiºtii care au creat sistemul de urgenþã eCallSpecialiºtii care au creat sistemul de urgenþã eCallSpecialiºtii care au creat sistemul de urgenþã eCall
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care vor putea fi montate în interiorul maºinii.
„Dacã apare o problemã în maºinã, o problemã
medicalã sau maºina este implicatã într-un acci-
dent, dispozitivul va apela automat numãrul euro-
pean de urgenþã 112 ºi va furniza detalii exacte
despre unde se aflã maºina, ce maºinã este ºi ce
tip de carburant foloseºte. Va continua sã funcþi-
oneze chiar dacã pasagerii maºinii sunt rãniþi ºi
inconºtienþi. Va funcþiona automat”,
a precizat Andy Rooke. Serviciul de
urgenþã eCall va fi obligatoriu în Eu-
ropa începând cu 1 octombrie 2015.
La Bucureºti are loc, în aceastã sãp-
tãmânã, cea de-a doua Conferinþã
internaþionalã privind implementarea
proiectului referitor la sistemul eCall.
Comisia Europeanã apreciazã cã
România, prin Serviciul de Telecom-
unicaþii Speciale, este pregãtitã sã
implementeze serviciul de urgenþã
paneuropean din vehicule eCall. „Ca
fost ofiþer de poliþie, am fãcut parte
din echipa iniþialã, care a proiectat
eCall de la început. Dispozitivul ºi
informaþiile pe care le dã acesta au
fost proiectate special pentru servi-

ciile de urgenþã, pentru a le da exact informaþiile de
care au nevoie, pentru a putea face o evaluare co-
rectã ºi pentru a trimite oamenii potriviþi, cu echi-
pamentul necesar, la locul potrivit... ºi mult mai
repede. (...) Va avea un efect semnificativ asupra a
ceea ce este numit «ora de aur». Dacã poþi ajunge
la cineva rãnit în cel mult o orã, ºansele de supra-
vieþuire cresc substanþial”, a explicat Andy Rooke.

Romsilva vinde 51.799 brazi
pentru Crãciun, la preþuri
între 10 ºi 30 de lei, fãrã TVA

Regia Naþionalã a Pãduri-
lor - Romsilva scoate la
vânzare 51.799 de brazi
pentru sãrbãtorile de Crãciun
ºi de Anul Nou, din speciile
brad ºi molid, cu 21% mai
puþini decât în 2012, dar la
preþuri similare cu cele de
anul trecut, respectiv între 10
ºi 30 de lei, fãrã TVA.
Potrivit datelor furnizate
Agerpres, în anul 2013,
pentru sãrbãtorile de iarnã,
Romsilva are posibilitatea de
a recolta ºi valorifica pe
piaþa internã un numãr de
51.799 de „pomi de Crã-
ciun”, din care din specia
brad 28.201 bucãþi, în
condiþiile în care anul trecut
regia a scos pe piaþã 65.833
pomi de Crãciun, din care
34.067 bucãþi au fost din
specia brad. În 2013, Romsil-
va a redus numãrul brazilor
scoºi la vânzare din cauza
retrocedãrii unor suprafeþe de
pãduri cãtre foºtii proprie-
tari. Preþurile de vânzare
cãtre populaþie ºi agenþii
economici sunt aceleaºi cu
cele din anul 2012 ºi sunt
cuprinse între 10 lei la pomii
de Crãciun cu o înãlþime între
0,7 metri ºi 1,3 metri, de 20
lei la pentru cei de 2,01 — 3
metri, pentru specia molid, ºi
între 20 lei la pomii de Crã-
ciun cu o înãlþime între 0,7 —
1,3 metri ºi 30 lei la cei de
2,01-3 metri din specia brad.

Guvernul a adoptat, în ºedinþa
de miercuri, o hotãrâre prin care
suplimenteazã cu 3,5 milioane de
lei bugetul Ministerului Dezvoltã-
rii Regionale ºi Administraþiei
Publice. Actul normativ, publicat

Bugetul Ministerului Dezvoltãrii,
suplimentat cu 3,5 milioane de lei pentru

cheltuieli specifice sezonului rece
Guvernul va menþine prevederile

proiectului de buget pe anul viitor,
inclusiv introducerea accizei de 7
euro cenþi la litrul de carburant, de-
oarece au fost negociate cu FMI ºi
CE, iar preºedintele Traian Bãsescu
a semnat acordul cu aceste instituþii
deºi putea sã nu semneze, afirmã
premierul Victor Ponta. „Este nego-
ciat cu partenerii noºtri internaþionali
tot ceea ce este prevãzut în buget ºi,
da, tot ceea ce am negociat cu par-
tenerii noºtri internaþionali þinem.
Dacã preºedintele Bãsescu este îm-
potriva acordurilor noastre cu Fon-
dul Monetar Internaþional, Comisia
Europeanã ºi Banca Mondialã, avea
dreptul sã nu semneze acordul. A
semnat. Acum, dacã din motive strict
populiste se opune...dar, sincer, eu

Ponta: Menþinem acciza de 7 cenþi la
carburant, Bãsescu putea sã nu

semneze acordul FMI
nu cred cã se va opune, cã nu l-am
vãzut sã mai spunã lucruri serioase
în ultimul timp”, a spus Ponta. Pre-
mierul a arãtat cã preºedintele nu are
dreptul de a lucra la proiectul de bu-
get pe anul viitor, domeniu în care
propunerea aparþine Guvernului, iar
decizia finalã revine Parlamentului,
ºi a explicat cã în buget sunt asigu-
rate sumele aferente cofinanþãrii pro-
iectelor cu finanþare comunitarã.
Preºedintele Traian Bãsescu a decla-
rat, miercuri searã, la B1 TV, cã va
trimite înapoi bugetul de stat pe 2014
dacã se pãstreazã creºterea accizei
la benzinã cu 7 euro cenþi ºi se men-
þine creºterea cu o mie de miliarde la
Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice, condus de
Liviu Dragnea.

ieri în Monitorul Oficial, prevede
transferul sumei de la bugetul de
stat cãtre bugetele locale pentru
finanþarea cheltuielilor urgente
specifice sezonului rece. Hotãrâ-
rea de Guvern stabileºte cã

repartizarea sumei
de 3,5 milioane de
lei pe unitãþi
administrativ
teritoriale se face
prin ordin al
ministrului
Dezvoltãrii
Regionale ºi
Administraþiei
Publice, pe baza
solicitãrilor
fundamentate ale
autoritãþilor locale.

Purtãtorul de cuvânt al PSD, Cã-
tãlin Ivan, considerã cã preºedintele
Traian Bãsescu „a întrecut orice li-
mitã” susþinând cã organizarea unui
referendum odatã cu alegerile pre-
zidenþiale ar fi un atac la democra-
þie, „în condiþiile în care preºedinte-
le a organizat deja în douã rânduri
referendumuri în acelaºi timp cu ale-
gerile”. „Singura constanþã a lui Tra-
ian Bãsescu este în contrazicerea
propriilor idei ºi pãreri. În ultima sa
ieºire, preºedintele a întrecut orice
limitã declarând cã ar fi o loviturã de
credibilitate ºi un atac la democraþie
organizarea unui referendum odatã
cu alegerile prezidenþiale. A spus-o
tocmai Bãsescu, cel care a convo-
cat nu o datã, ci de douã ori refe-

rendum odatã cu alegerile. A iniþiat
referendum pentru votul uninominal
odatã cu alegerile europarlamentare
din 2007 ºi referendum pentru Par-
lament unicameral ºi reducerea nu-
mãrului de parlamentari odatã cu ale-
gerile prezidenþiale din 2009”, afir-
mã Ivan potrivit unui comunicat de
presã remis ieri Agerpres. Preºedin-
tele Traian Bãsescu a declarat, mier-
curi, la B1 TV, cã va promulga legea
referendumului în a zecea zi de la
motivarea Curþii Constituþionale a
României (CCR), susþinând cã va
încerca în acest mod sã preîntâm-
pine un „dezastru”, respectiv orga-
nizarea consultãrii populare privind
revizuirea Constituþiei concomitent
cu alegerile prezidenþiale. „Voi pro-

mulga legea în a zecea zi, la ora 23
ºi 59 de minute, atât cât îmi permite
Constituþia, încercând sã preîntâm-
pin un astfel de dezastru. Cred cã
dacã am organiza un astfel de scru-
tin, în care se alege preºedintele ºi
se voteazã ºi Constituþia, lovitura de
credibilitate ar fi aproape egalã cu
cea pe care am primit-o ca urmare a
acþiunilor de loviturã de stat de anul
trecut. Cred cã ar fi foarte apropia-
tã, ne-ar decredibiliza complet. Ni-
meni nu ar putea sã înþeleagã cum
poþi sã ceri unui popor sã voteze o
revizuire a Constituþiei simultan cu
viitorul preºedinte ºi problema pe ce
Constituþie îºi va face acel preºedinte
campania, cã dacã nu iese referen-
dumul trebuie sã vorbeascã pe ac-

tuala Constituþie, dacã iese referen-
dumul trebuie sã vorbeascã precum
pe viitoarea Constituþie. Un ridicol
complet, în care lumea ne-ar consi-
dera neevoluaþi ºi ca stat ºi ar fi o
notã proastã nu numai pentru politi-
cieni, ci ºi pentru electoratul care ac-
ceptã un asemenea sacrilegiu demo-
cratic”, a spus Bãsescu, la B1 TV.
El a susþinut cã organizarea conco-
mitentã a referendumului pentru re-
vizuirea Constituþiei cu prezidenþia-
lele „este un lucru greu de acceptat,
catastrofal ca ºi credibilitate”. „Cred
cã nu va exista loviturã mai grea pri-
vitor la neîncrederea în statul de drept
pe care o vor avea toate þãrile din
UE într-o astfel de acþiune”, a men-
þionat ºeful statului.

Ivan: Traian Bãsescu întrece limita când afirmã cã organizarea unui
referendum odatã cu prezidenþialele ar fi un atac la democraþie
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Preºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj, Ion Prioteasa, a
declarat cã Masterplanul de
deºeuri a fost cel mai dificil
de implementat pânã acum,
dar cã este un proiect foarte
bun pentru localitãþile din Dolj:
„Ne-am întâlnit pentru a dis-
cuta douã teme speciale, una
legatã de proiectul privind sis-
temul de alimentare cu apã ºi
canalizare, cealaltã de master-
planul pentru deºeuri. În le-
gãturã cu acesta din urmã,
care a necesitat foarte multã
muncã ºi a fost cel mai dificil
proiect pe care l-am avut de
implementat,  vã propunem
spre aprobare studiul de fe-
zabilitate ºi indicatorii tehni-
co-economici. Putem spune
acum cã  es te  cu  adevãra t
conturat ºi cã trecem la faze-
le urmãtoare în implementa-
rea lui. Este o reuºitã impor-
tantã a noastrã, a tuturor, pen-
tru cã, practic, vorbim despre
aproape 54 de milioane de
euro din fonduri europene,
care intrã în judeþul Dolj prin
Programul Operaþional Secto-
rial Mediu ºi care ajung la fie-
care dintre dumneavoastrã.
Nu existã localitate care sã nu
aibã ceva de câºtigat din acest

Consiliul Judeþean Dolj plãteºte cofinanþãrileConsiliul Judeþean Dolj plãteºte cofinanþãrileConsiliul Judeþean Dolj plãteºte cofinanþãrileConsiliul Judeþean Dolj plãteºte cofinanþãrileConsiliul Judeþean Dolj plãteºte cofinanþãrile
localitãþilor înscrise în Masterplanul de Deºeurilocalitãþilor înscrise în Masterplanul de Deºeurilocalitãþilor înscrise în Masterplanul de Deºeurilocalitãþilor înscrise în Masterplanul de Deºeurilocalitãþilor înscrise în Masterplanul de Deºeuri
Cele douã masterplanuri ale Dol-

jului – cel de deºeuri ºi cel pentru ali-
mentarea cu apã ºi canalizare a ju-
deþului – au intrat în linie dreaptã.
Preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, a convocat, la
mijlocul acestei sãptãmâni, adunãri-
le generale ale asociaþiilor prin care
se implementeazã cele douã proiecte

în vederea soluþionãrii unor aspecte
legate de derularea lor. Autoritatea
judeþeanã a anunþat cã va suporta co-
finanþarea pentru toate localitãþile
înscrise în Masterplanul de deºeuri.
Valoare totalã a proiectelor depãºeºte
530 de milioane de euro, incluzând
alocarea estimatã pentru perioada de
programare 2014-2020.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

masterplan”.

Un credit
de 6 milioane
de euro

Principala problemã care a
fost ridicatã a fost cea a co-
finanþãrilor pe care primãriile
din judeþ ar fi trebuit sã le plã-
teascã pentru derularea Mas-
terplanului de deºeuri.  Cu
aceastã ocazie, Ion Prioteasa,
preºedintele CJ Dolj, a subli-
niat cã administraþia judeþea-
nã va acoperi cota de contri-
buþie care le revine localitãþi-
lor, sens în care se va recur-
ge la contractarea unui credit
bancar. „Am constatat cã pro-
iectul devine foarte costisitor
pentru primãriile din judeþ, în
sensul cã fiecare localitate tre-
buie sã plãteascã o cofinan-
þare pentru suma de bani care
îi revine. Dupã sãptãmâni în-
tregi de analize ºi deliberãri,
ne-am dat seama cã nu veþi
putea susþine aceste cheltuieli,
mai ales cã – în opinia mea ºi
cred cã ºi în a multora dintre
dumneavoastrã – am avut unul
dintre cei mai grei ani. În
aceste condiþii, am hotãrât sã
contracteze Consiliul Jude-
þean un credit de aproape 6

milioane de euro, cu care sã
plãteascã toþi aceºti bani, pen-
tru fiecare dintre localitãþi, ºi,
în felul acesta, sã putem mer-
ge mai departe cu proiectul”.

Staþia de sortare
de la Goicea
va fi preluatã

Contribuþia ar ajunge, po-
trivit autoritãþilor judeþene,
undeva  la  100 .000 ,  ch ia r
150.000 de euro, bani care nu
sunt la îndemâna primãriilor
care au bugete mici. O altã
problemã a masterplanului de
deºeuri a fost legatã de staþia
de sortare ºi transfer al de-
ºeurilor realizatã în urmã cu
câþiva ani, cu fonduri PHA-
RE, în locali tatea Goicea.
Aceasta trebuia sã funcþione-
ze ºi sã deserveascã nouã co-
mune, însã nu s-a întâmplat
aºa. „Proiectul a stat sub un
mare semn de întrebare pânã
în momentul în care ne-am
luat angajamentul cã vom re-
zolva acest aspect cu priori-
tate ºi, în cele din urmã, sta-
þia va fi preluatã ºi ea de câº-
tigãtorul licitaþiei pentru co-
lectarea deºeurilor din judeþul
Dolj. Venim astfel ºi modifi-
cãm contractul de asociere,

astfel încât sã asigurãm inte-
grarea în masterplan a proiec-
tului de la Goicea”, a menþio-
nat preºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj, Ion Prioteasa.

Tarifele de salubri-
zare vor fi mai mici

Cu o  va loa re  to t a l ã  de
53.612.797 de euro, inclusiv
TVA, proiectul „Sistem de
management integrat al de-
ºeurilor în judeþul Dolj” pre-
vede  achiz i þ ia  de  pubele ,
compos toare  ind iv idua le ,
containere de colectare ºi au-
tovehicule speciale, dar ºi
construirea unei staþii de sor-
tare, la Craiova, a douã staþii
de compostare (Craiova ºi
Calafat) ºi a patru staþii de
transfer al deºeurilor (Filiaºi,
Dobreºti, Bãileºti ºi Calafat).
„Proiectul nostru cu finanþa-
re europeanã ne-a permis sã
procedãm inclusiv la achizi-
þionarea de autospeciale pen-
tru deºeuri, vehicule care vor
fi puse la dispoziþia câºtigã-
torului licitaþiei pentru colec-
tare. În aceste condiþii, ope-
ratorul va trebui sã vinã cu un
preþ mai scãzut, sã cearã bani
mai puþini pe fiecare localita-
te, având în vedere cã nu mai
este nevoit sã se doteze cu
maºini, aspect care se va tra-
duce în tarife mai mici”, a

precizat Ion Prioteasa.

Încã 13 localitãþi
au intrat
în Masterplanul
de apã
ºi canalizare

În ceea ce priveºte celãlalt
mare proiect, Masterplanul de
apã ºi canalizare, preºedintele
Ion Prioteasa a declarat cã
acesta este implementat în for-
þã. Într-o primã fazã au fost
atrase 185 milioane de euro,
care se ºi aflã în implementa-
re, ºi urmeazã o a doua etapã,
cu o finanþare de 300 de mili-
oane de euro, fiind considerat
unul dintre cele mai ample pro-
iecte cu finanþare europeanã la
nivel naþional. Astãzi ni se alã-
turã, iatã, 13 noi membri, cres-
când astfel sfera beneficiarilor
cu localitãþile Botoºeºti-Paia,
Braloºtiþa, Brãdeºti, Caraula,
Castranova, Cerãt, Dobreºti,
Lipovu, Leu, Negoi, Seaca de
Pãdure, Þuglui ºi Unirea. Pri-
vit în ansamblu, este, probabil,
cel mai mare proiect care a
fost accesat în România, cu
aproape 500 de milioane de
euro care vin în judeþul nostru
pentru reþelele de apã ºi siste-
mele de canalizare”, a declarat
preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Un tânãr de 18 ani, din Craiova, a
fãcut praf patru maºini ºi a bãgat un
om în spital, în urma unui accident
pe care l-a provocat ieri-dimineaþã,
în Craiova, pe Rocadã. Din cercetã-
rile poliþiºtilor Biroului Rutier Craio-
va a reieºit cã Grigore Strunoiu, de
18 ani, din Craiova, la volanul unui
Mercedes, în timp ce circula pe
bulevardul „Dacia”, dinspre Garã
cãtre cartierul Craioviþa Nouã, la
intersecþia cu strada „Brazda lui
Novac”, în momentul când a virat la
stânga, nu a acordat prioritate de
trecere ºi a lovit douã maºini, o
Dacia ºi un Hyundai.

Un craiovean a fost rãnit, ieri-dimineaþã, fiind transportat la Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, în urma unui accident
provocat de un tânãr de 18 ani, în care au fost implicate patru auto-
turisme. Tânãrul s-a ales cu dosar penal.

În urma impactului violent, Merce-
desul a fost proiectat într-un alt
autoturism, marca Opel. În urma
coliziunii autoturismelor, Auricã
Chiþoiu, de 40 de ani, din Craiova,
pasager în autoturismul Dacia, a fost
rãnit, fiind transportat cu o ambulanþã
la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova pentru îngrijiri medicale.

„Pe numele tânãrului a fost
întocmit dosar penal, cercetãrile
fiind continuate sub aspectul comite-
rii infracþiunii de vãtãmare corporalã
din culpã”, ne-a declarat purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj, inspector
principal Alin Apostol.

Patru dintr-o loviturã!

Poliþiºti din cadrul Serviciului de In-
vestigarea Fraudelor împreunã cu re-
prezentanþi ai Inspectoratului Teritorial
de Muncã Dolj, Direcþiei Sanitar Vete-
rinare ºi Siguranþa Alimentelor ºi Di-
recþiei Agricole Dolj, au organizat, în
cursul zilei de miercuri, o acþiune pe
linia prevenirii ºi combaterii faptelor de
evaziune fiscalã ºi activitãþilor ilicite de
comerþ din domeniul „comercializãrii
cãrnii ºi a produselor din carne” în
municipiul  Craiova.

În cadrul acþiunii au fost efectuate
verificãri ºi controale la 22 de socie-
tãþi comerciale, fiind astfel constatate
ºi aplicate 10 sancþiuni contravenþiona-
le în valoare de 54.000 de lei. De ase-
menea, oamenii legii au confiscat bu-
nuri în valoare de 8.880 de lei pentru

care nu s-au prezentat documentele
legale. Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, cu ocazia controlului efectuat la
o societate din Craiova, administratã de
Izzat A., de 47 de ani, s-a constatat
faptul cã la punctul de lucru situat în
Piaþa Craioviþa Nouã au fost achiziþio-
nate produse din carne ºi peºte cu do-
cumente care nu îndeplineau condiþiile
prevãzute de lege.

