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Pe pagina de Facebook a deputatului de
Dolj Lia Olguþa Vasilescu a fost inseratã o
ºtire de maxim interes: ”Astãzi, împreunã
cu ministrul Razvan Cuc, preºedintele CJ
Dolj – Ion Prioteasa, preºedintele CJ Olt
– Marius Oprescu, Alin Golumbeanu, directorul DRDP Craiova, Ian Pearson, preºedintele Ford România ºi constructorii,

am vizitat ºantierele loturilor 1 ºi 2 ale
Drumului Expres Piteºti – Craiova. Dacã
la lotul 2, în zona Balº, lucrãrile au început de doar douã sãptãmâni ºi acum se foreazã ºi se betoneazã piloþii de la km 24 ºi
la km 30, pe lotul 1, pe raza judeþului Dolj,
lucrãrile au avansat vizibil, dupã cum puteþi observa ºi în imaginile ºi clipurile de

mai jos. S-a îndepãrtat stratul vegetal, s-a
pregãtit patul de fundare, s-a stabilizat
solul cu Durosol etc. Constructorii sunt
mobilizaþi ºi se lucreaza din plin!”. Reamintim cã la adunarea regionalã a organizaþiilor PNL (Sud-Vest Oltenia) preºedintele Klaus Iohannis a atacat dur PSD pe
tema autostrãzii Craiova-Piteºti.
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Donald Trump versus Joe Biden!
Confruntarea se anunþã fãrã menajamente. ªi a început. Fostul vicepreºedinte
american Joe Biden promite cã nu se va
lãsa distrus de preºedintele american
Donald Trump, cu care ar urma sã rivalizeze în perspectiva alegerilor prezidenþiale de anul viitor. Joe Biden conduce în
sondajele de opinie, la nivelul celor 19
candidaþi democraþi, pentru alegerile primare democrate. Dar are probleme de
imagine, care s-ar putea acutiza. Donald
Trump l-a calificat deja pe Joe Biden drept
un „corupt fãrã suflet”, iar Rudy Giuliani,
fostul primar al New York-ului, actualmente avocat al lui Donald Trump, l-a
etichetat drept escroc, dupã ce acesta a
recunoscut exercitarea de presiuni asupra ex-preºedintele Petro Poroºenko pentru demiterea procurorului ucrainian Viktor Shokin, dar a negat cã avea legãturã
cu dosarul în care era implicat fiul sãu.
Nancy Pelosi (78 ani) preºedinta democratã a Camerei Reprezentanþilor îl considerã pe Donald Trump cã guverneazã
aidoma unor monarh, anturat de curteni,
sfidând Congresul. Povestea e încurca-