„Soc ie ta tea  comerc ia lã  a  fos t
sancþionatã contravenþional cu suma
de 20.000 lei, dispunându-se, totoda-
tã, confiscarea mãrfurilor, pentru care
nu s-au prezentat documente legale
de provenienþã, în valoare de 4.252
de ei”, a declarat inspector principal
Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.

Amenzi de peste 50.000
de lei pentru nereguli

la comercianþii de carne

Marþi, 19 noiembrie a.c., Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie a respins, ca ne-
fondate, recursurile declarate de Ma-
rius Cristian Totora, Ionuþ Bîcea,
Gheorghe Buºu ºi Victor Zamfir, din
comuna doljeanã Galiciuica, condam-
naþi la pedepse cuprinse între 10 ºi 20
de ani de închisoare pentru omor cali-
ficat. Pedepsele le primiserã pe fond,
la Tribunalul Dolj, pe 20 februarie 2013,
acestea fiind menþinute ºi de Curtea de
Apel Craiova care, pe 18 iunie 2013 le-
a respins apelurile. Hotãrârea Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie este defini-
tivã: „Respinge, ca nefondate, recur-
surile declarate de inculpaþii Totora
Marius Cristian, Bîcea Ionut Marinel
si Busu Gheorghe Andrei împotriva
deciziei penale nr. 229 din 18 iunie 2013
a Curþii de Apel Craiova – Secþia Pe-
nalã ºi pentru Cauze cu Minori. Dedu-
ce din pedeapsa aplicata inculpaþilor,
timpul reþinerii ºi arestãrii preventive
de la 16 noiembrie 2012 la 19 noiem-
brie 2013. Definitivã”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a Înaltei Curþi de

Casaþie ºi Justiþie.
Reamintim cã cei patru tineri din lo-

calitatea Galiciuica, dintre care Buºu
abia împlinise 16 ani, au ajuns în ares-
tul IPJ Dolj, dupã ce au omorât în bã-
taie un consãtean, în vârstã de 23 de
ani. Fapta s-a petrecut pe 16 noiem-
brie 2012, autorii fiind reþinuþi în ace-
eaºi zi. Potrivit procurorilor Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj, care
au coordonat cercetãrile în cauzã, joi
15 noiembrie, Marius Totora, de 25 de
ani, din Galiciuica, se îndrepta spre
casã, pe jos. Pe stradã îl aºteptau doi
consãteni, unul dintre ei fiind Grigorie
Cojocaru, de 23 de ani, cu care mai
avusese discuþii ºi care erau acum ho-
tãrâþi sã-l cafteascã. Totora a reuºit
însã sã scape. Dimineaþa urmãtoare,
vineri, 16 noiembrie a.c., în timp ce
Marius Totora, împreunã cu tatãl, fra-
tele sãu vitreg ºi un alt tânãr, Ionuþ
Bîcea, de 21 de ani, munceau în grã-
dinã, Grigorie Cojocaru l-a sunat pe
Marius anunþând cã va veni la el, sã
discute faþã-n faþã. Imediat Ionuþ Bî-

cea i-a sunat pe Gheorghe Buºu, care
abia fãcuse 16 ani pe 11 noiembrie, ºi
pe Victor Zamfir, de 18 ani, cerându-
le sã vinã acasã la Marius Totora. Pe
la prânz ºi-a fãcut apariþia Grigorie
Cojocaru, l-a chemat pe Marius Toto-
ra deoparte sã stea de vorbã, iar în
momentul în care cel din urmã a vã-
zut cã lângã el au venit „întãririle”, mai
precis, Buºu, Bîcea ºi Zamfir, a prins
curaj ºi l-a pocnit pe Cojocaru. Toþi
patru au început apoi sã-l loveascã cu
pumnii, iar dupã ce a cãzut, l-au lovit
cu picioarele în zona capului, pânã
când victima nu a mai miºcat.

Cei patru doljeni au fost trimiºi în ju-

decatã pe 12 decembrie 2012, pentru
omor calificat, iar pe 20 februarie a.c.,
Tribunalul Dolj i-a gãsit vinovaþi ºi i-a
condamnat la pedepse pe mãsura fap-
tei lor. Marius Cristian Totora ºi Ionuþ
Bîcea au primit câte 19 ani de închi-
soare. Victor Marius Zamfir, care este
recidivist, a primit, în total, 20 de ani
închisoare, iar Gheorghe Andrei Buºu
a primit 10 ani ºi patru luni de închi-
soare. Prin aceeaºi sentinþã, inculpaþii
au fost obligaþi, în solidar, la plata su-
mei de 15.000 de lei despãgubiri civile
cãtre partea civilã Cojocaru Grigorie
ºi 50.000 de lei daune morale cãtre
partea civilã Cojocaru Marina Anca.

Patru tineri din comuna doljeanã Galiciuica au fost con-
damnaþi definitiv la pedepse cuprinse între 10 ºi 20 de ani
de închisoare pentru omor calificat. Hotãrârea a rãmas de-
finitivã marþi, 19 noiembrie a.c., când Înalta Curte de Ca-
saþie ºi Justiþie a respins recursurile inculpaþilor ca nefon-
date. Cei patru doljeni au ajuns dupã gratii în urmã cu un
an, în noiembrie 2012, dupã ce ºi-au omorât în bãtaie un
consãtean în vârstã de 23 de ani.

Pânã la 20 de ani de închisoare pentru uciderea unui tânãrPânã la 20 de ani de închisoare pentru uciderea unui tânãrPânã la 20 de ani de închisoare pentru uciderea unui tânãrPânã la 20 de ani de închisoare pentru uciderea unui tânãrPânã la 20 de ani de închisoare pentru uciderea unui tânãr
Doljeni condamnaþi definitiv:
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Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Chiar dacã numãrul fumãtorilor a scã-
zut destul de mult în ultimii ani, fumatul
ucide în continuare peste 33.000 de ro-
mâni anual, 70% din aceºtia având vâr-
ste cuprinse între 35 ºi 69 de ani. Unul

din patru decese are loc înaintea vârstei
de 35 ani ºi este cauzat de boli în legãtu-
rã cu fumatul. În medie, fumãtorii dece-
daþi prematur ar fi trãit cu 21 de ani mai
mult în absenþa acestui viciu.

Medicul Bogdan Fãnuþã a
devenit, oficial, manager al
Spitalului Clinic Judeþean de
Urgenþã din Craiova. Ieri-
dimineaþã, acesta a semnat
ordinul emis de ministrul
Sãnãtãþii ºi va ocupa
postul de director cu
delegaþie, în urmãtoarele
ºase luni, la finalul
acestei perioade urmând
sã fie organizat concurs.
Funcþia de manager a
celui mai mare spital din
Oltenia rãmãsese vacantã
dupã ce mandatul conf.
univ. dr. Florin Petrescu
a expirat miercuri,
Ministerul Sãnãtãþii
respingând propunerea
Consiliului de Adminis-
traþie al unitãþii sanitare
de menþinere a acestuia
în funcþie. Bogdan
Fãnuþã, medic ORL
pediatrie în cadrul

Dr. Bogdan Fãnuþã, noul manager
al Spitalului Judeþean din Craiova

Spitalului Judeþean, a mai
ocupat funcþia de director
medical al Spitalului Clinic
Judeþean Craiova, în perioada
în care manager era Cristina
Calangiu.

Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” organizea-
zã, astãzi, în Sala „ªtefan Ciu-
ceanu”, un training destinat me-
dicilor de familie. În cadrul aces-
tui parteneriat, menit sã condu-
cã la dezvoltarea de noi servicii
în bibliotecile publice, se doreº-
te implementarea unui program
de instruire a medicilor de fami-
lie privind utilizarea ºi interpre-
tarea EKG, în bibliotecile publi-
ce. Proiectul-pilot constã în or-
ganizarea unei sesiuni de instrui-
re online pentru 10-11 medici de
familie din mediul rural sau ora-
ºe mici, utilizând centrul de for-
mare Biblionet din cadrul Biblio-
tecii Judeþene.

În ceea ce priveºte programul
propus, în intervalul orar 14.00
– 15.30 va avea loc webinar-ul
cu tema „Electrocardiografia
clinicã – O abordare practicã”,
susþinut de profesorul universi-
tar Radu Ciudin, din cadrul Uni-

Program de instruire a medicilor
de familie, la Biblioteca Judeþeanã

versitãþii de Medicinã ºi Farma-
cie „Carol Davila” din Bucureºti.
Între orele 15.45 – 16.30 este
programatã prezentarea echipa-
mentului ECG de cãtre un repre-
zentant General Electric (demon-
straþie – Hands on ECG – MAC

600, MAC 800).
Medicii care vor finaliza cu

succes acest curs vor primi o di-
plomã semnatã de cãtre dr. Radu
Ciudin, vicepreºedintele Societã-
þii Române de Cardiologie, sub
sigla General Electric ºi Biblionet.

Cei mai înrãiþi fumãtori sunt însã
cei cu vârsta pânã în 35 de ani. De
altfel, portretul standard al fumã-
torului realizat în urma unui studiu
al Ministerului Sãnãtãþii cuprinde
o serie de caracteristici. Potrivit
specialiºtilor, acesta are studii me-
dii – cel mai puþin fumeazã per-
soanele cu studii primare –, are un
loc de muncã stabil – cel mai pu-
þin fumeazã persoanele inactive –
ºi un venit lunar de peste 1.200 de
lei. Aproape jumãtate din fumãto-
rii români cheltuiesc lunar între 200
ºi 400 de lei pentru þigãri. Majori-
tatea fumeazã þigãri „normale”, dar
pentru 14,8% nu conteazã tipul de
þigarã folosit. Þigãrile de foi, tra-
bucurile, pipa sunt folosite cel mai
mult de tinerii cu vârsta între 15 ºi
17 ani, deºi vânzarea acestor pro-
duse cãtre minori este interzisã.

Prevalenþa curentã a fumatului
în România este 26,7% (4,85 mi-
lioane locuitori). Prevalenþa este
mai mare în rândul bãrbaþilor de-
cât în rândul femeilor: 37,4% faþã
de 16,7%. 24,3% fumeazã zilnic

(34,9% din bãrbaþi ºi 14,5% din
femei), iar 2,4% sunt fumãtori
ocazionali (2,5% din bãrbaþi ºi
2,2% dintre femei).

Avertisment
din partea
medicilor

Potrivit specialiºtilor, aproxima-
tiv 85% din pacienþii cu cancer
bronhopulmonar sunt fumãtori. De
altfel, conform datelor oferite de
Societatea Românã de Pneumolo-
gie, 89% din fumãtorii din întrea-
ga þarã ºi-ar dori sã reducã numã-
rul þigãrilor sau sã renunþe com-
plet la fumat.

Studiul publicat de Comisia Eu-
ropeanã în mai 2012 – Special Eu-
robarometer 385 – indicã o preva-
lenþã a fumatului în populaþia ge-
neralã peste 15 ani din Romania de
30%, în scãdere  faþã de 31% în
2006. Un român fumeazã în me-
die 14,4 þigãri pe zi, foarte aproa-
pe de media din UE (14,2%). Ro-
mânia ocupã prima poziþie în Uni-
unea Europeanã în funcþie de pro-

centul persoanelor expuse la fumul
de þigarã în spaþii închise la locul
de muncã. Astfel, conform date-
lor prezentate de  Eurobarometer,
numai 38% din români nu au fost
expuºi deloc sau aproape deloc la
fumul de þigarã în spaþii închise la
serviciu. Alþi 40% au fost expuºi
ocazional, 8% – mai puþin de o orã
pe zi, 6% – între o orã ºi cinci ore
pe zi, iar 8% – peste cinci ore pe zi.

Ziua Naþionalã fãrã
Tutun, sãrbãtoritã la
Craiova

Ieri, ca în fiecare an, în a treia
zi de joi a lunii noiembrie, la Craio-
va a fost marcatã Ziua Naþionalã
fãrã Tutun. Evenimentul a oferit
deopotrivã cadrul necesar pentru
informarea ºi sensibilizarea popu-
laþiei cu privire la riscurile genera-
te de consumul de tutun, precum
ºi a populaþiei nefumãtoare cu pri-
vire la riscurile la care se supune

prin inhalarea fumului de þigarã –
aºa-numitul „fumat pasiv”.

Cu aceastã ocazie, pânã la sfâr-
ºitul lunii noiembrie, se va desfã-
ºura o campanie cu sloganul „Eu
am reuºit. Alege sã nu fumezi!”
având ca  obiective informarea ºi
conºtientizarea populaþiei  asupra
riscurilor  asociate consumului de
tutun, creºterea numãrului de per-
soane care nu încep sã fumeze ºi
a celor care renunþã la fumat ºi
protecþia faþã de  expunerea la fu-

mul de tutun.
Parteneri ai Direcþiei de Sãnãta-

te Publicã Dolj în aceastã campa-
nie sunt autoritãþile publice locale
– care au în subordine cabinetele
ºcolare, asistenþii comunitari, me-
diatorii sanitari – cabinetele de
medicinã de familie, Asociaþia pen-
tru Sãnãtate, Educaþie ºi Familie –
filiala Craiova, Asociaþia „Tinerii
luptã împotriva viciilor mileniului
III”, Societatea Studenþilor Medi-
ciniºti din Craiova, Organizaþia Stu-
denþilor Farmaciºti Craiova, Cru-
cea Roºie Dolj ºi Asociaþia Euro-
protector.

Tot legat de Ziua Naþionalã fãrã
Fumat, Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman”, a organi-
zat, ieri, începând cu ora 13.30, o
activitate ce a avut ca scop de a
informa, educa ºi conºtientiza ti-
nerii cu privire la efectul nociv al
tutunului asupra sãnãtãþii. Acþiunea
are loc în sala „Adrian Pãunescu”
a bibliotecii. Au participat elevi de
la Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”,
coord. prof. Cristina Rotaru ºi
prof. Sandra Bãrbulescu, invitatã
prof. Iulia Dascãlu, specialist edu-
caþie-învãþãmânt la Centrul Anti-
drog Dolj.

Fumatul ucide anual peste 33.000 de româniFumatul ucide anual peste 33.000 de româniFumatul ucide anual peste 33.000 de româniFumatul ucide anual peste 33.000 de româniFumatul ucide anual peste 33.000 de româniFumatul ucide anual peste 33.000 de româniFumatul ucide anual peste 33.000 de româniFumatul ucide anual peste 33.000 de româniFumatul ucide anual peste 33.000 de români
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JFK: Misterul

Coincidenţe
stranii: Lincoln

şi Kennedy
Istoria este un discurs, o nara-

ţiune şi, ca naraţiune, se supune
regulilor de rând ale naratologiei.
Este un discurs explicativ. Şi ori-
ce discurs de această factură tre-
buie analizat prin grila epistemolo-
gică: ce fel de cauzalitate urmăresc
autorii? Ce ne facem însă în faţa
unor c oincidenţe inexplicabile şi
şocante, cum sunt cele legate de
preşedinţii americ ani Linc oln şi
Kennedy? Abraham Lincoln a fost
ales preşedinte în 1860, iar la o sută
de ani, în 1960, a fost ales preşe-
dinte John F. Kennedy. Şi soţia
unuia, şi a celuilalt au pierdut câte
un copil în timp ce se aflau la Casa
Albă. Ambii preşedinţi au fost îm-
puşcaţi într-o zi de vineri şi în ace-
eaşi parte a corpului: în cap. John
Wilkes Booth, asasinul lui Lincoln,
acesta aflat cu soţia într-o lojă a
teatrului „Ford”, s-a născ ut în
1839, iar la o sută de ani distanţă
se năştea şi Lee Harvey Oswald,
ucigaşul lui Kennedy, în timp ce
se afla într-o limuzină decapotabi-
lă construită de Ford. Atât Booth,
cât şi Oswald, au fost la rândul lor
împuşcaţi înainte de finalizarea in-
vestigaţiilor.

Şi totuşi,
cine l-a ucis pe
John Fitzgerald

Kennedy?
După o jumătate de secol, pu-

blicarea a nenumărate cărţi şi an-
chete, realizarea mai multor scurt
şi lungmetraje, persistă neclarită-
ţile legate de ziua de 22 noiembrie
1963. Americanii, şi nu numai, pun
la îndoială versiunea oficială. Un
sondaj Associated Press sugerea-
ză că doar un sfert din repondenţi
cred că Lee Harvey Oswald a fost
singur, iar 60% rămân convinşi de
orchestrarea unui complot. Poate
doar deschiderea arhivelor  CIA,
după 26 octombrie 2017, ar mai
putea face lumină. John Kerry,
secretar de stat, student în epocă,
şi-a exprimat recent, pe NBC, „în-
doielile serioase că Lee Harvey
Oswald a acţionat singur”. Prea
mare este cantitatea de bizarerii,
ambiguităţi, inconsecvenţe. Şi apoi
CIA şi FBI n-au pus niciodată toa-
te documentele deţinute la dispo-
ziţia comisiei conduse de preşedin-
tele Curţii Supreme, Earl Warren,
care a făcut ancheta. Arma aten-
tatorului, identificată iniţial, ar fi
fost un Mauser 7,65 înainte de a fi

Pagini realizate de MIRCEA CANŢĂR

Se împlinesc astăzi, 22 noiembrie,
50 de ani de la asasinarea celui
de-a l 35-lea  preşedinte al SUA,
John Fitzgerald Kennedy, în Dal-
las, statul Texas, unde se afla la
capătul unei vizite dense de trei
zile. Evenimentul are o amplitudi-
ne deosebită, din moment ce doi
preşe dinţi de moc raţi –  Barac k
Obama şi Bill Clinton –, însoţiţi de
soţiile lor, au depus, miercuri, cu
două zile înaintea datei comemo-
rative, la cimitirul Arlington din
Washington, coroane de flori în
semn de omagiu. Tot miercuri, dar
seara, preşedintele Barack Obama

a prezentat, în cadrul unei ceremo-
nii la Casa Albă, laureaţii 2013 –
printre alte 16 personalităţi ale vie-
ţii politice, sportive, ştiinţifice şi
culturale , fos tul preşedinte B ill
Clinton, redactorul-şef de la Wa-
shington Post şi co nfide ntul lui
Kennedy, Ben Bradlee, vedeta de
televiziune Oprah Winfrei – ai me-
daliei prezidenţiale a Libertăţii,
lansată de JFK. A absentat fiica sa,
Caroline Kennedy, aflată de puţi-
nă vreme la Tokyo, ca ambasador
al SUA. Atât Barack Obama, cât
şi Bill Clinton, ambii cu câte două
mandate la Casa Albă, au revendi-

devenit un Mannlicher – Carcano,
de provenienţă italiană. Singura
certitudine: la 22 noiembrie 1963,
ora locală 12.30, în timp ce preşe-
dintele Kennedy, guvernatorul Te-
xasului, John Connaly, şi soţiile lor
se aflau în limuzina decapotabilă
ce rula lent în Dallas, cu escortele
de rigoare, s-au tras trei focuri de
armă asupra lor.  Connaly a fost
rănit, iar Kennedy ucis de un glonţ
în cap şi altul în gât. Lee Harvey
Oswald, ex-puşcaş marin, 24 de
ani, arestat, a fost împuşcat două
zile mai târziu. Comisia Warren a
respins ideea unui complot, con-
cluzionând că Oswald a fost sin-
gurul trăgător, aflat la etajul al şase-
lea al unui depozit de cărţi şcolare,
unde lucra. În 1976, o nouă comi-
sie „The United States House Se-
lect Committee on Assasinations”
(HSCA) a deschis o altă anchetă,
care a confirmat că Oswald a fost
singurul asasin, dar că atentatul a
fost premeditat de o conspiraţie,
fără a se preciza numele respon-
sabililor. Cum nici expertizele ba-
listice n-au fost suficient de con-
vingătoare, HSCA a deschis poar-
ta şi altor speculaţii, opinând că
s-au tras patru focuri de armă şi
au existat cel puţin doi trăgători,
potrivit înregistrărilor făcute de
aparatura ataşată la centura unui
poliţist din escortă.

A fost
amestecată

Mafia?
Sindicatul crimei era pornit îm-

potriva lui Kennedy. Să i se fi tras
moartea de la asta? Potr ivit uneia
dintre teze, Mafia era furioasă de

eşecul din Golful Porcilor,
vasul Huston, la bordul că-
ruia se aflau exilaţii cubanezi
– pregătiţi în Guatemala şi
rec rutaţi la Miami - , fiind
lovit în plin şi eşuând pe un
recif, lips it de orice aprovi-
zionare. Opt avioane ale for-
ţei de invazie au fost dobo-
râte de antiaeriana cubaneză
la 17 aprilie 1962. În trei zile,
fideliştii au ucis 200-300 din-
tre adversarii lor, luând 1.113
prizonieri, schimbaţi mai târ-
ziu, după negocieri anevoioa-
se, pe medicamente şi trac-
toare.  Kennedy ar  fi putut
încerca redresarea situaţiei,
angajându-şi direc t ţara în
ostilităţi,  aşa cum îl presau
şefii de Stat Major, însă a
refuzat fără să ezite. Cu toa-
te c ă era furios împotriva CIA,
care îl antrenase în această situa-
ţie insuportabilă,  va lua asupra sa
toate responsabilităţile ac es tui
enorm fiasco, supărătoare deştep-
tare pentru o preşedinţie care se
anunţa promiţătoare.  „Victoria
are o sută de părinţi, dar înf rân-
gerea este orfană”, va spune mai
târziu. Mafia conta pe răsturna-
rea lui Fidel Castro, în Cuba, unde

cazinourile în care avea interese
fuseseră înc hise. Naşul Carlos
Marc ello ş tia că fratele preşedin-
telui, Robert, ministrul Justiţiei şi
procurorul general, lansase o mare
ofensivă împotriva lumii interlope.
Ameninţat de un proces şi de de-
portare, el dorea răzbunare. Potri-
vit FBI, în 1985 Marcello ar fi măr-
turisit unui camarad de închisoare:
„L-am ucis pe nenorocit şi mă bu-
cur. Regret că n-am făcut-o cu
mâna mea”. Susţinătorii acestei
teorii invocă faptul că Jack Ruby,
proprietarul unui night club, care
l-a ucis pe Oswald chiar  în sediul
poliţiei din Dallas, la două zile după
asasinarea lui Kennedy, era legat
de Mafia din Chicago. Oswald, de
asemenea, avusese legături cu
Mafia prin unchiul său, bookma-
ker (parior) în Nouvelle Orleans.
Comisia Warren şi HSCA au con-
cluzionat, aproape identic, că Ma-
fia nu a fost implicată, dar persoa-
ne legate de aceasta ar fi putut.

Implicare
cubaneză?

Fidel Castro avea motive să
jinduiasc ă la debarasarea de Ken-
nedy după invazia din Golful Por-
cilor  şi tentativele de asasinare ale
CIA. Lindon Johnson părea c on-
vins, într-un interviu din 1968,

de următorul luc ru: „Kennedy
dorea capul lui Castro, dar acesta
i-a luat-o înainte”. Să mai reţi-
nem că din 3 ianuarie 1961, în
ultimele zile de mandat ca preşe-
dinte a lui Dwight Eisenhower,
fusese dată publicităţii declaraţia
cu privire la ruperea relaţiilor di-
plomatice şi c onsulare cu Repu-
blica Cuba.  Departamentul de
Stat al SUA a declarat că ruperea
relaţiilor diplomatice c u aceas tă
ţară din Caraibe „nu va influenţa
deloc situaţia bazei din Guanta-
namo”,  pe care americanii inten-
ţionau să o menţină. Noul preşe-
dinte suspendase toate achiziţiile
de zahăr de la Havana, iar  în
mesajul despre starea uniunii spu-
sese că nu acceptă în aceas tă re-
giune proliferarea comunismului.
Alte versiuni menţionează c ă
Fidel Cas tro ştia de planul lui
Osw ald şi l-a înc urajat în demer-
surile acestuia. Cu puţin timp îna-
inte de asasinat,  Osw ald se de-
plasase în Mexic,  la sediul am-
basadei Cubei, pentru a cere o
viză de intrare în această ţară, dar
a fost refuzat. S-a cazat însă într-
un hotel care găzduia spioni c u-
banezi.  Altă teorie, manipulată de
anti-c astrişti, reproşa că eşec ul
din Golful Porcilor se datora lui
Kennedy, care refuzase în ultimul
moment, c um spuneam, decola-
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nedesluşit al unui asasinat
cat moştenirea lui J.F. Kennedy în
campaniile lor electorale. Astfel,
întâlnirea lui Bill Clinton cu Ken-
nedy, la o recepţie în grădina Ca-
sei Albe, în iulie 1963, a fost sur-
prinsă de un fotoreporter devenit
celebru. Barack Obama, la rândul
său, atras de idealurile Partidului
Democrat graţie senatorului Ken-
ne dy, în cursul unui evenime nt
American University din Washing-
ton, a pomenit de acest lucru în
campania sa din 2008. Nu lipsită
de simbolistica sa politică, prezen-
ţa lui Obama şi Clinton, împreună
cu soţiile lor, relansează specula-
ţiile privind eventuala susţinere a

lui Hillary Clinton de către
actualul preşedinte la alege-
rile din 2016, când fosta Pri-
mă Doamnă şi apoi secretar
de stat va avea 69 de ani. Dar,
dinco lo de to ate aces tea,
după 50 de ani de la asasina-
rea lui JFK, în vârstă de 46
de ani, în centrul oraşului
Dallas, persistă enigmele,
multiplele teorii ale complo-
tului şi încă n-a fost dat răs-
punsul-cheie la întrebarea
dacă trăgătorul Lee Harvey
Oswald este adevăratul şi
singurul autor sau a făcut
parte dintr-o conspiraţie mai largă.

rea avioanelor  americ ane. Cele
două c omisii au respins  implic a-
rea cubaneză.

Criza rachetelor
În plin război rece, Nichita Hruş-

ciov şi John Fitzgerald Kennedy
reuşesc un compromis , care în
opinia multor analişti politici ai vre-
mii însemna evitarea unui al treilea
război mondial. S-a aflat de instala-
rea rachetelor sovietice în mica in-
sulă, îndreptate spre SUA. Prin fo-
tografii de cea mai bună calitate. JFK
a reunit EXCOM-ul, apoi Cabine-
tul, şi, în fine, liderii Congresului,
printre c are unii, în special Ful-
bright, de regulă mai paşnic, se vor
mira că nu se hotărâse o debarcare
imediată. Kennedy a jucat o carte
mare, bine consiliat de fratele său,
Robert. O butadă remarcabilă în faţa

EXCOM-ului reunit la Casa Albă:
orice sfat veţi da astăzi, îl veţi
regreta peste o săptămână. În-
grijorarea va atinge cote maxime.
Nu exista, la acea dată, un telefon
direct între Kremlin şi Casa Albă.
Kennedy îl va primi el însuşi pe
Andrei Gromîko, şeful diplomaţiei
ruse, care se afla la New York pen-
tru sesiunea ONU, şi-l va pune în
gardă, după expresia sa favorită,
contra oricărei erori de calcul. La
24 octombrie 1962, ora 16.00, după
ora Bucureştiului, blocada america-
nă a intrat în acţiune. Proclamaţia
lui Kennedy preciza că orice navă
care se îndreaptă spre Cuba pri-
meşte ordinul de a se supune unei
inspecţii şi dacă nu se supune va fi
oprită, forţa netrebuind să fie utili-
zată decât în cazul în care ea ar fi
absolut necesară. Colac peste pu-

păză, un avion U2 rătăcit deasupra
teritoriului sovietic, în ciuda tutu-
ror indicaţiilor de a se evita orice
provocare, a reuşit cu greu să-şi ia
tălpăşiţa. În schimb, un alt avion U2
va fi doborât deasupra Cubei, Ra-
dio Havana avertizând că orice avion
militar care va invada spaţiul aerian
cubanez o face cu riscul de a su-
porta focul apărării antiaeriene. S-a
jucat o carte mare. La două scri-
sori ale lui Hruşciov, Robert Ken-
nedy i-a sugerat fratelui său să nu
răspundă celei de-a doua, nedată pu-
blicităţii, ci doar mesajului confiden-
ţial din ajun. Nici ruşii n-au forţat la
maximum, deşi Hruşciov a cerut
retragerea rachetelor americane Ju-
piter din Turcia. Duminică, 27 oc-
tombrie, ora 10.30 la Washington,
telexurile agenţiilor de presă ţăcă-
neau pentru a transmite ştirea sen-
zaţională: Hruşciov accepta să-şi
retragă rachetele din Cuba. La
19 decembrie 1962, după ce son-
dase în zadar terenul pentru o con-
ferinţă la nivel înalt, Hruşciov avea
să-i scrie lui Kennedy: „Mi se pare
c-a venit timpul să punem capăt
pentru totdeauna experienţelor nu-
cleare”. Criza rachetelor din Cuba
şi soluţia înţeleaptă găsită de fraţii
Kennedy sunt şi astăzi evocate de
americani ca un pisc al politicii lor
externe. Lee Harvey Oswald fuse-
se în URSS în 1959 şi se însurase
cu Marina Prusakova, al cărui unchi
lucra pentru KGB. Revine în 1962
în SUA şi încearcă să ajungă în
Cuba. Cele două comisii menţiona-

te au estimat că exclud „in-
tervenţia sovietică”. Ceea ce
pare verosimil, dacă ţinem
seama că Hruşciov a deplâns
atentatul împotriva lui Kenne-
dy, şi va rătăci ca năuc în bi-
roul său, timp de mai multe
zile. Peste numai doi ani, în
noaptea de 13-14 octombrie
1964, plenara CC al PCUS îl
va elibera din toate funcţiile
„din raţiuni de sănătate”. Un
accent relatat de Mircea Ma-
liţa, fost diplomat, în cartea
sa (Zid de pace, turnuri de
frăţie) în colaborare cu Dinu
C. Giurescu. În timpul crizei
rachetelor o delegaţie a Bu-
c ureş tiului -  Gheorghe
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe
Maurer şi Corneliu Mănescu - s-a
aflat la Moscova. Maurer  i-ar fi
spus lui Dej: “Ghiţă, ai să citeşti în
ziare că te afli în război cu Ameri-
ca. I-ai văzut, auzit, ăştia nu sunt
în toate minţile”. Peste numai un
an, Dej va spune membrilor Birou-
lui că Hruşciov a mers la aventură
în criza cubaneză, creind primejdia
unui război mondial.

Dar CIA?
Cunoscută pentru sponsoriza-

rea asasinatelor politic e în toate
colţurile lumii, Agenţia Centrală de
Informaţii (CIA), asociată nu ra-
reori şi unor indivizi de extremă
dreaptă, exilaţilor cubanezi, dar şi
dealerilor de armament, este bă-
nuită de ingerinţe în toată poves-
tea.  JFK s-ar fi confesat secreta-
rei,  dar şi fratelui său,  că nu-l va
mai prefera pe Lindon Baines

John Foster Dulles - CIA

Johnson, coechipier,  pentru rea-
legerea sa, în 1964, evoc ând două
afaceri de corupţie. De unde teza
că vicepreşedintele, pentru a se
debarasa de Kennedy,  se asoc iază
CIA ş i diverşilor indivizi, care vor
şi profita din plin în administraţia
Johnson. Printre agenţii CIA bă-
nuiţi a fi fost implicaţi s -ar fi aflat
şi George Bush, ex-preşedinte,
care se afla la Dallas în aceeaşi zi.
LBJ ar fi insistat pe lângă Kenne-
dy să meargă la Dallas şi să tra-
verseze Dealey Plaza. Potrivit me-
tresei lui LBJ, Madeleine Duncan
Brawn, la ves tea atentatului s-ar
fi bucurat, înjurându-i pe fraţii
Kennedy. Cam ac easta este po-
vestea pe scurt a celui de-al 35-
lea preşedinte americ an, care, la
7 noiembrie 1960, l-a devansat pe
Ric hard Nixon cu mai puţin de
120.000 de voturi şi care a moş-
tenit de la predecesorul său,
Dwight Eisenhower, o harababu-
ră, după propriile cuvinte ale aces-
tuia. Din Laos în Congo şi apoi în
Vietnam şi de acolo în Cuba.  Cel
mai apropiat consilier al său a fost
Robert Franc isc Kennedy, minis-
tru al Justiţiei ş i procuror general
al SUA (1961-1964), cu rol major
în c riza rachetelor din Cuba, asa-
sinat în timpul alegerilor pentru de-
semnarea candidatului Partidului
Democrat la alegerile din 1968.

(Bibliografie:  Le Point,
Le Monde, „Istoria războiului
rece”, Andre Fontaine, Ed. Mili-
tară Bucureşti, 1994)
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În Topul din acest an sunt 740 de
companii laureate, selecþionate din
aproximativ 17.000 de societãþi, care
au depus bilanþul la Direcþia Genera-
lã a Finanþelor Publice Dolj pentru
anul 2012, dintre care numai 1.400 au
întrunit criteriile de eligibilitate, s-au

740 de societãþi doljene în „T740 de societãþi doljene în „T740 de societãþi doljene în „T740 de societãþi doljene în „T740 de societãþi doljene în „Topul Firmelor’’opul Firmelor’’opul Firmelor’’opul Firmelor’’opul Firmelor’’
Camera de Comerþ ºi Industrie Dolj a

organizat, ieri, la Hanul Andriþei, cea de-
a XX-a ediþie a „Topului Firmelor’’, eve-
niment în cadrul cãruia au fost premiaþi
cei mai importanþi operatori economici
din judeþ care au reuºit sã sfideze recesi-

unea ºi care au avut performanþe econo-
mico-financiare notabile în anul 2012. La
„Topul Firmelor” au participat ºi repre-
zentanþii administraþiei publice locale,
judeþene ºi centrale, precum ºi parlamen-
tari de Dolj.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

calificat pe unul din cele zece locuri
ale clasamentului. Pentru comunita-
tea de afaceri din Dolj, „Topul Firme-
lor” este sãrbãtoarea companiilor
care prin muncã, pasiune, perseve-
renþã ºi tenacitate ºi-au respectat an-
gajamentul la excelenþã. „Metodolo-
gia precisã, utilizatã de toate Came-
rele, asigurã nota de elitism ºi sigu-
ranþã a Topului, care se diferenþiazã
semnificativ de topurile organizate de
alte structuri ºi organizaþii înregistrate
în România. Suntem mândri de aces-
te companii, care sprijinã atât buge-
tul local, cât ºi familiile a zeci de mii
de angajaþi”, a declarat Cristian Do-
bre, preºedintele Camerei de Comerþ
ºi Industrie Dolj.

304 firme pe locul I
Printre criteriile utilizate la elabo-

rarea Topului judeþean al firmelor s-
au numãrat: cifra de afaceri netã, pro-
fitul din exploatare, rata profitului din
exploatare, eficienþa utilizãrii resur-
selor umane, eficienþa utilizãrii capi-
talului angajat etc. Topul firmelor este
un barometru al realitãþii economice
judeþene. Conform Legii 335/2007,
Camera de Comerþ ºi Industrie Dolj

este unicul organizator la nivel jude-
þean al acestui eveniment tradiþional.

Repartizate pe ºase domenii de
activitate distincte, pe primul loc
al clasamentului se aflã 304 firme,
care au realizat o cifra de afaceri
de 5.055.571.475 lei ºi un profit
de 502.597.690 lei, având peste
28.500 de angajaþi. Domeniul cu
cel mai mare numãr de laureaþi,
companii aflate pe locul I al clasa-
mentului, este cel al Industriei, de
unde provin 92 de societãþi. Aces-
ta este urmat de Servicii – cu 87
de societãþi fruntaºe, Comerþ ºi
Turism – cu 63 de premianþi, Cer-
cetare ºi Dezvoltare – cu 27 de
societãþi, Construcþii – cu 20 de
premianþi ºi Agriculturã – cu 15.

Zece trofee
pentru creativitate

Cinci societãþi comerciale – SC
Assani Impex SRL; SC Doros Impex
SRL; SC Mercur SA; SC Moviplast
SRL ºi SC Promat SRL – au primit
«Trofee de Excelenþã 15 ANI», acor-
date pentru clasarea timp de 15 ani
consecutivi în Topul Firmelor. Alte

10 societãþi au plecat acasã cu «Tro-
fee de Excelenþã 10 ANI» acordate
pentru clasarea timp de 10 ani con-
secutivi în Topul Firmelor. Unui nu-
mãr de 53 de companii li s-au decer-
nat «Trofee de Excelenþã 5 ANI» ºi
193 de firme au fost premiate la ca-
tegoria «Trofee de Excelenþã 3
ANI».

O categorie aparte de firme, adi-
cã, nouã companii plus Universita-
tea din Craiova, au primit «Trofeul
Creativitãþii - ediþia 2013»: SC Dol-
plast; SC Promat SRL; SC Domeniul
Coroanei SegarceaSRL; Institutul
Naþional de Cercetare-Dezvoltare ºi
Încercãri pentru Electrotehnicã – IC-
MET; Solarex Impex SRL; Ruris Im-
pex; Electroputere SA; Mighty Prod
SRL ºi Bomboniera SRL.

Cristinel Iovan, vicepreºedintele Consiliului Judeþean Dolj:

„Apreciz efortul firmelor de a supravieþui astãzi, pe piaþã, pentru cã ºtim cu
toþii cât este de dificil. Menþinerea în top a unei companii este un deziderat pe
care mulþi manageri ºi-l traseazã la începutul anului, dar ºtim cã este foarte
greu de atins. ªi totuºi, astãzi vedem cã 740 de firme au reuºit sã se menþinã în
top, iar alte câteva mii a intrat în competiþie. Pãstrarea locurilor de muncã ºi
grija pentru salariile angajaþilor sunt alte aspecte extrem de importante pe care
un om de afaceri le are mereu în vedere ºi nu e puþin lucru”

Cu ocazia acestei festivitãþii, au
fost lansate Catalogul Topul Fir-
melor, ce va servi ca instrument de
referinþã celor care cautã sã identi-
fice oportunitãþi ºi contacte de afa-
ceri din judeþul nostru, ºi revista
Oltenia Business, nr 5, aferent lu-
nii noiembrie.

Proiectul îºi propune armonizarea,
la nivelul întregii zone transfronta-
liere, a politicilor economice, socia-
le, de mediu ºi culturale, în scopul
întãririi coeziunii economice, sociale
ºi teritoriale ºi a creºterii competiti-
vitãþii economice. Proiectul va avea
ca rezultate: rapoarte de evaluare
asupra gradului de coeziune socialã,
economicã ºi teritorialã, asupra com-
petitivitãþii economice ºi de mediu a
zonei transfrontaliere, o Stra-
tegie Comunã de Dezvolta-
re Teritorialã, o bazã de date
teritorialã operaþionalã co-
munã ºi suport cartografic,
un Observator Teritorial al
zonei transfrontaliere, douã
proiecte integrate pilot ºi
cinci proiecte pilot sectoria-
le (economie, educaþie-re-
surse umane de dezvoltare,
agriculturã-îmbunãtãþiri fun-
ciare, transport-infrastructu-
rã ºi turism), schimb de in-
formaþii ºi diseminare de cu-
noºtinþe, un brand de regiu-

„Strategie Comunã pentru Dezvoltarea Teritorialã Durabilã
a zonei transfrontaliere România-Bulgaria”

ARIES Oltenia implementeazã, pânã la anul, în luna
februarie, ca partener, proiectul „Strategie Comunã
pentru Dezvoltarea Teritorialã Durabilã a zonei trans-
frontaliere România-Bulgaria”, alãturi de Ministerul
Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice (parte-
ner lider) ºi alþi zece parteneri din România ºi Bulga-

ria, în cadrul Programului de Cooperare Transfronta-
lierã România – Bulgaria 2007-2013. Ieri, în cadrul
unei conferinþe de presã, reprezentanþii partenerilor în
proiect au prezentat importanþa implementãrii acestui
proiect în spaþiul transfrontalier, discuþiile fiind urma-
te de organizarea unui workshop.

ne transfrontalierã promovat la nivel
european. Grupurile þintã vizate de
proiect sunt unitãþi din administraþia
publicã centralã ºi localã, universi-
tãþi, institute de cercetare, firme care
îºi desfãºoarã activitatea în zona
transfrontalierã România – Bulgaria.