MIRCEA CANÞÃR
un moment verdictul Comunitãþii de intã, cel puþin în momentul de faþã. Ceea
formaþii privind atacul rusesc asupra serce a ºocat este faptul cã Rudy Giuliani a
verului DNC ºi totul a fost, în opinia sa,
afirmat deunãzi, la Fox News, cã deþine
o conspiraþie democratã a cãrui sursã se
informaþii despre afacerile necurate pe
afla de fapt în Ucraina. Oricum nu în
care Joe Biden le-ar avea în România.
Rusia. Figura centralã a scandalului deja
Totul a plecat de la denunþul unui presudeclanºat, în ultimele zile, rãmâne Rudy
pus agent de informaþii, care se aflã la
Giuliani, prin declaraþiile sale belicoase.
orginea demersului parlamentar, legat de
În urmã cu mai multe luni, jurnaliºtii amediscuþia telefonicã dintre Donald Trump
ricani relatau cã pe lângã activitatea proºi omologul sãu ucrainian, Volodymir
priu-zisã la compania gazierã Burisma, din
Zelinski, la 25 iulie a.c., în cadrul cãreia
Kiev, Hunter Biden l-a consiliat pe omul
preºedintele american i-a cerut douã lãde afaceri român Puiu Popoviciu, implimuriri: sã facã luminã în chestiunea atacat în tranzacþii imobiliare. Condamnat în
cului asupra serverului Consiliului Naþio2017 la 7 ani închisoare pentru dare de
nal al Partidului Democrat (DNC) care
mitã ºi complicitate la abuz în serviciu în
nu ar fi fost orchestrat de Moscova, iar
dosarul Bãneasa, în care era acuzat cã a
cealaltã doleanþã viza o posibilã intervenobþinut, prin subevaluare, un teren în suþie a ex-vicepreºedintelui Joe Biden la exprafaþã de 224 ha prin asocierea firmei
preºedintele ucrainian Petro Poroºenko de
sale cu Universitatea de Agronomie din
a bloca o anchetã la firma ucranianã BuBucureºti. Puiu Popoviciu a fugit în Marisma, unde lucra fiul sãu Hunter. Totorea Britanie unde a fost reþinut de Poliþia
datã, Donald Trump i-a cerut lui VolodyMetropolitanã, fiind eliberat ulterior dupã
mir Zelinski sã informeze cu stadiul cerplata unei cauþiuni de 200.000 lire. Încã
cetãrilor pe Rudy Giuliani ºi procurorul
de la sfârºitul lunii mai a.c. Rudy Giuliani
general al SUA William Barr. Cert este cã
vorbea de colaborarea lui Hunter Biden
preºedintele american nu ºi-a însuºit nici-

cu Puiu Popoviciu. Acum, de datã recentã, a declarat: „Sã vedeþi când vom ajunge în România”. Semnal alertant. Povestea are meandrele ei. Donald Trump este
ameninþat de impecheament. Iar „New
York Times” în numãrul sãu de sâmbãtã
vorbea de existenþa unui al doilea lansator de alertã, potenþial, dispus sã ofere
informaþii. Parchetul ucrainian a anunþat
vineri 4 octombrie cã va reexamina dosarul ce implicã grupul gazier Burisma,
la care o vreme (2014-2019) a lucrat
Hunter Biden. A ºi dispus audierea lui
Mikola Zlocevski, ex-director, Serghei
Kurtcenko, om de afaceri ucrainian ºi alþii. Mai nou, Donald Trump o acuzã pe
Nancy Pelosi de trãdare ºi minciunã ºi
nu îl menajeazã nici pe Adam Schiff, preºedintele Comisiei de informaþii de la Camera Reprezentanþilor. Cum s-ar spune,
se joacã pe viaþã ºi pe moarte. ªi nu excludem deloc ca Donald Trump sã primeascã as-ul câºtigãtor de la... Vladimir
Putin, a cãrui „simpatie” pentru Hillary
Clinton ºi Joe Biden nu mai trebuie demonstratã.

Elevi de la Segarcea, pregãtiþi pentru competenþe europene
Liceul Tehnologic „Horia Vintilã” din
Segarcea continuã seria de proiecte la nivel european. Ultimul dintre ele a început de curând ºi se va finaliza anul viitor.

Pe 2 septembrie 2019 a început, la Liceul Tehnologic
„Horia Vintilã” din Segarcea, un
proiect european „Competenþe
europene în mecanica agricolã”, care va avea finalitate la în-

ceputul lunii septembrie 2020.
„Scopul proiectului constã
în dezvoltarea competenþelor
profesionale ºi personale ale
elevilor de la învãþãmântul profesional , filiera tehnologicã,

domeniul mecanicã, calificarea
mecanic agricol, prin experienþa practicã la nivelul standardelor europene, în cadrul unui parteneriat transnaþional, care faciliteazã perspective îmbunãtãþite în carierã ºi integrarea pe
piaþa naþionalã/europeanã a
muncii”, a precizat prof. Claudiu Gavrilã, director al Liceului Tehnologic „Horia Vintilã”
din Segarcea.
În program, sunt cuprinºi 21
de elevi, iar obiectivele sunt
multiple: dezvoltarea competenþelor de specialitate, prin achiziþia elementelor specifice unei
culturi europene a muncii; contactul cu un mediu de muncã
transnaþional; familiarizarea cu
responsabilitãþile pe care le pre-

Este vorba de dobândirea unor competenþe europene în mecanica agricolã de
cãtre elevi ai instituþiei de învãþãmânt
preuniversitar amintitã.

supune un loc de muncã, în
contextul autentic al unei firme, în scopul promovãrii incluziunii, indiferent de origine,
experienþe anterioare, pe parcursul a 12 luni, etc.