Managementul inovãrii
Cele douã proiecte pilot sunt:

„Dezvoltarea abilitãþilor ºi compe-

tenþelor în scopul pregãtirii pen-
tru mediul de afaceri” – modelul
de dezvoltare fiind cel prin inovare
în afaceri, cursuri de formare ºi cel
de-al doilea proiect-pilot „Dezvol-
tarea zonei transfrontaliere”, -
clustere ºi pol de competitivitate. În
cadrul primul proiect vorbim de Ma-
nagementul inovãrii; Managemen-
tul proprietãþii intelectuale;
Transferul de tehnologie; Evalua-
rea capacitãþii de inovare ºi a per-
formanþelor în ceea ce priveºte ma-
nagementul de inovare; Activitãþi
specifice brokerajului de tehnolo-
gii ºi nu în ultimul rând, Mento-
ring-ul ºi Coaching-ul în beneficiul
întreprinderilor ºi organizaþiilor.
„Asocierea dintre inovare ºi aface-
re pune faþã-n faþã douã aspecte di-
ferite: primul presupune cercetarea,
care are ca scop promovarea „nou-
lui” ºi cel de-al doilea presupune ac-
tivitatea desfãºuratã în scopul ob-
þinerii de profit. Inovarea poate fi
un factor de succes în toate sectoa-
rele unei organizaþii ºi în toate eta-
pele ciclului de viaþã al produsului/

procesului cât ºi în domeniul or-
ganizaþional”, a precizat ing. Ga-
briel Vlãduþ, preºedintele ARIES
Oltenia.

Clusterul, grupare
de producãtori

Conceptul „cluster” are o is-
torie destul de îndelungatã, atri-
buindu-se mai multe denumiri,
inclusiv „pol de competitivitate”,
„district industrial”, „aglomerare
industrialã”. În prezent termenii
care ºi-au impus sunt „cluster”
ºi „pol de competitivitate”, ter-
menul cel utilizat fiind „cluster”.
„Clusterul este o grupare de pro-
ducãtori, utilizatori ºi/sau bene-
ficiari, în scopul punerii în aplicare a
bunelor practici din UE în vederea
creºterii competitivitãþii operatorilor
economici. Polul de competitivitate
este un cluster inovativ regional cu
vocaþie naþionalã ºi internaþionalã
sau o reþea de clustere, care cuprin-
de asociaþii de întreprinderi, centre
de cercetare ºi instituþii de formare,

universitãþi, administraþii publice
angajate în demersul de parteneriat
pentru a pune în valoare o strategie
comunã de dezvoltare. Aceastã stra-
tegie este destinatã degajãrii de si-
nergii în jurul proiectelor inovative
create în comun pentru una sau mai
multe pieþe”, a completat Gabriel
Vlãduþ.
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Dirijorul chinez Jin Wang,
la pupitrul Orchestrei Filarmonicii „Oltenia”

Poetul şi performerul rus Serghei
Birjukov vine la „Scriitori la Tradem”

Într-o ediţie specială a întâlnirilor cu scriitori de referinţă din spaţiul româ-
nesc şi străin, poetul şi performerul rus Serghei Birjukov vine la Craiova
pentru a se întâlni cu publicul. Astăzi, de la ora 17.00, Serghei Birjukov va citi
şi performa poezie de cea mai bună calitate
la Casa de Cultură „Traian Demetrescu”.

Născut în  1950, în  provincia Tambov-
skaja – Federaţia Rusă, es te poet, filolog şi
expert în studii culturale, cu doctorat  şi stu-
dii postdoctorale sus ţinute în acest dome-
niu, performer poetic şi poet sonor, autor a
15 volume de versuri. Tradus în numeroase
limbi străine şi participan t la fes tivaluri in-
ternaţionale de referinţă, Serghei Birjukov
face parte din  grupul de scriito ri care repre-
zintă Rusia la actuala ediţie a Târgului de
Carte Gaudeamus, care se desfăşoară la
Bucureşti.

„La sugestia scriitorului Peter Sragher, el
acceptat invitaţia de a veni la Craiova pen-
tru a citi şi performa într-un spaţiu unde au citit versuri cunoscuţi poeţi ro-
mâni, începând cu anul 2010”, a precizat moderator al întâlnirii, Nicolae Coan-
de. Poetul Peter Sragher este cel care, împreună cu germanistul Cosmin Dra-
goste, vor asigura traducerea.

„Pe scenă am avut
un singur mare păcat, acela
de a fi, dacă nu cel mai bun,
printre cei mai buni”

«Copilăria, adolescenţa, maturita-
tea şi bătrâneţea mea au avut sub
picioare aceeaşi scândură, cea a sce-
nei Teatrului Naţional din  Craiova.
Adică am intrat în teatru în pantaloni
scurţi şi am ieşit în baston, la pensie!
Am sperat, am dorit, am iubit, am urât,
am admirat, am cunoscut mărirea, am
fost aplaudat – venerat chiar! –, am
avut alături actori mari de la care am
învăţat meserie, am crezut în publi-
cul pe care l-am format. Am fost şi
laş, dar am şi apărat, cu orice preţ,
principii în care am crezut. Şi pentru
că pe scenă am avut un singur mare
păcat, acela de a fi, dacă nu cel mai
bun, printre cei mai buni, vă asigur
că am avut şi câţiva prieteni care „m-
au urât că nu sunt ca ei, iar eu i-am
iubit că nu sunt ca mine”», a spus
Dellakeza în acest cadru festiv, măr-
turisirea de suflet regăsindu-se, de
altfel, şi în amplul interviu acordat de
actor cotidianului „Cuvântul Liber-
tăţii” şi publicat la jumătatea lunii
aprilie a acestui an.

Valer Dellakeza a interpretat – în
cele aproape cinci decenii de activita-

A susţinu t peste 600 de concerte la
pupitrul unor cunoscute orchestre euro-
pene, iar astă-seară se va afla în faţa Or-
chestrei Simfonice a Filarmonicii „Oltenia”
din Craiova. Este vorba despre unul din-
tre cei mai mari dirijori ai lumii contempo-
rane, Jin Wang (China), care urcă pe sce-
na celei de-a 40-a ediţii a Festivalului In-
ternaţional „Craiova Muzicală” înt r-un
concert extraordinar, anunţat ora 19.00.

Născut la Beijing, Jin Wang a studiat
la Conservatorul Central din oraşul natal,
iar apoi la Academia de Muzică din Viena
cu maeştrii Karl Osterreicher şi Leopold
Hager. A participat la cursuri de măiestrie
susţinute de Zubin Mehta şi a studiat în
particular cu Leonard Bernstein. Între anii
2006-2008 a deţinut funcţia de d irector
general muzical al Filarmonicii şi Operei din Würzburg. Pe
lângă două lucrări de Serghei Rahmaninov – Concertul
nr. 1 în Fa diez minor pentru pian şi orchestră, op. 1, şi

Simfonia I în Re minor, op. 13 –
, astă-seară va fi interpretată, în
primă audiţie la Craiova, şi o cre-
aţie a muzicianului Jin Wang:
Suita „Impresii din Tibet” pen-
tru soprană, bas, cor bărbătesc
şi orchestră.

Solista serii este pianista Mă-
dălina Paşol – din octombrie 2010
doctorand şi cadru didactic al
Universităţii Naţionale de Muzi-
că din Bucureşti. Activitatea sa
art istică a fos t recompensată
prin acordarea a numeroase pre-
mii, burse, diplome la concursuri
naţionale şi internaţionale. Din
anul 2013 este directorul Institu-
tului Internaţional de Arte, urmă-

rind ca scopuri principale promovarea artiştilor români şi a
valorilor culturale naţionale, precum şi facilitarea mobilită-
ţii valorilor culturale pe planul cooperării româno-germane.

„Îţi mulţumesc ţie Doamne, că straşnic regizor ai mai fost
pentru mine!”, a exclamat artistul, la primirea decoraţiei

Moment festiv, ieri, la Prefectura Dolj, unde,
„în semn de înaltă apreciere pentru întreaga sa
carieră pusă în slujba artei dramatice româneşti,
pentru dăruirea şi talentul cu care a dat viaţă unui
lung şir de personaje”, actorului Valer Dellake-
za i s-au înmânat însemnele Ordinului Naţional
„Serviciul Credincios” în grad de „Cavaler”, con-
ferit de preşedintele României, Traian Băsescu,
prin Decretul nr. 852 din 6 noiembrie a.c.

«M-am luat cu joaca şi nici nu ştiu când au tre-
cut 60 de ani din viaţa mea!», a mărturisit artis-
tul în vârstă de 71 de ani, dintre care 45 i-a pe-
trecut pe scena Teatrului Naţional din Craiova.
„Am intrat în pantaloni scurţi şi am ieşit în bas-

ton, la pensie!”, a glumit Dellakeza, care cu mare
emoţie a primit decoraţia şi brevetul de la pre-
fectul judeţului Dolj, Marius Cristinel Deca.

Vale r Dellakeza es te societar de onoare al
Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Cra-
iova din 2004, an în care  instituţiei îi era con-
ferit Ordinul Naţional „Me ritul Cultural” în
grad de „Comandor”, la categoria arta s pec-
tacolului. Este, totodată, Cetăţe an de Onoa-
re al municipiului Craiova (octombrie 2012)
şi laureat al Premiul UNITER pentru cel mai
bun actor – în rolul Truffaldino din „Slugă la
doi stăpâni” de Carlo Goldoni (2000) şi pen-
tru întreaga activitate (2012).

te – roluri celebre în piese ale marilor
dramaturgi ai literaturii române, dar şi
universale, şi a colaborat cu mari regi-
zori ai scenei româneşti, printre care
Silviu Purcărete, Vlad Mugur şi Tom-
pa Gabor. Este unul dintre numele mari
ale teatrului craiovean ş i naţional,
care a primit numeroase premii şi apre-
cieri critice în ţară şi străinătate.
Emil Boroghină: «Îl întrebam în
urmă cu câteva zile: Valer, ce
îţi mai poţi dori? Mi-a răspuns:
„Un nepot băiat!”»

La realizările sale s-au referit, pe
scurt, cu acest prilej, alţi doi artişti
craioveni decoraţi cu Ordinul Naţio-
nal „Serviciul Credincios” în grad de
„Cavaler” pentru realizări artistice şi
pentru promovarea culturii: actorul
Emil Boroghină şi regizorul Mircea
Cornişteanu – fostul, respectiv ac-
tualul director al Teatrului Naţional
„Marin Sorescu”.

«Valer Dellakeza este unul din acto-
rii emblematici nu numai ai Teatrului
Naţional din Craiova, nu numai ai tea-
trului românesc, ci cred că ai teatrului
european. Este o personalitate artisti-
că ce a adunat în fişa lui de creaţie ne-

numărate roluri, pe care le-a realizat
excepţional, care a obţinut nenumăra-
te premii sau a contribuit la obţinerea
lor de către TNC. Este, în momentul de
faţă, cel mai vechi angajat al Naţiona-
lului craiovean, pentru că şi-a început
activitatea încă de pe vremea când
avea pantaloni scurţi, la vârsta de 14
ani, jucând în spectacole în care era
nevoie şi de copii. A cules o mulţime
de distincţii şi înainte de 1989, dar îm-
plinirea carierei sale artistice a avut loc

odată cu rolul Unchiul Vanea din spec-
tacolul realizat de Mircea Cornişteanu
şi a continuat cu marile succese obţi-
nute în regia lui Vlad Mugur, Silviu Pur-
cărete şi, mai recent, Laszlo Boscardi.
Îl întrebam în urmă cu câteva zile: Valer,
ce îţi mai poţi dori? Mi-a răspuns: „Un
nepot băiat!”», a menţionat Emil Boro-
ghină, director al Naţionalului craio-
vean în perioada 1988-2000.

Mircea Cornişteanu:
„Sunt realizări importante
în spectacologia TNC şi a ţării
şi datorită trudei şi talentului
lui Valer Dellakeza”

Că Valer Dellakeza merită cu pri-
sosinţă să fie răsp lătit pentru meri-
tele sale artistice deoseb ite a subli-
niat şi regizorul Mircea Corniştea-
nu, actualu l manager al instituţ iei.

«Sunt bucuros că un alt s tâlp al
TNC este răsplătit  pentru munca de-
o viaţă prin  acest ordin pe care i l-a
acordat  preşedintele ţării ş i că se
alătură altor câţiva mari artişti pe
care i-a dat Naţionalul craiovean în
familia celor distinşi de preşedinţii
României. Mi-am început cariera de
regizor în urmă cu 40 de ani la Craio-
va. Valer Dellakeza deja de 20 ani

dădus e cu nas ul prin p raful scenei,
dar de vreo  10 era chiar actor-actor.
Cred cu  convingere că şi el, şi eu am
însemnat mult  unul pentru celălalt
de-a lungul celor 40 de ani în  care
am co laborat. Unele d intre specta-
colele care mie îmi sunt cele mai dragi
au devenit importante în spectaco-
logia Teatrulu i Naţional din Craiova
şi a ţării şi datorită trudei şi talentu-
lu i lui Valer Dellakeza», a  afirmat
Corniş teanu.

***
«Preşedintele României , dorind

a răsplăti meritele maestrulu i Va-
lerică Niculescu Dellakeza (Valer
Dellakeza) – societar de onoare al
Teatrului Naţional „Marin Sores-
cu” din Craiova –, în semn de înal-
tă apreciere pentru întreaga sa ca-
rieră  pusă în  slujba artei dramati-
ce româneşti, pentru dăruirea şi ta-
lentul cu care a dat viaţă unui lung
şir de personaje, dovedind excelen-
ţa Teatrului românesc la nivel na-
ţional  şi internaţ ional, conferă Or-
dinul  Naţiona l „Serviciul Credin-
cios” – în grad de „Cavaler”» stă
scris pe brevetul pe care, cu mari
emoţ ii, actorul craiovean l-a primit,
ieri, de la prefectu l de Dolj, nu  înain-
te ca acesta să îi prindă în piept  in-
signa aferentă.

„Acum, când sunt un actor în re-
tragere, sunt obligat să mulţumesc
spectatorilor, care au avut răbdare cu
mine. Mulţumesc familiei mele, mul-
ţumesc Excelenţei sale domnul Tra-
ian Băsescu, preşedintele României.
Îţi mulţumesc ţie Doamne, că straş-
nic regizor ai mai fost pentru mine!”,
a exclamat actorul Valer Dellakeza.

Actorul craiovean Valer Dellakeza –
Cavaler  al Ordinului Naţional „Serviciul Credincios”
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Sunt antrenaþi oficialitãþi din România
ºi Serbia, lideri ai comunitãþilor din Valea
Timocului, reprezentanþi ai ministerelor de
resort, europarlamentari români, profesori
universitari, studenþi, istorici ºi, nu în ulti-
mul rând, jurnaliºti, organizatorii fiind Aso-
ciaþia Studenþilor Timoceni în partene-

riat cu Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman”, Consiliul Jude-
þean Dolj ºi cotidianul regional „Cuvân-
tul Libertãþii”.

Temele pe care le vom dezbate luna
aceasta sunt „Cetãþenia românã, un
drept al românilor de pretutindeni”, „În-

ceperea cursurilor de limba ro-
mânã la Kladova, un moment
istoric” ºi „Summitul de la Vil-
nius, Republica Moldova pe
calea europeanã, urmeazã Ser-
bia”, proiectului nostru alãturân-
du-se ºi Asociaþia Studenþilor Ba-
sarabeni din Craiova. Totodatã,
se va face o recapitulare a pro-
iectului, asta dupã ce lunile tre-
cute s-a discutat despre istoria
românilor din Valea Timocului, lo-
calizarea acestora în Serbia, de-
spre þinuta tradiþionalã, despre
obiceiurile ºi tradiþiile românilor
din aceastã zonã ºi despre bise-
ricile din Valea Timocului ºi
Banatul sârbesc.

Invitaþi speciali la dezbaterea
de astãzi sunt preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj, Ion Priotea-
sa, senatorul Viorel Badea, vice-
preºedintele Comisiei pentru ro-
mânii de pretutindeni din cadrul
Senatului Românie, ºi conf. univ.
dr. George Gîrleºteanu, prodeca-
nul Facultãþii de Drept „Nicolae
Titulescu” din cadrul Universita-
tãþii din Craiova.

MARGA BULUGEAN

La Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” – Sala „Acad.
Dinu C. Giurescu” are loc astãzi, ora 12.00, o dezbatere care face
parte din campania de cunoaºtere a românilor de peste Dunãre, inti-
tulatã „Învaþã despre românii din Serbia”. Proiectul se deruleazã pe
parcursul unui an ºi prevede o serie de cursuri, dezbateri, mese ro-
tunde ºi seminarii despre istoria, geografia, cultura, tradiþia, spiritua-
litatea ºi obiceiurile românilor din Valea Timocului.

Dezbatere despre cetãþenia ºi limba
românã, la Biblioteca Judeþeanã

Primãria ºi Consiliul Local Craiova vor
organiza mâine, 23 noiembrie, începând cu
ora 17.00, în sala Teatrului Liric „Elena Te-
odorini, spectacolul „Din suflet de ro-
mân”, susþinut de Corul Bãrbãtesc din Fin-
teuºu Mare, judeþul Maramureº. Eveni-
mentul este organizat la iniþiativa ºi cu spri-
jinul ªcolii Gimnaziale nr. 1 Urdari, judeþul
Gorj, iar intrarea publicului va fi liberã, în
limita locurilor disponibile. Anul acesta, la
1 decembrie  se împlinesc 95 de ani de la
primul concert susþinut de acest cor.

Spectacol al Corului Bãrbãtesc
din Finteuºu Mare – Maramureº

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES

GEORGE POPESCU

Nu numai ciobanul se supã-
rã pe sat, dar ºi þiganul care,
ajuns împãrat, îi terminã întâi
pe ai lui, punându-ºi, apoi, toþi
supuºii în cap. ªi dacã educa-
þia s-a redus la cumpãrarea,
prin… licitaþie, a unui carton iar
cititul cãrþilor e mult mai puþin
rentabil decât apariþiile pe sti-
clã, atunci mãcar sã ne mai
aruncãm o privire prin zestrea
de înþelepciune popularã ca sã
nu cãdem iremediabil de proºti.

ªi când Þara e vraiºte, iar
societatea într-o gâlceavã con-
tinuã, iar capii celor mai impor-
tante ºi impozante instituþii ale
statului o þin de-o pãruialã go-
lãneascã, nu ºtiu ce s-ar mai
putea spune. ªi, mai ales, face.
Decât, gândesc, vreo contem-
plare resemnatã a câte unui
caz mai aparte, dintre acelea
pe care le vedem, le auzim ºi
le trãim zilnic ºi în faþa cãrora
rãmânem sideraþi.

Cât despre politicieni, ei deja
s-au calificat într-o „ligã” în
care nu mai funcþioneazã nici-
un regulament, în care ei joacã

ºi tot ei arbitreazã, unul pe al-
tul ori unii pe alþii. Pe scurt, o
ligã de origine extra-terestrã,
doveditã mãcar prin înstrãina-
rea totalã de realitatea cotidia-
nã ºi presantã, ca ºi prin neru-
ºinarea cu care îºi etaleazã,
punctual, nepriceperea, cabo-
tinismul, sictirul fãþiº faþã de
alegãtor, toate subjugate de un
orgoliu fãrã nicio acoperire.

Un simplu examen – al fie-
cãruia dintre noi – e suficient
spre a atesta o constatare cum-
plit de adevãratã ºi pe care aº
subsuma-o unui fenomen sub
eticheta fotoliul arogant.

Sigur, orgoliul, chiar ºi în va-
rianta sa mai puþin agresivã de
mândrie (ca satisfacþie pentru
ceea ce ai fãcut ºi ceea ce ai
fost, faci ºi eºti în continuare),
intrã în fondul nostru compor-
tamental. Este, în varianta sa
beneficã ºi, aº zice, „normalã”,
o formã a conºtiinþei de sine.
O afirmare chiar a ceea ce ºtii,
poþi ºi chiar faci. În cealaltã
variantã, opusã, orgoliul se di-
semineazã într-o gamã mai lar-

gã de nuanþe: de la un subiec-
tivism exagerat ori exorbitant,
trecând prin þâfna – care e
imediat reactivã – ºi ajungând
la forma cea mai detestabilã,
adicã arþagul.

În interiorul gamei, regãsim
însã atitudini, manifestãri, eºa-
pãri, crize chiar de o diversita-
te ameþitoare ºi în care, cu pu-
þinã disciplinã metodicã ºi poa-
te ºi cu puþin har, avem prilejul
nesperat de a accede la profi-
lul mai adevãrat, deloc contra-
fãcut, al pacientului.

Examenul, cum spuneam, e
simplu ºi, de fapt, îl procesãm
ori suntem martorii lui aproape
zi de zi. E vorba de… surpriza,
nemotivatã în gradul ei de im-
previzibilitate din moment ce ne
stã sub ochi, de a descoperi în
vecinul, în prietenul de-o viaþã
o schimbare radicalã scurt timp
dupã parvenirea sa într-o func-
þie pe o scarã socialã improvi-
zatã ºi fragilã.

În genere, fenomenul cel mai
jenant, nelipsit de substanþiale
rezerve de ridicol, se constatã

la cei care se trezesc pe trep-
tele de sus fãrã vreun merit.
Despre vocaþie nici nu poate
fi vorba.

S-a schimbat X, ne auzim de-
cretând, cu un firesc în care nota
de defetism ºi de resemnare ºi-
a risipit orice legitimitate.

ªi, iarãºi la fel de firesc, in-
trãm, pe acelaºi vinovat fãgaº
al unei analitici pãguboase,
în detectarea vreunor vectori
responsabili ºi cât de cât rezo-
nabili spre a înþelege resorturi-
le unei metamorfoze uneori
spectaculos de dramatice.
Sau tragice.

Exemplele cele mai eclatan-
te ºi egal reprobabile le gãsim,
cum altfel, în zona politicieni-
lor. Uneori, tineri, unii, puþin
ce-i drept, nelipsiþi nici de inte-
ligenþã ºi nici de o brumã de
culturã, ba chiar ºi de bun simþ,
însã în faza dinaintea …con-
vertirii. Sau a conversiunii.
Apoi, brusc, ca ºi cum s-a le-
pãda ca de niºte þoale mai po-
nosite, apar goliþi de oricare
dintre darurile pe care, din fe-

ricire în cazul lor, le-au avut ºi
intrã, cu o voluptate de neinvi-
diat, în ograda cu orãtãnii pe
care nu s-au sfiit, cu nu mai
puþin afiºatã convingere, sã le
înfiereze pe vremea când
luptau pentru un… bilet de
intrare.

Din pãcate, ograda e mare,
nu doar pe scena politicã –
unde ar fi nevoie de o întreagã
armatã de psihiatri ori mãcar
de psihanaliºt ca sã fie curãþa-
tã –, ci ºi în locurile cele mai
comune ale existenþei noastre
cotidiene. ªi ca de la arþãgos
la arþãgos, orgoliile spuzesc la
tot pasul, în bunã vecinãtate,
uneori chiar nepotrivitã logod-
nã, cu incultura, cu necalifica-
rea, cu proasta expertizã, toa-
te cauze ºi motive ale neferici-
rii generalizate, netratate ºi, din
nenorocire, chiar netratabile.

Un leac ar exista, cicã, ba
chiar la îndemânã: aruncarea
fotoliului, în stradã, pentru mo-
ment, fiindcã soluþia focului tri-
mite, undeva la subsol, la… ex-
plozia mãmãligii.

Fotoliul arogantFotoliul arogantFotoliul arogantFotoliul arogantFotoliul arogant

La 1 Decembrie 1918, în
ªomcuþa Mare, erau adunaþi
românii aºteptând sã primeascã
veºti de la Marea Adunare Na-
þionalã de la Alba Iulia, unde tre-
buia sa se ia hotãrârea de fãu-
rire a României Mari. Când s-a
anunþat consfinþirea Marii Uni-
ri, corul finteuºean a cântat
„Pe-al nostru steag e scris
Unire”. De-a lungul timpului,
corul ºi-a format repertoriul din
melodii dedicate  dragostei de
neam ºi þarã. 

Pe parcursul celor 95 de ani de existen-
þã, corul a realizat  schimburi culturale cu
formaþii din Italia, Franþa, Spania, Unga-
ria, Polonia, Ucraina, Republica Moldova,
Elveþia. În România, corul a susþinut con-
certe în aproape toate zonele þãrii: de la
Iaºi, Putna, Baia Mare, Borºa, Satu Mare,
Oradea, Cluj-Napoca, Bucureºti, pânã la
Deva, Târgu Jiu, Turnu Severin, Timiºoa-
ra, Urdari –  Gorj etc. Pentru prima datã,
mâine, Corul Bãrbãtesc din Finteuºu Mare
va fi prezent la Craiova.

Arhiepiscopia Craiovei ºi Facultatea de Teologie Ortodoxã din Craiova vor
organiza, sãptãmâna viitoare, pe 27 ºi 28 noiembrie, cea de a IV-a ediþie a
Simpozionului Naþional Studenþesc, închinat anul acesta Sfinþilor Împãraþi Con-
stantin ºi Elena ºi teologiei pr.
prof. Dumitru Stãniloae.
Evenimentul va avea loc la
Mãnãstirea Tismana ºi se va
desfãºura pe douã secþiuni:
„Sfinþii Împãraþi Constantin ºi
Elena, punte între lumea greco-
romanã ºi modernitate” ºi
„Teologie ºi viaþã în opera
pãrintelui profesor Dumitru
Stãniloae”. Sunt aºteptaþi sã
participe studenþi ºi masteranzi
de la facultãþile de teologie din
întreaga þarã.

S impoz i on  na þ i ona l  s t uden þesc ,  l a  Ti smana
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Secretarul de stat britanic
pentru Imigraþie, Mark Har-
per (foto), a declarat cã Ma-
rea Britanie nu se va confrun-
ta cu un aflux de migranþi ro-
mâni ºi bulgari, dupã anula-
rea, începând din 2014, a re-
stricþiilor care le sunt impu-
se, aceºtia preferând Italia,

Spania ºi Germania, relatea-
zã „The Guardian”, în ediþia
online. Potrivit publicaþiei, în
prima evaluare oficialã asupra
fluxului probabil de români ºi
bulgari de dupã anularea re-
stricþiilor impuse pe piaþa bri-
tanicã a muncii, la 1 ianuarie
2014, Harper a declarat cã,

de aceastã datã, nu se va re-
peta situaþia de acum zece
ani, când în þarã a venit un val
de polonezi. El a subliniat cã
Guvernul nu este mulþumit de
venirea unor noi migranþi, dar
a sugerat cã aceºtia ar putea
sã meargã mai degrabã în
Germania, Italia ºi Spania.
Harper i-a criticat totodatã pe
conservatorii care au cerut ca
aceste „controale tranziþiona-
le” impuse românilor ºi bulga-
rilor pe o perioadã de ºapte
sã fie extinse dupã 1 ianua-
rie. „Pur ºi simplu nu este
posibil din punct de vedere
legal”, a declarat el într-o
conferinþã de presã la sediul
Ministerului de Interne. Ofi-
cialul a catalogat drept „o
prostie” încercarea de a pre-
zice  numãrul  de persoane
care ar putea sã vinã în Ma-
rea Britanie. Fostul ministru
britanic de Interne a declarat,
sãptãmâna trecutã, a adãugat

Harper, cã a fost comisã o
„greºealã spectaculoasã” în
2004, când estimãri academi-
ce sugerau cã în þarã, la vre-
mea respectivã, ar fi urmat sã
vinã doar 15.000 de polonezi
ºi est-europeni. Secretarul a
subliniat cã nu intenþioneazã
sã comitã o asemenea gre-
ºealã acum. „Este o diferen-
þã mare faþã de (situaþia din)
2004, când eram singura þarã
importantã care nu avea con-
troale tranziþionale, iar toate
celelalte þãri mari aveau. Ori-
cine a vrut sã munceascã le-
gal aici a venit în Marea Bri-
tanie”, a spus secretarul de
stat. Harper a adãugat cã alte
opt þãri (Austria, Belgia, Ger-
mania, Irlanda, Luxemburg,
Malta, Olanda ºi Franþa) anu-
leazã, de asemenea, aceste
mãsuri la 1 ianuarie ºi cã, în
þãri ca Italia ºi Spania, existã
deja comunitãþi importante de
români ºi bulgari.

Oficial din Marea Britanie: Nu ne vom confruntaOficial din Marea Britanie: Nu ne vom confruntaOficial din Marea Britanie: Nu ne vom confruntaOficial din Marea Britanie: Nu ne vom confruntaOficial din Marea Britanie: Nu ne vom confrunta
cu un aflux de migranþi români ºi bulgaricu un aflux de migranþi români ºi bulgaricu un aflux de migranþi români ºi bulgaricu un aflux de migranþi români ºi bulgaricu un aflux de migranþi români ºi bulgari

Agenþia Naþionalã de Secu-
ritate a SUA (NSA) a putut sã-
i spioneze pe cetãþenii britanici
în urma unui acord secret în-
cheiat cu autoritãþile din Rega-
tul Unit, conform unor docu-
mente deconspirate de fostul
consultant al NSA Edward
Snowden ºi prezentate mier-
curi de cotidianul britanic „The
Guardian” ºi de televiziunea
Channel 4,  transmite AFP.
Aceste documente aratã cã
autoritãþile britanice au dat
undã verde, în 2007, pentru ar-
hivarea ºi analizarea de cãtre
NSA a datelor privind convor-
birile telefonice, comunicarea
pe Internet ºi poºta electroni-
cã ale britanicilor. Potrivit unui
document datat în mai 2007, cu

NSA i-a spionat pe britanici
cu acordul Londrei

Ministrul  de Externe al
Franþei, Laurent Fabius, a de-
clarat, ieri, cã este în pregã-
tire o intervenþie internaþiona-
lã, cu participarea Franþei, în
Republica Centrafricanã, de-
oarece acest stat se aflã „în
pragul genocidului”, transmi-
te EFE. „Nu va fi acelaºi tip
de intervenþie ca în Mali, nici
atât de masivã, nici atât de
lungã”, a precizat Fabius, într-
un interviu acordat postului de
televiziune France 2. ªeful di-
plomaþiei franceze a spus cã
ONU va permite forþelor afri-
cane,  Uniuni i  Afr icane º i
Franþei sã intervinã, în cadrul
unei rezoluþii decise la înce-

Fabius: Este în pregãtire
o intervenþie în Republica

Centrafricanã

Rada Supremã (parlamentul unicameral
al Ucrainei) a respins, ieri, toate proiecte-
le de lege care permiteau transferul în
strãinãtate, pentru îngrijiri medicale, a
opozantei încarcerate Iulia Timoºenko
(fost premier) - cerinþã a Uniunii Europe-
ne pentru semnarea Acordului de asociere
la UE la sfârºitul lunii noiembrie, la
summitul Parteneriatului Estic de la
Vilnius, relateazã AFP ºi Associated
Press. Toate cele ºase texte prezentate
au obþinut mai puþin de 200 de voturi, în
timp ce pentru aprobare era necesarã o
majoritate de 226 de voturi. Mai mulþi
deputaþi ai Partidului Regiunilor (al
preºedintelui Viktor Ianukovici), care
deþine majoritatea în parlament, ºi ai
Partidului Comunist, nu au participat la
vot, dupã ce au criticat în ultimele zile
aceste proiect ca „imperfecte”. Vladimir

Parlamentul ucrainean nu a susþinut nici una dintre legile
care prevedeau transferul lui Timoºenko în strãinãtate

Merkel cedeazã în faþa
social-democraþilor:
Germania va avea un
salariu minim naþional

Cancelarul german, Angela
Merkel, a anunþat, ieri, cã
Germania va introduce un
salariu minim generalizat, o
concesie în faþa noilor parte-
neri de guvernare, social-
democraþii, scrie AFP. „Vom
decide lucruri care, din
punctul de vedere al progra-
mului meu, nu le consider
juste, printre ele un salariu
minim generalizat”, a afirmat
cancelarul, într-un discurs
susþinut la Berlin. Dar „o
apreciere realistã (a situaþiei)
aratã cã social-democraþii nu
vor sã încheie negocierile (în
vederea unui guvern de
coaliþie) fãrã” acest salariu
minim, a precizat cancelarul,
fãrã a oferi nici un detaliu
legat de nivelul acestui salariu
sau data la care va fi introdus.

Karzai: Pânã la 15.000
de militari strãini ar putea
rãmâne în Afganistan
dupã 2014

Preºedintele afgan, Hamid
Karzai, a anunþat, ieri, cã
10.000-15.000 de militari
strãini vor putea rãmâne în
Afganistan dupã retragerea
NATO, la sfârºitul lui 2014, în
cazul în care va fi semnat
tratatul bilateral de securitate
cu Statele Unite. Karzai a
precizat cã aceste trupe ar
putea fi americane, dar, de
asemenea, ar putea proveni
din alte þãri, cum ar fi Turcia
sau alte þãri musulmane.
„Dacã acest tratat va fi
semnat, între 10.000 ºi 15.000
de militari (strãini) vor
rãmâne. Când spun «militari»
nu vorbesc doar de americani,
ci ºi de trupe provenind din
alte þãri NATO, cum ar fi
Turcia ºi din alte þãri musul-
mane”, a declarat liderul de
la Kabul. Preºedintele afgan a
fãcut aceste declaraþii într-un
discurs susþinut în deschiderea
Loya Jirga, marea adunare
tradiþionalã, care va examina
pânã duminicã, la Kabul, un
tratat bilateral de securitate
(BSA), elaborat cu migalã, în
decurs de mai multe luni, de
SUA ºi Afganistan. Secretarul
de stat american John Kerry a
anunþat, ieri, cã a ajuns la o
înþelegere cu preºedintele
afgan asupra „termenilor”
acestui tratat. La rândul sãu,
Kabulul a publicat un proiect
de acord potrivit cãruia
militarii americani care vor
rãmâne în Afganistan dupã
2014 vor beneficia de imuni-
tate judiciarã, principalul
punct de disputã între cele
douã þãri. În Irak, Statele
Unite intenþionau sã menþinã
un contingent dupã 2011, dar
pânã la urmã ºi-au retras
toate trupele, deoarece Bagda-
dul a refuzat sã le ofere
aceastã imunitate.

privire la spionajul electronic,
biroul de legãturã la Washing-
ton al serviciilor britanice de
spionaj electronic ºi NSA au
decis sã „colaboreze pentru a
pune în aplicare o nouã politi-
cã, ce extinde utilizarea infor-
maþiilor interceptate acciden-
tal de la cetãþenii britanici”. „În
prezent, analiºtii SID (serviciul
de spionaj electronic din cadrul
NSA) pot exploata toate date-
le colectate accidental de la
cetãþenii britanici despre con-
tacte, adrese de IP, adrese de
e-mail, numere de fax ºi tele-
fon”, se aratã în document.
Autoritãþile britanice ºi ameri-
cane nu au reacþionat deocam-
datã faþã de publicarea aces-
tor noi informaþii.

putul lunii decembrie de Con-
siliul de Securitate al Naþiu-
n i lo r  Uni te ,  menþ ioneazã
France Presse. Potrivit EFE,
Fabius s-a referit, printre al-
tele, ºi la diversele facþiuni
armate ºi la faptul cã un mili-
on ºi jumãtate de oameni „nu
au nimic, nici mãcar de mân-
care” .  Fabius  a  mai  a t ras
atenþia cã existã riscul ca
acest stat african sã se trans-
forme într-un nou focar de te-
rorism, precum Mali, unde
Franþa a intervenit la începu-
tul anului pentru a-i înlãtura
pe jihadiºtii care controlau
nordul þãrii ºi ameninþau sã
ocupe întregul stat.

Oleinik, parlamentar din partea Partidului
Regiunilor, nu a exclus o nouã sesiune
extraordinarã a Radei Supreme, dupã cum
informeazã ITAR-TASS.
„Ar putea avea loc o
sesiune specialã, nu
exclud aceastã posibilita-
te”, a spus el, fãrã sã
precizeze o datã la care
s-ar putea întruni, din
nou, Rada Supremã. La
votul din legislativul
ucrainean au asistat cei
doi reprezentanþi ai
misiunii Parlamentului
European, irlandezul Pat
Cox, fost preºedinte al
PE, ºi Aleksander Kwas-
niewski, fostul preºedinte
polonez. Dupã acest vot,

guvernul de la Kiev a anunþat cã Ucraina
suspendã pregãtirea acordului de asociere
cu Uniunea Europeanã.
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07:00 Telejurnal matinal *
Sport*Meteo

09:00 Legendele palatului:
Prinþesa Ja Myung

10:30 37°C (R)
11:20 ANDOnevralgicul de sâmbãtã
11:25 37°C (R)
12:00 România deºteaptã
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 Totul despre Eva
23:30 Nopþi însângerate
01:30 Mecanicul
02:45 Finanþe ºi afaceri (R)
03:10 Sport (R)
03:25 Telejurnal (R)
04:15 Legendele palatului:

Prinþesa Ja Myung (R)
05:25 Imnul României
06:00 Oameni care au schimbat

Lumea
06:10 Exclusiv în România (R)
06:55 Zestrea românilor

07:00 Poate nu ºtiai
07:40 Legendele palatului:

Copacul cu rãdãcini adânci
09:00 Uleiul de argan - aurul

alb al Marocului (R)
10:00 Capri (R)
11:10 În þara minunilor (R)
12:30 Climã, intemperii, catastrofe
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Rezistenþa prin culturã (R)
16:00 Capri
17:00 Videoterapia
18:00 Telejurnal
19:00 Taipei 101 - Aproape de

cerul Taiwan-ului
20:10 Graduation
21:50 Muzica DP2
22:00 Ora de ºtiri
23:00 În umbra legii
23:50 Motomagia (R)
00:25 Trei regate
01:20 Concertele Enescu (R)
02:10 Taipei 101 - Aproape de

cerul Taiwan-ului (R)
03:05 Videoterapia (R)
03:55 Trei regate (R)
04:45 Poate nu ºtiai
04:55 Motomagia (R)
05:20 Mesager
06:00 Ora de ºtiri (R)

07:45 Unde vei fi poimâine?
09:50 Liga dreptãþii: Apocalipsa
11:05 Jocul se schimbã
13:05 Povestea lui Tiffany Rubin
14:35 Viaþa stranie a lui Timothy

Green
16:20 Formidabilul
17:45 Gardienii destinului
19:30 Filme ºi vedete
20:00 Sherlock Holmes: Jocul

Umbrelor
22:05 Oraºul magic
23:00 Complices
00:35 Extra’ pazã-n cartier
02:15 Isterie

03:55 În ceaþã
06:00 Rãzbunãtorii

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor: Texas
09:00 Colecþia de la Count’s Kustoms
09:30 Colecþia de la Count’s Kustoms
10:00 Camionagiii gheþurilor
11:00 Restaurãri
11:30 Restaurãri
12:00 Aºii amanetului
12:30 Aºii amanetului
13:00 Rãzboiul depozitelor
13:30 Rãzboiul depozitelor
14:00 Aºii amanetului din Louisiana
14:30 Aºii amanetului din Louisiana
15:00 Aºii amanetului din Louisiana
15:30 Aºii amanetului din Louisiana
16:00 Aºii amanetului din Louisiana
16:30 Aºii amanetului din Louisiana
17:00 Restaurãri
17:30 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor: Texas
20:00 Colecþia de la Count’s Kustoms
20:30 Colecþia de la Count’s Kustoms
21:00 Vikingii
22:00 Shaun Ryder despre OZN-uri
23:00 Supraoamenii lui Stan Lee
00:00 Extratereºtri antici
01:00 Vikingii
02:00 Shaun Ryder despre OZN-uri
03:00 Aºii amanetului din Louisiana
03:30 Aºii amanetului din Louisiana
04:00 Aºii amanetului din Louisiana
04:30 Aºii amanetului din Louisiana
05:00 Aºii amanetului din Louisiana
05:30 Aºii amanetului din Louisiana
06:00 Rãzboiul depozitelor: Texas
06:30 Rãzboiul depozitelor: Texas

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Rãpitã în plinã zi (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Totul pentru fetele mele
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Dansez pentru tine
01:00 Al patrulea gen
03:00 România, te iubesc! (R)
03:45 Al patrulea gen (R)
05:30 La Mãruþã (R)

07:45 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Diamantul nopþii (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Viaþã de împrumut (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 Viaþã de împrumut
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 Viaþã de împrumut (R)
05:15 Triumful dragostei (R)
06:00 Suflet de gheaþã (R)
06:45 Furtuna din adâncuri (R)

07:30 Baltagul (R)
09:30 Eastwick (R)
10:30 Te provoc sã mã iubeºti! (R)
11:00 Eastwick
12:15 Români de succes
12:30 La Mãruþã
14:30 Te provoc sã mã iubeºti! (R)
15:00 La bloc (R)
16:00 M.A.S.H. (R)
17:00 Toate pînzele sus! -

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 Ora exactã în sport
12:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Marea Þãcãnealã
21:00 Boxbuster: Cu Froch

nu te joci
22:00 Mafioþi
23:00 Wrestling RAW
01:00 “Faceþi jocurile” -

European Poker Tour
02:00 ªtiri Sport.ro
02:10 Wrestling SMACK
03:00 Wrestling WWE Superstars
04:00 ªtiri Sport.ro

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 Ceremony
02:45 Observator (R)
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

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
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 Va curge sânge
23:30 Fii pe fazã! (R)
00:30 Totul despre sex
01:30 Dragul de Raymond
03:00 Focus 15 (R)
04:00 Va curge sânge (R)

Secretul epavei
19:00 The Bill Engvall Show
20:00 Necunoscuþii
22:00 Miss Litoral
00:15 Jurnalele vampirilor
01:15 Sub acoperire
02:00 Cu sânge rece
04:30 Necunoscuþii
06:00 Cine A.M.