Selecþia nu este uºoarã, fiind necesare mai multe puncte
de parcurs: dosar; participarea
la proba scrisã de specialitate;
proba oralã, scrisã, audio în
Limba englezã; interviu motivaþional. La dosar, este nevoie, pe
lângã actele de identitate, ºi de
un Curriculum Vitae Europass,
o scrisoare de motivaþie, un
acord al pãrinþilor, recomandãri
din partea dirigintelui de clasã
ºi ale unui cadru didactic cu

care elevul a desfãºurat activitãþi de specialitate, paºaport lingvistic Europass, angajament
disponibilitate, etc.
La criterii de eligibilitate, elevul trebuie sã fie, la clasa ºi calificarea indicatã, care este pãstratã pânã la încheierea anului
ºcolar în care a efectuat mobilitatea, de 16 – 18 ani neîmpliniþi
în prima zi de mobilitate. De asemenea, candidatul trebuie sã aibã
un nivel de cunoaºtere a Limbii
engleze de minimum 7,00 la competenþe specifice, iar, prin interviu, motivaþia de participare la
stagiul practic sã fie de cel puþin
nota 7,00. Perioada de mobilitate va fi de 21 de zile, în localitatea Paphos din Cipru.
CRISTI PÃTRU

ie sã dezbatã problemele copiilor, în discuþii împreunã cu aceºtia. ªi, nu în ultimul rând, cea
de-a XVII-a ediþie a competiþiei
„Mesajul meu antidrog”, destinat
elevilor din ciclurile gimnazial ºi

liceal din toatã þara, în care aceºtia îºi prezintã, în diferite forme
artistice, sportive, etc, opiniile ºi
atitudinile în ceea ce înseamnã
consumul de droguri.
CRISTI PÃTRU

Selecþie durã

S-a stabilit planificarea proiectelor
de prevenire a consumului de droguri
În anul ºcolar 2019 – 2020, Agenþia Naþionalã Antidrog continuã implementarea, prin Centrele de Prevenire, Evaluare ºi Consiliere Antidrog (CPECA), din fiecare judeþ, a proiectelor naþionale de prevenire a consumului de
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj ºi Centrul de Prevenire,
Evaluare ºi Consiliere Antidrog
(CPECA) Dolj au stabilit programele care se vor desfãºura,
în acest an ºcolar, în parteneriat, cu toate fãcând parte din
Programul naþional de prevenire a consumului de droguri în
mediul ºcolar. Este vorba de ºase
proiecte, fiecare cu destinaþia
sa. Unul dintre ele este „Cum sã
creºtem sãnãtoºi” ºi presupune

droguri în rândul populaþiei preºcolare ºi ºcolare, în parteneriat cu Ministerul Educaþiei
Naþionale. Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
ºi CPECA Dolj au stabilit programul pentru
acest an de învãþãmânt.

formarea de deprinderi de viaþã
sãnãtoasã în rândul preºcolarilor ºi a celor din clasa pregãtitoare. Altul este „ABC-ul Emoþiilor” ºi este adresat copiilor din
cls. I – II, având rolul formãrii
ºi consolidãrii abilitãþãþilor emoþionale în prevenirea consumului de droguri. Un al III-lea proiect este „Necenzurat” , finanþat, din 2009, de Comisia Europeanã, implementat în 17 state
europene, dar ºi în þãri din Asia,

Africa ºi America, privind întârzierea debutului în consumul de
droguri, grupul þintã fiind vârsta
de 12 – 14 ani a tinerilor. Cel deal IV-lea este „Fred Goes Net” ºi
se referã la intervenþii timpurii
pentru consumatorii de droguri
care au fost depistaþi pentru prima oarã, implementat din anul
2011. „Eu ºi copilul meu” este
un alt proiect, prin care sunt prevãzute nouã activitãþi interactive
cu pãrinþii, în care aceºtia trebu-
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Craiovenii îºi pot plãti
consumul de apã direct la CAO
Craiovenii pot sã-ºi încheie convenþii individuale cu Compania de Apã Oltenia (CAO)
pentru consumul de apã din apartamente. Aleºii locali au votat, în ultima ºedinþã din luna
septembrie, modalitatea prin care se poate
face acest lucru. Cele mai multe solicitãri vin
însã din partea locatarilor pentru contracte
individuale la consumul de gigacalorie, de aici
provenind ºi cele mai mari facturi.

calde – precum ºi diferenþa faþã de
apometrul general, repartizatã pe
fiecare apartament.

Convenþiile individuale
pot fi reziliate

Consilierii municipali au votat, la
sfârºitul lunii septembrie, metodologia de încheiere a convenþiilor
individuale cu Compania de Apã
Oltenia. Solicitarea a venit chiar din
partea funizorului de servicii ºi a fost
transformatã în proiect de hotãrâre
de cãtre municipalitate. Propunerea,
care a fost votatã în unanimitate ºi
fãrã comentarii din partea aleºilor
locali, le dã voie craiovenilor sã aibã,
pentru prima datã, o relaþie directã cu
furnizorul de apã ºi canal.

Acordul scris al tuturor
locatarilor din bloc

Potrivit metodologiei, solicitarea de
încheiere a convenþiilor individuale
poate sã vinã fie de la CAO, caz în
care este necesar acordul scris al
tuturor locatarilor din bloc, fie de la
asociaþia de proprietari. În aceastã
ultimã situaþie, metodologia spune cã
trebuie sã se organizeze o adunare
generalã a proprietarilor care sã ia în
discuþie acest aspect, iar locatarii sãºi dea acordul scris. Abia dupã aceea,
asociaþia de proprietari poate sã
înainteze o cerere scrisã cãtre CAO.
Conform metodologiei, solicitarea
trebuie sã fie însoþitã de hotãrârea
adunãrii generale, dar ºi de un tabel
cu datele de identificare ale locatarilor ºi acceptul acestora, exprimat
prin semnãturã. De asemenea, tabelul
trebuie sã fie însoþit ºi de copii dupã
actele de proprietate ale apartamentelor din bloc.

CAO întocmeºte
convenþii în 15 zile

În termen de 15 zile, CAO va
rãspunde acestor solicitãri ºi va

încheia convenþii individuale cu
fiecare locatar în parte. Potrivit
metodologiei în vigoare, facturarea
individualã va începe chiar din luna
viitoare, când fiecare locatar va
primi o facturã separatã pentru
consumul de apã. Cu aceastã facturã, locatarii nu vor mai merge la
casieria asociaþiei de proprietari, aºa
cum erau învãþaþi, ci vor merge
direct la ghiºeele deschide ale CAO,
unde îºi vor plãti direct consumul de
apã, aceasta fiind marea schimbare.