07:00 Cântec fãrã sfârºit
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
15:30 Inima nu respectã reguli
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Roata norocului
22:15 Pe banii pãrinþilor
23:45 Faci faþã, faci bani
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Teo Show (R)
03:45 Pe banii pãrinþilor (R)
05:00 Inima nu respectã reguli (R)

07:30 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 Parteneri de week-end
12:00 Tezaur folcloric (R)
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:35 37°C
15:25 Andonevralgicul de sâmbãtã
15:30 37°C
16:00 Fotbal: CSU Craiova -

Universitatea Craiova
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Fotbal* Liga 2 la TVR
23:10 Trãdator
01:10 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
02:05 Parteneri de week-end (R)
02:30 Telejurnal (R)
03:20 Viaþa satului (R)
04:35 Viaþa satului (R)
05:25 Imnul României
06:00 Teleenciclopedia (R)
06:55 Zestrea românilor

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

pions League 2013 - 2014
09:00 Zon@ IT (R)
09:30 Motomagia
10:10 8 într-o barcã (R)
11:30 Drumul succesului
12:00 Cap compas
12:30 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Popasuri folclorice
14:10 Taxi pentru Canada
15:45 Poate nu ºtiai
16:00 Memorialul durerii
17:00 Gala Master Class

Mariana Nicolesco
18:00 Telejurnal
18:30 Lumea azi
19:00 Rugby: România - Fiji
20:55 Poate nu ºtiai
21:10 Viaþa în paºi de dans
23:10 Jack se îndrãgosteºte
00:50 Trei regate
01:45 Taxi pentru Canada (R)
03:20 Muzica DP2
03:30 Trei regate (R)
04:20 Memorialul durerii (R)
05:20 Mesager
06:00 Columbia, parcul de

distracþii fermecat (R)

08:25 Adio, dar rãmân cu tine!
10:15 Vrem ºcoala înapoi
12:15 Deºtepþii
13:45 Mare ºi frumos
15:25 Marile speranþe
17:35 Rãzbunãtorii
20:00 Fetele
20:30 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
21:00 The Frozen Ground
22:45 Dacã aº fi... tu?
00:35 Killing Time
02:15 Pactul
03:45 The Frozen Ground
05:30 Filme ºi vedete
06:00 Ghidul Autostopistului

Galactic

07:00 Rãzboiul depozitelor: Texas
07:30 Rãzboiul depozitelor: Texas
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:30 Aºii amanetului din Louisiana
09:00 Aºii amanetului din Louisiana

09:30 Aºii amanetului din Louisiana
10:00 Restaurãri
10:30 Restaurãri
11:00 Restaurãri
11:30 Restaurãri
12:00 Rãzboiul depozitelor: Texas
12:30 Rãzboiul depozitelor: Texas
13:00 Rãzboiul depozitelor: Texas
13:30 Rãzboiul depozitelor: Texas
14:00 Aºii amanetului din Louisiana
14:30 Aºii amanetului din Louisiana
15:00 Aºii amanetului din Louisiana
15:30 Aºii amanetului din Louisiana
16:00 Shaun Ryder despre OZN-uri
17:00 Colecþia de la Count’s Kustoms
17:30 Colecþia de la Count’s Kustoms
18:00 Rãzboiul depozitelor
18:30 Rãzboiul depozitelor
19:00 Aºii amanetului
19:30 În cãutarea pericolului
20:00 Scurt ghid despre asasina-

rea lui JFK
22:00 Aºii amanetului
22:30 În cãutarea pericolului
23:00 Colecþia de la Count’s Kustoms
23:30 Colecþia de la Count’s Kustoms
00:00 Omenirea povestea noastrã
01:00 Scurt ghid despre asasina-

rea lui JFK
05:00 Isprãvile anticilor
06:00 Aºii amanetului din Louisiana
06:30 Aºii amanetului din Louisiana

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce se întâmplã doctore ?
10:30 I like IT
11:00 Totul pentru fetele mele (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
23:30 Lanþul crimelor
01:30 Cãutãtorii de mistere (R)
02:30 Serviciul Român de

Comedie (R)
03:30 Lanþul crimelor (R)
05:30 Ce se întâmplã doctore ? (R)
06:30 I like IT (R)

07:45 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Diamantul nopþii (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Viaþã de împrumut (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 Viaþã de împrumut
21:30 Furtuna din adâncuri
22:30 Îþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Doamne de poveste (R)
02:00 Îþi ordon sã mã iubeºti! (R)
03:30 Viaþã de împrumut (R)
05:15 Triumful dragostei (R)
06:00 Winter Sonata (R)
06:45 Furtuna din adâncuri (R)

09:30 Eastwick (R)
10:00 Piata Universitatii -

Romania
11:45 Acasã în bucãtãrie
12:45 Descoperã România
13:15 The Bill Engvall Show (R)
14:15 Toate pînzele sus! -

Secretul epavei (R)
16:15 Eastwick
17:15 Mofturi 1900
19:00 The Bill Engvall Show
20:00 Toate pînzele sus! -

Misterele mãrilor
21:45 Zoom în 10
22:00 Soare înºelãtor 2
01:15 Cursa pentru viaþã
02:30 Cu sânge rece
03:15 Necunoscuþii
04:00 Un Crãciun printre straini
05:30 Cine A. M.

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Liga lu’ Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
18:45 Local Kombat: “Îngeri

decãzuþi. Reabilitarea”: Andrei “Mr
KO” Stoica vs. Agron “Pitbull”
Preteni

20:00 Boxbuste: Carl Froch -
George Groves

23:00 1000 de întâmplãri mortale
00:00 Faceþi jocurile - World

Poker Tour
01:00 Wrestling WWE NXT Next

Generation
02:00 ªtiri Sport.ro
03:00 Glory New York: Giorgio

Petrosyan - Andy Ristie

09:00 Pãcalã se întoarce
12:00 Mr. Bean
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 Foc încruciºat
22:30 Cãutãtorii de comori
00:30 Strãini printre noi
01:30 iComedy (R)
03:15 Mr. Bean (R)
04:00 Foc încruciºat (R)
05:30 America’s Funniest

Home Videos
06:00 Observator

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
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Dragoste si alte dezastre
22:30 Mãrul discordiei
00:30 Când femeile au necazuri
02:30 Totul despre sex
03:30 Dragul de Raymond
04:00 Dragul de Raymond
05:00 Focus (R)
06:00 Cunoaºte, Viseazã, Iubeºte! (R)

07:00 Pastila de râs (R)
07:15 Neveste de piloþi
08:30 Prinþesa vampirilor
09:30 Pastila de râs (R)
10:30 Secretul armei secrete
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
23:45 Rapire contra cronometru
01:45 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Feriha (R)
03:15 WOWBiz (R)
05:45 Pastila de râs (R)
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programe TV

TVR 1

LUNI - 25 noiembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

TVR 1

DUMINICÃ - 24 noiembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

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 Superconsumatorul
15:00 Tezaur folcloric
16:00 Duminica în familie
19:00 Lozul cel mare
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:45 Preþuieºte viaþa!
00:00 Garantat 100%
01:00 Duminica în

familie (R)
03:35 Oameni care au

schimbat Lumea
03:45 Universul

credinþei (R)
04:30 Simbolica (R)
04:35 Universul credinþei

(R)
05:25 Imnul României

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 ªtefan Luchian
15:55 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
16:00 Rezistenþa prin culturã
17:00 D’ale lu’ Miticã
18:00 Telejurnal
18:30 Sport plus
19:00 Academicienii
20:10 Între oglinzi paralele
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:00 Lumini ºi umbre
23:10 Teatru: Actorul (R)
00:20 ªtefan Luchian (R)
02:00 Între oglinzi paralele (R)
03:35 Naturã ºi sãnãtate (R)
04:05 Muzica DP 2
04:20 Rezistenþa prin

culturã (R)
05:20 Mesager
06:00 Kenya, satul femeilor (R)

07:50 Vogue - un nume de
legendã

08:55 Hop-Þop
10:35 În bãtaia vântului
12:10 Lovit de fulger
13:35 Talismanul norocos
15:15 Îndrãgostit cerebral
16:45 Trecutul Georgiei
18:10 Vacanþa de varã
20:00 Viaþa lui Pi
22:10 Staþia numerelor
23:40 Oraºul magic
00:35 Banshee
01:20 Vina
02:50 SuperClasico
04:25 Jucãtoarea
06:00 Talismanul norocos

07:00 Aºii amanetului din
Louisiana

07:30 Aºii amanetului din
Louisiana

08:00 Restaurãri
08:30 Restaurãri
09:00 Restaurãri
09:30 Restaurãri
10:00 Omenirea povestea

noastrã
11:00 Rãzboiul depozitelor
11:30 Rãzboiul depozitelor

12:00 Colecþia de la Count’s
Kustoms

12:30 Colecþia de la Count’s
Kustoms

13:00 Aºii amanetului
13:30 Aºii amanetului
14:00 Pe urmele antichitãþilor
15:00 Rãzboiul depozitelor
15:30 Rãzboiul depozitelor
16:00 Colecþia de la Count’s

Kustoms
16:30 Colecþia de la Count’s

Kustoms
17:00 Aºii amanetului
17:30 Aºii amanetului
18:00 Pe urmele antichitãþilor
19:00 Shaun Ryder despre

OZN-uri
20:00 Ultimele zile ale lui Lee

Harvey Oswald
22:00 Vikingii
23:00 Camionagiii gheþurilor
00:00 Ultimele zile ale lui Lee

Harvey Oswald
02:00 Colecþia de la Count’s

Kustoms
02:30 Colecþia de la Count’s

Kustoms
03:00 Camionagiii gheþurilor

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Dupã 20 de ani
11:00 Fraþii zburãtori
13:00 ªtirile Pro Tv
13:30 Apropo Tv
14:45 Vocea României (R)
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Parker
23:00 Cavalerul de oþel
01:15 Apropo Tv (R)
02:00 Parker (R)
04:00 Cavalerul de oþel (R)
06:00 Dupã 20 de ani (R)

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

iubeºti! (R)
03:30 Viaþã de împrumut (R)

07:30 Piaþa Universitãþii -
Romania (R)

09:00 Acasã în bucãtãrie
10:00 Promotor
10:30 The Bill Engvall Show

(R)
11:45 Mofturi 1900 (R)
13:30 Lumea Pro Cinema
14:00 Zoom în 10
14:15 Eastwick
15:15 Toate pînzele sus! -

Misterele mãrilor (R)
17:00 K.O.
19:00 The Bill Engvall Show
20:00 Toate pînzele sus! -

Întâlnire în Atlantic
22:00 Cursa sub soare
00:00 Vinovat ºi Victimã
02:00 Miss Litoral
03:45 Cu sânge rece
06:00 Cine A. M.

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport

10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Patron la Steaua,

reality show cu campioana
României

16:30 Liga lu’ Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
18:45 Glory New York:

Giorgio Petrosyan - Andy
Ristie

19:30 Finala Bowling
20:15 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:45 Boxbuster: Carl Froch

- George Groves
22:30 Glory New York:

Giorgio Petrosyan - Andy
Ristie

23:00 1000 de întâmplãri
mortale

00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 ªtiri Sport.ro
02:00 Wrestling WWE

Superstars
03:00 Wrestling WWE NXT

Next Generation
03:30 No information

09:00 Next Star (R)
11:15 Cãutãtorii de comori (R)
13:00 Observator
13:15 Te cunosc de undeva (R)
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 X Factor
01:00 Top Chef (R)
03:15 Pãcalã se întoarce (R)
06:00 Observator

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 Dragoste ºi alte

dezastre (R)
14:30 Copiii spun lucruri

trãsnite (R)
15:30 Cronica

cârcotaºilor (R)
18:00 Focus
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:00 Paradisul în direct
00:00 Totul despre sex
01:00 Dragul de Raymond
02:30 Focus (R)
03:00 Cu lumea-n cap (R)
03:30 Nimeni nu-i perfect (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 Enigma
02:15 ªtirile Kanal D (R)
03:00 D-Paparazzi (R)
03:45 Enigma (R)

09:00 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
22:10 Gala Premiilor APTR
00:10 Nocturne
01:10 Exclusiv în România (R)
02:00 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
02:50 Vreau sã fiu sãnãtos (R)
03:15 Oameni care au schimbat

Lumea (R)
03:25 Telejurnal (R)
04:15 Legendele palatului:

Prinþesa Ja Myung (R)
05:25 Imnul României
06:00 Telejurnal Matinal

07:00 Poate nu ºtiai
07:40 Legendele palatului:

Copacul cu rãdãcini adânci
09:00 Sarea incaºilor (R)
10:10 În curtea bunicilor (R)
12:00 Lumea azi (R)
12:30 Lumea ºi noi
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Academicienii (R)
16:00 Capri
17:00 Videoterapia
18:00 Telejurnal
19:00 Columbia, parcul de

distracþii fermecat
20:10 Teatru: Actorul
21:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
21:30 M Magazin
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Trezirea la realitate
00:55 Concertele Festivalului

George Enescu (R)
01:45 Columbia, parcul de

distracþii fermecat (R)
02:40 Videoterapia (R)
03:30 Academicienii (R)
04:20 Gala Master Class

Mariana Nicolesco (R)
05:20 Mesager
06:00 Ora de ºtiri (R)

07:40 Îndrãgostit cerebral
09:10 Trecutul Georgiei
10:35 Vacanþa de varã
12:20 Viaþa lui Pi
14:25 Cãlãreaþa
15:55 Bun venit în Mooseport
17:45 Copacabana
19:30 Pe platourile de filmare
20:00 Datorie de onoare
22:00 Banshee
23:00 Capcana
00:50 Expatriatul
02:35 Luptând cu focul
04:10 Datorie de onoare
06:00 Cãlãreaþa

07:00 Shaun Ryder despre
OZN-uri

08:00 Aºii amanetului din
Louisiana

08:30  Rãzboiul depozitelor:
Texas

09:00 Rãzboiul transportatorilor
09:30 Rãzboiul transportatorilor

10:00 Rãzboiul depozitelor
10:30 Rãzboiul depozitelor
11:00 Restaurãri
11:30 Restaurãri
12:00 Aºii amanetului
12:30 Aºii amanetului
13:00 Rãzboiul depozitelor
13:30 Rãzboiul depozitelor
14:00 Aºii amanetului
14:30 Aºii amanetului
15:00 Aºii amanetului
15:30 Aºii amanetului
16:00 În cãutarea pericolului
16:30 Supraoamenii lui Stan Lee
17:00 Restaurãri
17:30 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din

Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor:

Texas
20:00 Shaun Ryder despre

OZN-uri
21:00 Aºii amanetului
21:30 În cãutarea pericolului
22:00 Vikingii
23:00 Supraoamenii lui Stan Lee
00:00 Shaun Ryder despre

OZN-uri
01:00 Aºii amanetului
01:30 În cãutarea pericolului
02:00 Vikingii
03:00 Aºii amanetului
03:30 Aºii amanetului
04:00 Aºii amanetului
04:30 Aºii amanetului
05:00 În cãutarea pericolului
05:30 Supraoamenii lui Stan Lee
06:00 Oamenii mlaºtinilor

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 Detectivul Alex Cross
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Homeland: Reþeaua terorii
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: Reþeaua terorii (R)
05:30 La Mãruþã (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 Viaþã de împrumut (R)
13:30 Viaþã de împrumut (R)
14:30 Doctorul casei (R)
15:30 Suflet de gheata
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Maricruz
19:30 Viaþã de împrumut
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 Viaþã de împrumut (R)
04:15 Poveºtiri de noapte (R)
04:45 Cancan.ro (R)
05:15 Doamne de poveste (R)
06:00 Suflet de gheata (R)
06:45 Furtuna din adâncuri (R)

09:00 Rãpirea fecioarelor (R)
11:00 Ruleta destinului (R)
12:15 Români de succes
12:30 La Mãruþã
14:30 Rãscoala
16:45 Eastwick
17:45 Memphis Beat – Lege si

rock and roll

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 Ora exactã în sport
12:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Informaþia
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Glory Los Angeles: “Pitbull”

Roosmalen - “Killer” Beqiri
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Bellator: Gladiatorii: Joe

Warren - Nick “The Big Hurt” Kirk
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Superstars
01:30 Wrestling SMACK
02:30 Ora exactã în sport
03:00 ªtiri Sport.ro

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Top Chef
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Top Chef (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

07:00 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
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 15 (R)
04:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:00 Regina cumpãrãturilor (R)
06:00 Iubiri secrete (R)

18:50 Ruleta destinului
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Londra, mon amour
00:00 Jurnalele vampirilor
01:00 Sub acoperire
01:45 Cobra 11 în alertã
02:30 Logodnicii din America
03:45 Necunoscuþii
04:45 Necunoscuþii
06:00 Cine A.M.