Administratorii, obligaþi
sã predea consumurile
pe apartamente

Proiectul de hotãrâre aprobat de
CLM Craiova spune ºi cum se vor
repartiza consumurile pe fiecare
apartament. Astfel, în primele opt
zile ale fiecãrei luni, un reprezentant
al CAO, alãturi de preºedintele sau
administratorul asociaþiei de proprietari merg în subsolul blocului ºi
citesc împreunã consumul general
de apã rece ºi apã rece folositã
pentru prepararea apei calde, consum pe care îl aratã contorul blocului. Procedura a rãmas aceeaºi pânã
în acest punct, dar lucrurile se
schimbã de aici încolo. Reprezentanþii asociaþiilor de proprietari au la
dispoziþie trei zile lucrãtoare de la
data întocmirii procesului-verbal
pentru a preda cãtre CAO listele cu
consumurile individuale, pe care le
înregistreazã apometrele montate în
fiecare locuinþã. Aceste liste vor
cuprinde, pentru fiecare apartament
în parte, cantitatea totalã de apã
potabilã – apã rece ºi apã rece
necesarã pentru prepararea apei

În cazul în care asociaþia de
proprietari nu predã cãtre CAO
listele cu consumurile aferente
consumatorilor individuali, metodologia prevede ca facturarea individualã sã se realizeze prin repartiza-

rea în mod egal cãtre locatari a
consumului care este înregistrat de
contorul montat la subsolul blocului. În acest caz, asociaþiei îi revine
obligaþia de a efectua, în luna
urmãtoare, reglãrile necesare în
ceea ce priveºte consumurile
individuale, odatã cu transmiterea
listelor de consumuri. Dacã nu
prezintã, timp de douã luni, consecutiv, aceste liste, toate convenþiile
individuale din bloc vor fi reziliate.
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Tendinþã ascendentã a ratei ºomajului
comparativ cu luna anterioarã
La sfârºitul lunii august 2019, rata
ºomajului înregistrat la nivelul judeþului
Dolj a fost de 6,92 %, cu 0,06 pp mai mare
decât cea din luna anterioarã ºi cu 0,75 pp
sub valoarea înregistratã la finele aceleiaºi luni a anului 2018. Tendinþa uºor ascendenta a ratei ºomajului comparativ cu
luna anterioarã a fost influenþatã de înre-

Din totalul de 18.392 persoane înregistrate în evidenþele
AJOFM Dolj,2.046 erau beneficiari de indemnizþie de ºomaj, iar
16.346 erau ºomeri neindemnizaþi. În ceea ce priveºte mediul
de rezidenþã, 15.672 ºomeri provin din mediul rural ºi 2.720 sunt
din mediul urban. ªomerii fãrã
studii/cu nivel de instruire primar
au ponderea cea mai mare în
totalul ºomerilor înregistraþi în
evidenþele AJOFM Dolj
(37.1%), urmaþi de cei cu nivel de instruire gimnazial
27.7%), iar 22.6% au absolvit învãþãmânt liceal/postliceal.
ªomerii cu nivel instruire profesional reprezintã 10.3 % din
totalul ºomerilor înregistraþi,
iar cei cu studii superioare au
o pondere de 2.3%.
Structura ºomerilor înregistraþi pe nivel de ocupabilitate,
stabilit prin profilare, se prezintã astfel: 11.069 persoane
foarte greu ocupabile, 6.248
greu ocupabile,683 mediu ocupabile, iar 392 sunt persoane

gistrarea absolvenþilor instituþiilor de învãþãmânt în evidenþele AJOFM Dolj. Pe
de altã parte, în primele opt luni ale anului 2019, ca urmare a implementãrii Programului Judeþean de Ocupare a Forþei de
Muncã, prin intermediul AJOFM Dolj au
fost încadrate în muncã 7.225 persoane,
dintre care 3.115 femei.

uºor ocupabile. Încadrarea întro categorie de ocupabilitate se realizeazã ca urmare a activitãþii de
profilare a persoanelor înregistrate
în evidenþele noastre.

Au fost încadrate în muncã
7.225 persoane

În primele opt luni ale anului
2019, ca urmare a implementã-

rii Programului Judeþean
de Ocupare a Forþei de
Muncã, prin intermediul
AJOFM Dolj au fost încadrate în muncã 7.225
persoane, dintre care
3.115 femei. Din totalul persoanelor ocupate
în perioada de referinþã,
2.709 au peste 45 de ani,
1.831 au vârsta cuprinsã între 35 ºi 45 de
ani,1.590 au între 25 ºi
35 de ani, iar 1.095 sunt
tineri sub 25 de ani. În
funcþie de rezidenþã, din
totalul persoanelor încadrate în muncã, 3.907
provin din mediul urban,
iar 3.318. persoane sunt
din mediul rural. Din punct de
vedere al nivelului de pregãtire
al persoanelor pentru care s-a
identificat un loc de muncã, cele
mai multe persoane au studii liceale/postliceale (3.117), urmate de cele cu studii primare/gimnaziale (1.951). Numãrul celor
cu studii profesionale este de
1.486, iar cei cu studii univer-

Peste 10.000 de persoane,
înregistrate ca persoane aflate
în cãutarea unui loc de muncã

Pentru integrarea pe piaþa
muncii, persoanele aflate în cã-

Dã check-in la #Caphyon în UCV
Departamentul de Informaticã (Facultatea
de ªtiinþe) organizeazã mâine, ora 14:00, sala
363, o întâlnire cu reprezentanþi ai companiei
Caphyon pe teme legate internship, joburi,
produse ºi tehnologii.
Întâlnirea face parte din seria de evenimente programate
în aceastã toamnã ale reprezentanþilor mediului socio-economic cu studenþii de la Informaticã, în cadrul Proiectului Sta-

sitare sunt în numãr de 671. „Din
numãrul total de persoane care
au fost angajate prin intermediul
AJOFM Dolj, în primele opt luni
ale anului 2019, 3.437 persoane
fac parte din categoria celor greu
sau foarte greu ocupabile. Precizãm cã încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizeazã ca urmare a activitãþii de
profilare a persoanelor înregistrate în evidenþele noastre”, se
precizeazã într-un comunicat de
presã al AJOFM Dolj.

gii de practicã pentru studenþii
Facultãþii de ªtiinþe (POCU 90/
16.3/16.4/106711). Prin intermediul acestui proiect vor fi
subvenþionate 250 de stagii de
practicã pentru studenþii de la

Fizicã, Chimie, Matematicã,
Informaticã ºi Geografie.
Proiectul este co-finanþat din
Programul Operaþional Capital
Uman 2014-2020, este implementat în regiunea Sud-Vest
Oltenia ºi are ca obiectiv general dezvoltarea de competenþe
profesionale cerute pe piaþa
muncii ºi creºterea gradului de
ocupare pentru studenþii Facultãþii de ªtiinþe din cadrul Universitatii din Craiova.

utarea unui loc de muncã înregistrate în baza de date a agenþiei judeþene pentru ocuparea forþei de muncã beneficiazã de pachete personalizate de mãsuri
active prevãzute de Legea nr.76/
2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea
ocupãrii forþei de muncã, modificatã ºi completatã. Astfel, în
primele opt luni ale anului 2019 ,
numãrul persoanelor care au beneficiat de asistenþã pentru înregistrarea în evidenþã ca persoane aflate în cãutarea unui loc de
muncã, în vederea asigurãrii protecþiei sociale privind acordarea
indemnizaþiei de ºomaj sau cuprinderea în mãsuri active, a fost
de 10.132 persoane.
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19:40 Sport Meteo
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
22:10 Ermessenda
2011, Spania
23:50 Vorbeºte corect! (R)
00:00 Telejurnal
00:30 Gãri de poveste (R)
01:30 Români care au
schimbat lumea
02:00 Revizie tehnicã
05:55 Imnul României
06:00 România 9 (R)