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)
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TVR 1

MIERCURI - 27 octombrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1
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PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

TVR 1

MARÞI - 26 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 Minunile naturale ale
Europei

12:30 Tribuna partidelor
parlamentare

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

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

Regele Geunchogo
18:45 Clubul celor care

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

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

Lumea
23:30 Iris
01:05 Interes general (R)
01:55 Între bine ºi rãu (R)
03:05 Oameni care au schimbat

Lumea (R)
03:10 Sport (R)
03:25 Telejurnal (R)
04:15 Legendele palatului:

Prinþesa Ja Myung (R)
05:25 Imnul României
06:00 Telejurnal Matinal

07:00 Poate nu ºtiai
07:40 Legendele palatului:

Copacul cu rãdãcini adânci
09:00 Columbia, parcul de

distracþii fermecat (R)
10:00 Capri (R)
11:10 Teatru: Actorul (R)
12:15 Muzica DP2
12:30 Aerul Munþilor
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Memorialul durerii (R)
16:00 Capri
17:00 Videoterapia
18:00 Telejurnal
19:00 Kenya, satul femeilor
20:00 Destine ca-n filme
21:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
21:30 M Magazin
22:00 Ora de ºtiri
23:00 În umbra legii
23:50 Trei regate
00:45 Concertele Festivalului

George Enescu (R)
01:35 Kenya, satul femeilor (R)
02:30 Videoterapia (R)
03:20 Trei regate (R)
04:10 Poate nu ºtiai
04:25 Memorialul durerii (R)
05:20 Mesager
06:00 Ora de ºtiri (R)

07:30 Bun venit în Mooseport
09:20 Copacabana
11:05 Ultimul luptãtor stelar
12:45 Toþi suntem diferiþi
14:15 Cartea Junglei 2
15:30 În timp
17:20 Redacþia
18:15 Redacþia
19:00 Redacþia
21:45 Isterie
23:25 Vremuri întunecate
00:55 Cutia blestematã
02:25 Ultima razie
04:15 Isterie
06:00 Deºtepþii

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din Louisiana

08:30 Rãzboiul depozitelor: Texas
09:00 Aºii amanetului
09:30 În cãutarea pericolului
10:00 Omenirea povestea noastrã
11:00 Restaurãri
11:30 Restaurãri
12:00 Aºii amanetului
12:30 Aºii amanetului
13:00 Rãzboiul depozitelor
13:30 Rãzboiul depozitelor
14:00 Rãzboiul depozitelor
14:30 Rãzboiul depozitelor
15:00 Rãzboiul depozitelor
15:30 Rãzboiul depozitelor
16:00 Rãzboiul depozitelor
16:30 Rãzboiul depozitelor
17:00 Restaurãri
17:30 Restaurãri
18:00 Shaun Ryder despre OZN-uri
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor: Texas
20:00 Aºii amanetului
20:30 În cãutarea pericolului
21:00 Rãzboiul depozitelor
21:30 Rãzboiul depozitelor
22:00 Muntenii
23:00 Supraoamenii lui Stan Lee
00:00 Extratereºtri antici
01:00 Rãzboiul depozitelor
01:30 Rãzboiul depozitelor
02:00 Muntenii
03:00 Rãzboiul depozitelor
03:30 Rãzboiul depozitelor
04:00 Rãzboiul depozitelor
04:30 Rãzboiul depozitelor
05:00 Rãzboiul depozitelor
05:30 Rãzboiul depozitelor
06:00 Muntenii

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Zidul secretelor (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Tornade îngheþate
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: Reþeaua terorii
00:00 Las fierbinþi (R)
01:00 Ce se întâmplã doctore ? (R)
01:30 Promotor (R)
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 Zidul secretelor (R)
05:30 La Mãruþã (R)

07:45 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Diamantul nopþii (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Viaþã de împrumut (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 Viaþã de împrumut
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 Viaþã de împrumut (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 Rãscoala (R)
09:00 Eastwick (R)
10:00 Memphis Beat – Lege si

rock and roll (R)
11:00 Ruleta destinului (R)
12:15 Români de succes
12:30 La Mãruþã
14:30 Zoom în 10
14:45 Eastwick
15:45 Memphis Beat – Lege ºi

rock and roll
16:45 La bloc

17:45 M.A.S.H. (R)
18:50 Te provoc sã mã iubeºti!
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Pumnul de fier
00:00 Jurnalele vampirilor
01:00 Sub acoperire
01:45 Cobra 11 în alertã
02:30 Binecuvantata fii, inchisoare
04:00 Necunoscuþii
04:45 Lumea Pro Cinema
05:15 Cine A.M.

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 Ora exactã în sport
12:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Special “România, Victorie!”
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Special “România, Victorie!”
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Special “România, Victorie!”
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Fotbal: Anglia - Germania
01:30 Wrestling RAW
03:30 “Faceþi jocurile” -

European Poker Tour
04:30 Ora exactã în sport
05:00 ªtiri Sport.ro

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 Creaturi fioroase
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

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
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 15 (R)
04:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:00 Regina cumpãrãturilor (R)
06:00 Iubiri secrete (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 Telejurnal matinal *
Sport*Meteo

09:00 Legendele palatului:
Prinþesa Ja Myung

10:30 Între bine ºi rãu (R)
11:50 Oameni care au schimbat

Lumea
12:00 Beneficiar România (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 (R)
23:30 Asasinarea lui John F.

Kennedy: Teoriile conspiraþiei
01:30 Garantat 100% (R)
02:20 La vârf (R)
03:10 Sport (R)
03:25 Telejurnal (R)
04:15 Legendele palatului:

Prinþesa Ja Myung (R)
05:25 Imnul României
06:00 Telejurnal Matinal

07:00 Poate nu ºtiai
07:40 Legendele palatului:

Copacul cu rãdãcini adânci
09:00 Kenya, satul femeilor (R)
10:00 Capri (R)
11:00 Destine ca-n filme (R)
12:00 Drumul succesului (R)
12:30 Climã, intemperii, catastrofe
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 D’ale lu’ Miticã (R)
16:00 Capri
17:00 Videoterapia
18:00 Telejurnal
19:00 A trãi dincolo de

Cercul Arctic
20:10 8 într-o barcã
21:30 M Magazin
22:00 Ora de ºtiri
23:00 În umbra legii
23:50 Trei regate
00:45 Concertele Festivalului

George Enescu (R)
01:35 A trãi dincolo de Cercul Arctic (R)
02:30 Videoterapia (R)
03:20 Trei regate (R)
04:10 Poate nu ºtiai
04:25 D’ale lu’ Miticã (R)
05:20 Mesager
06:00 Ora de ºtiri (R)

07:45 Fata
09:15 Epoca de gheaþã 4:

Continente în derivã
10:40 Mare ºi frumos
12:20 Talismanul norocos
14:00 Filme ºi vedete
14:25 În armatã
15:55 Lovit de fulger
17:20 Cartea Junglei 2
18:35 Un Halloween de pominã
20:00 Dacã aº fi... tu?
21:55 Fetele
22:25 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
23:00 Banshee
23:45 Pactul
01:15 Comedia parodiei
02:35 Dacã aº fi... tu?
04:25 Lumina rece a dimineþii
06:00 Talismanul norocos

07:00 Extratereºtri antici

08:00 Aºii amanetului din
Louisiana

08:30 Rãzboiul depozitelor: Texas
09:00 Rãzboiul depozitelor
09:30 Rãzboiul depozitelor
10:00 Muntenii
11:00 Restaurãri
11:30 Restaurãri
12:00 Aºii amanetului
12:30 Aºii amanetului
13:00 Rãzboiul depozitelor
13:30 Rãzboiul depozitelor
14:00 Pe urmele antichitãþilor
15:00 Pe urmele antichitãþilor
16:00 Pe urmele antichitãþilor
17:00 Restaurãri
17:30 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din

Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor: Texas
20:00 Rãzboiul depozitelor
20:30 Rãzboiul depozitelor
21:00 Pe urmele antichitãþilor
22:00 Oamenii cu topoare
23:00 Vikingii
00:00 Extratereºtri antici
01:00 Pe urmele antichitãþilor
02:00 Oamenii cu topoare
03:00 Pe urmele antichitãþilor
04:00 Pe urmele antichitãþilor
06:00 Oamenii cu topoare

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Nu capitulez
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Vremea dreptãþii
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: Reþeaua terorii
00:00 Las fierbinþi (R)
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Nu capitulez (R)
04:30 Homeland: Reþeaua terorii (R)
05:30 La Mãruþã (R)

10:45 Maricruz (R)
12:00 Viaþã de împrumut (R)
13:30 Îngeri pierduþi (R)
14:30 Triumful dragostei
15:30 Suflet de gheata
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Maricruz
19:30 Viaþã de împrumut
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 Viaþã de împrumut (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 Pumnul de fier (R)
09:00 Eastwick (R)
10:00 Memphis Beat – Lege si

rock and roll (R)
11:00 Te provoc sã mã iubeºti! (R)
12:15 Români de succes
12:30 La Mãruþã
14:30 Zoom în 10
14:45 Eastwick
15:45 Memphis Beat – Lege si

rock and roll
16:45 La bloc (R)
17:45 M.A.S.H. (R)
18:50 Te provoc sã mã iubeºti!
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Antrenorul Carter
00:45 Jurnalele vampirilor
01:45 Sub acoperire

02:30 Cobra 11 în alertã
03:15 Schimb valutar
04:45 Necunoscuþii
05:30 Cine A.M.
06:30 Antrenorul Carter

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 Ora exactã în sport
12:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Fotbal: Anglia -

Germania
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Informaþia
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Boxbuster: Andre Ward

- Edwin Rodriguez
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT

Next Generation
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

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 Afaceri necurate
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

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
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 15 (R)
04:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:00 Regina cumpãrãturilor

(R)
06:00 Iubiri secrete (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)
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Anunþul tãu!
In conformitate cu  HCLM 192/
2013, HCLM 176/2011, S.C. Pie-
te si Targuri Craiova S.R.L. cu
sediul in Craiova, Calea Bucu-
resti nr. 51, organizeaza licita-
tie publica in vederea inchirie-
rii pe o perioada de trei ani a
terenurilor din Piata Valea Ro-
sie, Piata Centrala, Piata Braz-
da lui Novac si Piata Craiovita
Orizont care apartine dome-
niului public al Municipiului
Craiova,  dupa cum urmeaza: -
in data de 12.12.2013, ora 11:00
pentru inchirierea terenurilor
din Piata Valea Rosie pozitiile
cadastrale nr. 1 si nr. 36 si Piata
Centrala-pozitia cadastrala nr.
98 conform HCLM 192/2013; -
in data de 16.12.2013, ora 11:00
pentru inchirierea terenurilor
din Piata Brazda lui Novac po-
zitiile cadastrale nr. 6 conform
HCLM 176/2011 si nr. 2 conform
HCLM 192/2013 si Piata Craio-
vita Orizont-pozitia cadastrala
nr. 7 conform HCLM 192/2013.
Documentatia de participare la
licitatiile publice  se achizitio-
neaza de la S.C Piete si Targuri
Craiova SRL. Ofertele se de-
pun la sediul S.C Piete si Tar-
guri Craiova SRL pana la data
de sustinere a licitatiilor publi-
ce (inclusiv), ora 10.00. Des-
chiderea ofertelor va avea loc
la sediul S.C Piete si Targuri Cra-
iova SRL in data mai sus men-
tionata, ora 11:00. Relatii supli-
mentare la sediul S.C Piete si
Targuri Craiova SRL sau la te-
lefon 0251/410696.

OFERTE SERVICIU
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.
GRESIE, faianþã, rigips,
tencuieli, ºape. Telefon:
0736/003.526.
Execut lucrãri gresie ºi
faianþã, tencuieli, zugrã-
veli, finisaje. Telefon:
0736/003.526.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

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.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
VÂND apartament 2 ca-
mere, decomandat, 1
Mai, etaj superior. Tele-
fon: 0747/ 602.355.

Particular vând (închi-
riez) locuinþã bloc nefa-
miliºti (2 camere) par-
chet, izolaþie, geam ter-
mopan, 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 ca-
mere 6/10 Brazdã, lân-
gã Big Family. Preþ ne-
gociabil. Telefon: 0752/
963.770.
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Ocazie

5 parcele de teren situate la Beharca(1200, 1300,
2390, 4810 si 12500 mp), vis-a-vis de Carul din Stele.
Pret atractiv. Ofertele se pot depune la orice Agentie
BRD GSG.

Informatii la tel. 0729.844.399 si 0731.791.057

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 came-
re decomandate, Calea
Bucureºti, zona Institut.
Telefon: 0770/334.956.
Vând apartament 2 came-
re. Telefon: 0351/175.746.
Vând apartament 2 ca-
mere central. Telefon:
0770/682.554.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate, su-
perb, preþ negociabil, zona
Ciupercã. Telefon: 0742/
872.319, 0748/195.954.

Particular, apartament 3
camere, îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa Poligra-
fie). 45.000 Euro negocia-
bil. Telefon: 0721/218.871.

CASE
Vând casã recent renova-
tã cu apã curentã, livadã,
vie, în comuna Giurgiþa.
Telefon: 0755/953.397.
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.
Casã, 3 camere, anexe,
pomi fructiferi, vie, fân-
tânã, localitatea Ciutura,
preþ negociabil. Telefon:
0763/305.850.

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.
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.
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 teren 2700 mp Ba-
riera Vâlcii deschidere 16
m. Telefon: 0742/127.837.
Vând 2600 m.p. pe ºosea-
ua ªimnicu de Sus la 600
m de lacul Tanchiºtilor (în-
tre vile). Preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/170.504.

Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Tele-
fon: 0741/078.812.
Vând teren extravilan ºi pã-
dure. Telefon: 0766/582.831.
Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate energie
+ alte avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând 4000 m teren intra-
vilan, Predeºti, ideal pen-
tru casã, zonã pitoreas-
cã, 10.000 E, negociabil.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând teren 1850 m.p. Ba-
riera Vâlcii, str. Corneºului.
Telefon: 0761/431.806.
Vând teren intravilan
4000 mp, cadastru, cu o
casã bãtrâneascã, pomi,
vie la 11 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 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. Tere-
nurile fiind la stradã beto-
natã având toate facilitã-
þile preþ convenabil. Tele-
fon: 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.
Telefon: 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  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.
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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.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
cu sediul in Calafat,  jud. Dolj,  str. T. Vladimirescu, nr. 24

Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a spatiului –
standului nr. 34 situat in Piata Industriala din municipiul Calafat,
str. 22 Decembrie, nr. 38 A, jud. Dolj, în urmãtoarele conditii:

preþul de pornire al licitaþiei este de 8 euro (echivalent lei)/
mp de stand/luna;

perioda de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
participantii la licitatie trebuie sa faca dovada achitarii

la zi a taxelor si impozitelor la bugetul local si bugetul con-
solidat al statului;

taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
garanþia de participare la licitaþie: 500 lei;
caietul de sarcini si lista documentelor necesare participa-

rii la licitatie se obtin de la sediul D.S.U.P. Calafat.
persoanele care participa la licitatie, pot licita numai pen-

tru un singur stand.

Licitaþia va avea loc la data de 5.12.2013, ora 1100, iar
inscrierea se va face pina la data de 5.12.2013, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/
333016.

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 CALIBRA,
an 1996, motor 1998,
116 CP, full, 1600 euro.
Telefon: 0766/859.357.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
PERII colectoare, pentru
scule electrice. Telefon:
0748/412.761.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 cm 100 lei,
fotoliu pat 80 lei, dormezã
Dormeo o persoanã 80 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând puieþi salcâm, fra-
sini ºi 10 plopi pentru
scândurã. Telefon: 0762/
278.639; 0253/285.145.
Vând arzãtor gaze sobã
Ø 600, cârlige jgheaburi
acoperiº, bocanci piele
43 noi, piatrã polizor 250/
20/25mm, ansamblu ax
volan ºi contact cu che-
ie Dacia 1310. Telefon:
0251/427.583.

Vând loc de veci cimitirul
Sineasca, lângã poartã.
Telefon: 0351/805.111,
dupã ora 20.00.
Vând ladã frigorificã, 7
sertare, stare bunã de
funcþionare. Telefon:
0765/393.045.
Vând plug ºi grapã pentru
boi. Telefon: 0251/421.727.
LG OPTIMUS L5 II E 460,
550 RON (Nou), Nokia
113, 100 RON, garanþie.
Telefon: 0731/877.880.
Vând cazan þuicã, inox
alimentar, de 100 litri.
Telefon: 0766/304.708.
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 în Iºalniþa televizor
color Grundig micã de-
fecþiune 50 lei, cuptor cu
microunde geam spart
40 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/ 989.439.
Vând Ceragem 2000 lei
sau 450 euro. Telefon:
0351/409.381.
Cedez la cimitirul Sineas-
ca loc de veci 9 m.p. (2
locuri). Telefon: 0745/
094.137.

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 cadru metalic han-
dicap, masã sufragerie 6
persoane, chiuvetã picior
(ciupercã), butoi pentru
varzã. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând vioarã nouã, un
sfert arcuº, cutie. Tele-
fon: 0727/804.400.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
PRESÃ ULEI, originalã
fabricã, preþ 5000 RON.
Telefon: 0764/834.799.
Vând pãlãrie fetru nr. 55,
nouã, 50 lei, maºini de
spãlat rufe, pompã de-
fectã. 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 þuicã de prune.
Telefon: 0723/ 653.261;
Vând 2 gropi, Cimitirul Ro-
maneºti, cu lucrare fãcutã.
Telefon: 0771/758.019.
Vând canapea extensibi-
lã tapiþerie pluº, preþ 160
lei, stare bunã negociabil.
Telefon: 0351/440.594.
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 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.
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 condiþi-
onat, mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante, covoa-
re. Telefon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie, bi-
bliotecã Dana, maºinã
de cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.

2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon: 0351/
437.906.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte supra-
puse ºi douã pe o parte.
Telefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor
bucãtãrie, 2 radio case-
tofoane (30 Ron/buc).
Telefon: 0729/977.036.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, diverse.
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 negocia-
bil. 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.
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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, 22 noiembrie 2013

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

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.

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.
SCHIMBURI

Schimb 1 ha pãdure si-
tuatã în Ocnele Mari pe
garsonierã în Craiova,
Vâlcea. Telefon: 0741/
078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr moarã fãrã
Electromotor de porumb
ºtiuleþi (uroaie ºi mãlai).
Telefon: 0766/304.708.
Cumpãr miniremorcã
autoturism. Telefon:
0721/995.405.

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.
Închiriez teren Calea Bu-
cureºti km 11, ideal pen-
tru parc auto, la DE 2000
sau 1000 m, deschidere
35 m sau vând. Telefon:
0762/109.595.
Închiriez camerã sau 2
camere la bloc, Calea
Bucureºti, exclusiv familie.
Telefon: 0762/047.095.
S.C. închiriazã spaþii de
producþie, birouri ºi depo-
zitare. Telefon: 0770/
887.454.
Închiriez spatiu comercial
în municipiul Craiova, str.
Lipscani, 300 mp, dispus
pe trei niveluri. Telefon:
0745/130.705.
Închiriez pe termen scurt
apartament 2 camere,
Craioviþa Nouã. Telefon:
0351/401.251, dupã ora
17.00.
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. Eminescu. Te-
lefon: 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
Caut o doamnã  50 ani,
pentru ordine în casã.
Telefon: 0762/278.639.
Alex- vãduv pensionar cu
handicap locomotor, 71
ani, din Poiana Mare caut
doamnã vãduvã, pensi-
onarã, vârstã apropiatã,
fãrã vicii, tutun, alcool, sã
locuiasã la mine la curte.
Telefon: 0764/091.126.
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 craio-
vean vãduv nefumãtor
pentru alungarea singu-
rãtãþii, vârsta 56-70 ani.
Telefon: 0735/325.233.

DIVERSE
Caut partenerã pentru afa-
ceri, vârsta maxim 50 ani
din oraº. Telefon: 0351/
430.880; 0762/278.639.
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.

Cedez 4500 m.p. teren
extravilan pentru reparaþii
casã + anexe sau cedez
4000 m.p. teren intravilan
pentru un apartament cu
2 camere + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.
Caut persoanã autorizatã
ptr. cadastru în Craiova.
Telefon: 0770/333.559;
0351/401.251.
CONDOLEANÞE
Familia Marcela, Bianca
ºi Ion Predescu ºi Maria
Mihãilã regretã trecerea
în eternitate a bunei prie-
tene ASINETA GÂSCAN.
Sincere condoleanþe fa-
miliei îndoliate! Dumne-
zeu sã o odihneascã în
liniºte ºi pace!