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Profu'
2019, România, Comedie
22:30 Masterchef
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Furios ºi iute în vitezã a
5-a (R)
2011, SUA, Acþiune, Crimã,
Dramã, Thriller
02:30 Arena bucãtarilor (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi
Dani
12:00 Observator
14:00 Gazdã perfectã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Chefi la cuþite
23:30 Xtra Night Show
01:00 Observator (R)
02:00 Intrusul (R)
2016, Turcia, Acþiune, Crimã,
Dramã, Mister, Thriller
03:00 Acces direct (R)
05:00 Intrusul
2016, Turcia, Acþiune, Crimã,
Dramã, Mister, Thriller
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Iubire dincolo de timp
(R)
2015, Brazilia, Dramã,
Romantic
08:00 Oanapp (R)
09:00 Documentar 360° Geo
(R)
10:00 Câºtigã România! (R)
11:00 Uliþã spre Europa (R)
2004, România, Comedie
12:00 Telejurnal TVR 2
12:40 Teleshopping
13:00 Culturã minoritãþilor
13:30 Sãnãtate cu de toate (R)
14:00 Documentar 360° Geo
15:00 Oanapp
16:00 Iubire dincolo de timp
2015, Brazilia, Dramã,
Romantic
17:00 Campionatele Mondiale
de gimnasticã artisticã - Stuttgart
2019
18:00 Uliþã spre Europa
2004, România, Comedie
18:30 Discover România
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câºtigã România!
21:00 D'ale lu' Miticã (R)
22:00 Destine cã-n filme
23:00 Caracatiþa
1984, Italia, Crimã, Dramã,
Familie, Romantic, Dragoste
00:00 Câºtigã România! (R)
01:00 Caracatiþa (R)
1984, Italia, Crimã, Dramã,
Familie, Romantic, Dragoste
02:05 Revizie tehnicã

HBO
07:45 Câini ºi pisici
09:15 Liga Dreptãþii
11:15 Cartea vieþii
12:50 Liniºte la radio
14:20 Arthur
16:10 Jucãtorii
16:45 ªtirile sãptãmânii cu
John Oliver
17:20 Ocean's 8: Jaf cu clasã
19:10 Cartea pierdutã a
vrãjitoarelor
20:00 The Deuce
21:00 Aventurã
22:05 „Îmi este indiferent dacã
în istorie vom intrã cã barbari”
00:25 Ziua în care s-a oprit
Pãmântul
02:10 Restauraþie

07:45 Numai iubirea (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Fiicele doamnei
Fazilet (R)
10:15 Preþul dragostei (R)
11:15 Teleshopping
11:45 Suflete pierdute (R)
13:45 Teleshopping
14:00 Legea iubirii (R)
15:00 O singurã privire
16:00 Dragoste de contrabandã
17:00 Inimi ºi lacrimi
18:00 Legea iubirii
19:00 Suflete pierdute
21:00 Fiicele doamnei
Fazilet
22:00 Preþul dragostei
23:00 Numai iubirea
00:15 Suflete pierdute (R)
02:15 Dragoste de contrabandã (R)
03:00 Inimi ºi lacrimi (R)
04:00 Ce se întâmplã
doctore ?

PRO CINEMA
07:00 O zeiþã pe pãmânt
09:45 La bloc (R)
12:15 Sirocco (R)
14:15 În cãutarea norocului
(R)
16:15 Jesse Stone: O
moarte suspectã
18:15 La bloc
20:30 Ziua în care s-a oprit
Pãmântul
22:30 Paul. Un extraterestru
fugit de-acasã
00:30 Ziua în care s-a oprit
Pãmântul (R)
02:30 Paul. Un extraterestru
fugit de-acasã (R)

PRO X
07:00 ªtiri Sport.ro
08:45 Teleshopping
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
15:45 Teleshopping
16:00 Marea þãcãnealã (R)
17:00 Teoria Big Bang
17:30 M.A.S.H.
18:30 Fotbal feminin: România
– Belgia, Preliminarii CE 2021
20:30
Special, Bucuraþi-vã de fotbal!
Live
21:00 Teoria Big Bang
22:00 Homeland: Reþeaua
terorii
23:00 Dã-i bãtaie! Local
Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Creativii