Cu mare durere în su-
flet anunþãm decesul
celei care a fost soþie,
mamã ºi bunicã, ing.
Asineta Gîscan. Înmor-
mântarea are loc astãzi,
22.11.2013, la Cimitirul
Ungureni, ora 13:00.
Amintirea ei va rãmâ-
ne pentru totdeauna în
sufletele noastre! Grig,
Mihai ºi Asi.
COMEMORÃRI

Familia Gelu Daha
anunþã împlinirea a 5
ani de la decesul tatã-
lui VALERIE DAHA din
Verbicioara, lãsând în
urmã durere ºi regrete.
Un gând pios pentru
sufletul sãu curat!
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BUNDESLIGA – ETAPA A 13-A

Vineri: Stuttgart – M’gladbach (21:30);
Sâmbãtã: Hertha – Leverkusen, Nurnberg – Wolfsburg, Frankfurt –

Schalke, Augsburg – Hoffenheim, Braunschweig – Freiburg (toate 16:30),
Dortmund – Bayern (19:30);

Duminicã: Hamburg – Hannover (16:30), Werder – Mainz (18:30).
1. Bayern 32 10. Werder 15
2. Dortmund 28 11. Hannover 14
3. Leverkusen 28 12. Hoffenheim 13
4. M’gladbach 22 13. Augsburg 13
5. Wolfsburg 21 14. Hamburg 12
6. Schalke 20 15. Frankfurt 10
7. Hertha 18 16. Freiburg 8
8. Stuttgart 16 17. Braunsch. 8
9. Mainz 16 18. Nurnberg 7

LIGUE 1 – ETAPA A 14-A

Vineri: Ajaccio – Marseille (21:30);
Sâmbãtã: Reims – Paris SG (18:00), Lyon – Valenciennes, Montpel-

lier – Guingamp, Sochaux – Bastia, Rennes – Bordeaux, Evian TG –
Lorient (toate 21:00);

Duminicã: Lille – Toulouse (15:00), Nice – St. Etienne (18:00), Nan-
tes – Monaco (22:00).

1. Paris SG 31 11. Rennes 17
2. Lille 27 12. Bordeaux 17
3. Monaco 26 13. Nice 17
4. Nantes 23 14. Evian 16
5. Marseille 21 15. Toulouse 16
6. Reims 19 16. Montpellier 14
7. Lyon 18 17. Lorient 11
8. Guingamp 18 18. Valencien. 9
9. St. Etienne 18 19. Ajaccio 8
10. Bastia 18 20. Sochaux 7

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 14-A

Vineri: Valladolid – Osasuna (22:00);
Sâmbãtã: Barcelona – Granada (17:00), Sociedad – Celta (19:00),

Almeria – Real M. (21:00), Atletico – Getafe (23:00);
Duminicã: Levante – Villarreal (13:00), Rayo – Espanyol (18:00),

Elche – Valencia (20:00), Sevilla – Betis (22:00);
Luni: Malaga – Bilbao (23:00).
1. Barcelona 37 11. Sevilla 16
2. Atletico 34 12. Espanyol 15
3. Real 31 13. Elche 14
4. Villarreal 24 14. Malaga 13
5. Bilbao 23 15. Valladolid 12
6. Getafe 20 16. Celta 12
7. Sociedad 17 17. Almeria 12
8. Granada 17 18. Rayo 12
9. Valencia 17 19. Osasuna 10
10. Levante 17 20. Betis 9

Digi Sport 1
14:00 – FORMULA 1 – Antre-

namente 1 Marele Premiu al Brazi-
liei / 18:30, 21:00 – FOTBAL –
Liga I: Concordia – Sãgeata Nã-
vodari, Oþelul – SC Vaslui.

Digi Sport 2
18:00 – FORMULA 1 – Antre-

namente 2 MP al Braziliei / 19:30

– VOLEI (M) – Divizia A1: Unirea
Dej – Zalãu / 21:30 – FOTBAL –
Campionatul Franþei: Ajaccio –
Marseille.

Digi Sport 3
18:00, 20:00, 21:45 – BAS-

CHET (M) – Euroliga: Lokomotiv
Krasnodar – Steaua Roºie, Unica-
ja Malaga – Olympiacos Pireu,
Real Madrid – Zalgiris Kaunas.

Dolce Sport 1
19:00 – FOTBAL – Liga I: Cea-

hlãul – Poli Timiºoara / 21:30 –
FOTBAL – Campionatul Franþei:

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Ajaccio – Marseille / 3:00 – BAS-
CHET NBA: Memphis – San An-
tonio.

GSP TV
21:45 – FOTBAL – Liga secun-

dã englezã: Doncaster – Yeovil.

Eurosport
9:00, 12:00 – VOLEI (M) –

Cupa Marilor Campioni Mondiali,
faza grupelor: Iran – Rusia, Japo-
nia – Brazilia / 14:30, 16:45 – PA-
TINAJ ARTISTIC – Grand Prix-
ul de la Moscova / 18:45 – SÃRI-
TURI CU SCHIURILE – Marele
pRemiu de la Klingenthal (Germa-
nia).

Eurosport 2
13:00, 18:30 – PATINAJ AR-

TISTIC – Grand Prix-ul de la
Moscova / 19:30 – FOTBAL –
Liga secundã germanã: Arminia
Bielefeld – Bochum / 21:30 – FOT-
BAL – Campionatul Germaniei:
Stuttgart – Monchengladbach.

Dupã ce miercuri Jurgen Klopp a fost anunþat cã
Hummels ºi Schmelzer vor lipsi o perioada îndelun-
gatã ºi nu vor putea juca în derby-ul de sâmbãtã cu

Ribery rateazã megaRibery rateazã megaRibery rateazã megaRibery rateazã megaRibery rateazã mega
derby-ul cu Dortmund!derby-ul cu Dortmund!derby-ul cu Dortmund!derby-ul cu Dortmund!derby-ul cu Dortmund!

Chiar ºi aºa Bayern stã mult mai bine, “galben-negrii” având jumãtate de echipã în infirmerie

Bayern (ora 19:30, Eurosport 2), ei adãugându-se pe
lista lungã a accidentaþilor de la Dortmund, din care
fac parte ºi Subotici, Piszczek ºi Gundogan, ieri, Pep
Guardiola a primit vestea cã nu se va putea baza pe
cel mai important jucãtor al echipei.

Aflat printre favoriþii la câºtigarea Balonului de Aur,
Franck Ribery va rata duelul cu Borussia în urma unei
accidentãri suferite la o coastã în meciul naþionalei
Franþei cu Ucraina ºi este în dubiu pentru partida cu
ÞSKA Moscova din Champions League.

“Este pãcat ºi îmi lasã un gust amar, dar sunt sigur
cã echipa se va mobiliza ºi se va descurca fãrã mine”,
a declarat Ribery.

Altfel, în mare crizã de fundaºi centrali, dupã acci-
dentãrile lui Subotici ºi Hummels, Borussia Dortmund
a apelat o la soluþie de urgenþã. Fosta campioanã a
Germaniei l-a legitimat pe veteranul Manuel Friedrich,
34 de ani, liber de contract, dupã despãrþirea de Bay-
ern Leverkusen.

Simona Halep a fost desemna-
tã, ieri, de WTA, jucãtoarea cu cel
mai mare progres în 2013, an com-
petiþional în care a câºtigat ºase
turnee ºi pe care l-a încheiat pe
locul 11 în clasamentul
mondial, a notat wtaten-
nis.com.

“Totul a început cu un
parcurs incredibil la
Roma, iar acum, ºase luni
mai târziu, ea se aflã pe
punctul de a ajunge în
Top 10 – Simona Halep
este Most Improved Pla-
yer Of The Year”, s-a arã-
tat pe site-ul WTA.

Wtatennis.com a scris
cã la Roma, în luna mai,
Halep a învins patru jucã-

Halep, premiatã de WTA
toare importante – Svetlana Kuz-
neþova, Agnieszka Radwanska,
Roberta Vinci ºi Jelena Jankovici,
iar în semifinale a fost eliminatã de
liderul mondial Serena Williams.

“Au urmat ºase luni de progres.
Dacã luãm în considerare ºi par-
cursul de la Roma, Halep a avut
un palmares de 43-8 la ultimele 14
turnee, câºtigând primele ei ºase

titluri WTA la Nürnberg, ‘s-
Hertogenbosch, Budapesta,
New Haven, Moscova ºi So-
fia, ºi încheind pe locul 11 în
clasamentul de la 4 noiem-
brie”, a adãugat sursa citatã.

WTA a menþionat cã Halep
are mari ºanse sã ajungã în
Top 10 la începutul anului
2014 ºi sã fie a treia româncã
ce accede în clasamentul ce-
lor mai bune zece jucãtoare
din lume, dupã Irina Spîrlea (7
WTA în 1997) ºi Virginia Ru-
zici (8 WTA în 1979).

Cotidianul italian Tuttosport a
scris în ediþia de ieri despre
intenþia lui Chelsea de a-l cumpãra
în iarnã, pe Mario Balotelli, de la
AC Milan. Potrivit sursei citate,
formaþia pregãtitã de Jose Mourin-
ho vrea sã-l ofere la schimb pe
internaþionalul belgian Romelu
Lukaku, în prezent împrumutat la
Everton, echipã pentru care a
marcat de 5 ori în acest sezon, în
7 apariþii.

Tuttosport a mai notat ºi faptul
cã milanezii sunt interesaþi de

Costel Pantilimon a devenit titu-
larul de drept dintre buturile lui Man-
chester City dupã gafele repetate ale
lui Joe Hart, iar acest statut pare sã
îi aparþinã ºi în continuare.

Chiar dacã Joe Hart a avut o pre-
staþie foarte bunã în partida amicalã
pe care Anglia a pierdut-o, scor 0-1,
marþi searã, în faþa Germaniei, Ma-
nuel Pellegrini nu se gândeºte sã-l
readucã pe englez în primul 11 al
celor de la City, preferând sã îl folo-

Rocadã de senzaþie între Chelsea ºi Milan?

“Super Mario” Balotel l i  ar putea reveni în Premier League

Pantilimon mai rãmâne în poarta lui City
seascã în continuare pe Pantilimon.

“Cred cã Joe are nevoie în conti-
nuare de o pauzã, dar avem mare
încredere în el, rãmâne un jucãtor
important în echipa noastrã. Pentru
mine ca manager, nu existã doar 11
jucãtori, ci 22. Analizez în fiecare
sãptãmânã tot ceea ce fac jucãtorii
mei ºi discut cu ei despre asta. Sunt
sigur cã va reveni la performanþele
reuºite în ultimii doi ani”, a spus Pel-
legrini pentru Sky News.

schimb, cu atât mai mult cu cât
Lukaku este un fotbalist pe care
gruparea “rossonera” îl urmãreºte
de ceva timp.

În plus, Balotelli nu traverseazã
o perioadã prea grozavã, el reuºind
doar 3 goluri în 7 meciuri jucate
pentru Milan în actuala stagiune,
unul dintre ele din penalty.

Dacã tranzacþia se va concreti-
za, italianul cu origini nigeriene ar
reveni în Insulã dupã exact un an,
moment când ºi-a reziliat acordul
cu Manchester City.

Jucãtoarea cu cel mai mare progres în 2013
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„E un meci special, între două
echipe care-şi revendică acelaşi

palmares”

„E un meci special, între două
echipe care-şi revendică acelaşi

palmares”

„E un meci special, între două
echipe care-şi revendică acelaşi

palmares”

„E un meci special, între două
echipe care-şi revendică acelaşi

palmares”

„E un meci special, între două
echipe care-şi revendică acelaşi

palmares”

„E un meci special, între două
echipe care-şi revendică acelaşi

palmares”

„E un meci special, între două
echipe care-şi revendică acelaşi

palmares”

„E un meci special, între două
echipe care-şi revendică acelaşi

palmares”

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      PSteaua 11 9 2 0 27-7 29
Astra 13 9 2 2 33-14 29
Petrolul 14 7 6 1 19-10 27
Pandurii 14 8 2 4 31-17 26
Ceahlăul 14 6 5 3 18-12 23
Gaz Metan 14 6 4 4 18-16 22
CFR Cluj 14 5 6 3 17-16 21
Dinamo 14 5 4 5 20-15 19
ACS Poli 14 5 4 5 14-15 19
Botoşani 14 5 4 5 14-18 19
FC Vaslui 13 5 3 5 14-12 18
Săgeata 14 4 3 7 15-26 15
Concordia 11 4 2 5 12-15 14
Oţelul 14 4 2 8 14-26 14
Braşov 14 3 4 7 15-19 13
Viitorul 13 2 4 7 6-21 10
„U” Cluj 13 1 4 8 10-25 7
Corona 14 1 3 10 9-22 6

6

5

4

LIGA I
Etapa a XV-a

Concordia – Săgeata – astăzi, ora 18.30 (Digi 1)
Ceahlăul – ACS Timişoara – astăzi, ora 19 (Dolce 1)
Oţelul – FC Vaslui – astăzi, ora 21 (Digi 1)
Pandurii – Steaua – sâmbătă, ora 20 (Digi 1)
Astra – FC Botoşani – duminică, ora 18.30 (Digi 1)
Dinamo – Gaz Metan – duminică, ora 21 (Digi 1)
„U” Cluj – Corona – luni, ora 18.30 (Digi 1)
FC Braşov – CFR Cluj – luni, ora 19 (Dolce 1)
Petrolul – Viitorul – luni, ora 21 (Digi 1)

Pleşan:
„Presiunea
mai mare va fi
la adversari”

Căpitanul de la CS Uni-
vers itatea Craiova, Mihăi-
ţă Pleşan, c onsideră c ă
pres iunea mai mare va fi
pe adversar, care, în ca-
zul eşecului, riscă să iasă
din locurile pentru play-
off.  Cât despre atmosfe-
ră, Pleşan spune că ia în
calc ul şi posibilitatea de fi
fluierat de o parte a publi-
cului. „Este un meci im-
portant pentru noi pentru
că jucăm acasă şi dorim
să câştigăm. E o pres iune
mult mai mare la ei, pen-
tru că dacă vor pierde r iscă să piardă play-off-ul.  Îmi doresc
din tot sufletul să fiu în teren. Nu contează dacă voi fi fluie-
rat,  am mai trecut prin astfel de momente” a spus Pleşan.

CSU vrea fuziunea: „Să rămână doar o echipă în Craiova”

Derby-ul dintre CSU şi FCU a
început la nivel de finanţatori. Cei
de la CSU au decis să iasă pentru
prima dată la rampă, propunându-
i lui Adrian Mititelu fuziunea celor
două echipe. Într-o scrisoare des-
chisă, Adrian Andrici, unul dintre
finanţatorii CS Universitatea Cra-
iova, i-a oferit lui Mititelu suma de
un milion de euro şi o cotă de 20 la
sută din acţiunile unei viitoare gru-
pări rezultate din fuziunea c elor
două cluburi, în scopul de „a pune
punct războiului fratricid care a
învrăjbit Craiova şi a îndepărtat
mulţi suporteri de ambele echipe”.
„Vă oferim 20% din acţiunile clu-
bului CS Universitatea Craiova - un
procent egal cu al nostru, investi-
torii actuali. Restul de procente,
60%, vor fi listate la bursă în pe-
rioada imediat următoare. De ase-
menea,  vă oferim suma de
1.000.000 de euro pentru a vă
duce mai departe războaiele în care
v-aţi angrenat şi pentru a oferi clu-
bului liniştea de care are nevoie

Mititelu a refuzat propunerea rivalilor: 1 milion de euro
şi acelaşi procent de acţiuni cu ceilalţi investitori

pentru a face performanţă, aşa cum
cu toţii ne dorim. Ştiţi la fel de bine
ca noi că actuala dumneavoastră
firmă nu mai poate fi salvată de la
faliment, având, conform datelor
publice de pe site-ul Ministerului
de Finanţe, datorii în valoare de
173.818.533 RON (aproximativ 40
milioane euro), sumă care nu poa-
te fi recuperată prin niciun plan de
reorganizare financiară.  Iar fali-
mentul va însemna automat o nouă
dezafiliere a echipei. În aceste con-
diţii, oferta noastră ni se pare mai
mult decât corectă. Aşteptăm o
reacţie din partea dumneavoastră
până cel târziu la data de 1 decem-
brie 2013”, se arată în scrisoare.

Craioveanu: „Oferta este
pentru leul de pe stemă”

Gică Craioveanu a insistat ca
Adrian Mititelu să facă şi el pasul
spre o fuziune şi spune că banii sunt
de fapt pentru stema cu leul, care
este folosită de FC U: „Rivalitatea

este bună dacă este să-
nătoasă, nu să se ajungă
la jigniri. Sper să se ajun-
gă la o înţelegere. Totul
depinde de Mititelu, sper
să facă ce trebuie pentru
fotbalul craiovean. I-a
fost oferită o sumă im-
portantă practic pentru
stema cu leul. Sper să re-
devenim drăcoşi cu leul
acela pe piept”. Şi Pavel
Badea l-a sfătuit pe Miti-
telu să accepte propune-
rea: „Mititelu ar trebui să
lase orgoliile la o parte.
Craiova este un oraş prea
mic pentru două echipe.
Oricum, noi vom reuşit
cu acest proiect, cu sau fără Miti-
telu”. Într-un răspuns postat pe site-
ul său, Mititelu a respins orice po-
sibilitate de fuziune, afirmând că
„propunerea este lipsită de sens”,
şi i-a sfătuit pe finanţatorii CSU să-
şi păstreze milionul de euro „pentru
vremurile grele care vor veni”.

Stângă: „Vom saluta toţi spectatorii,
fiindcă îi respectăm”

Ovidiu Stângă a prefaţat astfel meciul c u FCU: „Pentru mine es te
un meci important prin prisma punctelor pentru play-off . Jucătorii
vor avea o presiune, dar vreau să rămână conc entraţi, să nu tratăm
meciul cu indiferenţă ş i neseriozitate, dar nic i cu agresivitate dusă la
violenţă.  Avem forţa să câştigăm.  Noi avem o galerie pe c are o salu-
tăm meci de meci, dar  de data asta vom saluta întreg s tadionul,
pentru că sunt c raioveni ş i trebuie să-i respec tăm”

Craioveanu: „Sper ca
Stângă să fie inspirat şi
să câştigăm derby-ul”

 Invitatul special la conferinţa de presă
a CSU a fost fostul internaţional Gică Cra-
ioveanu, care îşi pune speranţele într-un
succes al echipei lui Stângă, considerând
că inspiraţia antrenorului va fi decisivă.
„Sper ca Ovidiu să fie inspirat şi să facă
echipa pentru a câştiga acest derby. Lumea
este impărţită. Mititelu are avantajul fanilor
mai tineri, dar sper ca CSU să demonstre-
ze că e o echipă solidă şi lumea să se în-
toarcă spre noi. Va fi un test pe care îl va
trece cel care va câştiga meciul. Nu ştiu
cum se vor deosebi suporterii între ei. Eu
sper să fie un spectacol deosebit şi tot sta-
dionul să cânte imnul” a spus directorul de
imagine al CS Universitatea. Întrebat dacă
cu încasările pe bilete s-ar putea plăti sala-
riile jucătorilor lui Mititelu, Craioveanu a
spus: „Ce vină are CS Universitatea că Mi-
titelu nu plăteşte salariile? Mă pun în pielea
lui Ciucă, lui Săceanu când ajung acasă şi
copilul îi întreabă ce mănâncă”

CSU a vândut
online doar
3.800 de bilete

Doar 3.800 de bilete s-au vân-
dut online până miercuri, as tfel
încât conducerea CSU a hotărât
să pună în vânzare un număr de
12.000 de bilete la vânzătorii vo-
lanţi, acestea putând fi achiziţio-
nate, la preţul de 15 lei începând
de joi ş i până în ziua meciului.
„Am vândut bilete online pentru a
avea o bază de date. După ce s-a
închis vânzarea online, am hotă-
rât să comercializăm bilete şi prin
volanţi circa 12.000 de bilete, fi-
indcă vrem ca stadionul să fie plin”
a spus Pavel Badea. Aproximativ
5.000 de bilete le-au fost acordate
suporterilor FC U, acestea găsin-
du-se la sediului clubului lui Miti-
telu, peste 1.000 fiind deja vându-
te în câteva ore.