PRIMA TV
07:20 Paradisul femeilor (R)
2015, Italia, Dramã, Romantic
09:30 Teleshopping
10:00 Starea naþiei (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Secrete de stil (R)
12:00 Teleshopping
14:00 Camera de râs
14:30 Teleshopping
15:05 Focus
16:00 Paradisul femeilor
2015, Italia, Dramã, Romantic
18:00 Focus 18
19:30 Trãsniþi
2003, România, Comedie
20:30 Cuscrii
2003, SUA, Comedie
22:30 Starea naþiei
23:30 Focus din inima
României
00:00 Trãsniþi (R)
2003, România, Comedie
01:00 Cuscrii (R)
2003, SUA, Comedie
03:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
03:30 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,
Romantic, Dragoste
05:30 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,
Dragoste
06:50 Teleshopping

KANAL D
07:30 Teleshopping
08:15 Pastilã de râs
08:45 Teleshopping
09:15 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
11:00 Puterea dragostei
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 În cãutarea adevãrului
15:00 Teo Show
17:00 Puterea dragostei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Lacrimi la Marea
Neagrã
2018, Turcia, Dramã
23:00 Patria mea eºti tu
2016, Turcia, Dramã, Istoric,
Rãzboi, Romantic
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Puterea dragostei (R)
04:30 În cãutarea adevãrului
(R)
06:00 Teleshopping (R)

MIERCURI - 9 octombrie
TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Matinal
07:40 Live stadion
07:45 Rugby, Cupa Mondialã
2019: Argentina - SUA
09:45 Discover România
09:55 Vorbeºte corect! (R)
10:10 Live stadion
10:15 Rugby, Cupa Mondialã
2019: Scoþia - Rusia
12:15 Tribunã partidelor
parlamentare
12:40 Live stadion
12:45 Rugby, Cupa Mondialã
2019: Þara Galilor - Fiji
14:45 Discover România
14:55 Vorbeºte corect!
15:10 Convieþuiri
17:00 Fan/ Fun urban
17:33 Yanxi, palatul suspinelor
2018, China, Dramã, Istoric
18:25 Handbal masculin, Liga
Zimbrilor: CSM Bucureºti - AHC
Dobrogea Sud Constanþa
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
22:00 Izolaþi în România
22:30 Adevãruri despre trecut
23:00 1992 - Operaþiunea
Mani Pullite
00:00 Telejurnal
00:30 Legendele palatului:
Regele Geunchogo (R)
2011, Coreea de Sud, Istoric
01:40 Ermessenda (R)
2011, Spania
03:10 Constructorii de visuri
03:35 Discover România

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Visuri la cheie
22:30 Masterchef
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Moºtenirea lui Bourne
(R)
2012, SUA, Acþiune, Aventuri,
Thriller
02:30 Cititorii de oase
2005, SUA, Crimã, Dramã,
Mister
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

07:00 Observator
08:00 Neaþa cu Rãzvan ºi
Dani
12:00 Observator
14:00 Gazda perfectã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Sacrificiul
2019, România, Dramã
22:15 The Wall - Marele Zid
23:30 Xtra Night Show
01:00 Observator (R)
02:00 Intrusul (R)
2016, Turcia, Acþiune, Crimã,
Dramã, Mister, Thriller
03:00 Acces direct (R)
05:00 Intrusul
2016, Turcia, Acþiune, Crimã,
Dramã, Mister, Thriller
06:00 Observator
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TVR 1

PRO 2
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programe tv

TVR 2

07:00 Iubire dincolo de timp
(R)
2015, Brazilia, Dramã,
Romantic
08:00 Oanapp (R)
09:00 Documentar 360° Geo
(R)
10:00 Câºtigã România! (R)
11:00 Uliþã spre Europa (R)
2004, România, Comedie
12:00 Telejurnal TVR 2
12:40 Teleshopping
13:00 Culturã minoritãþilor
13:30 Cap compas (R)
14:00 Documentar 360° Geo
15:00 Oanapp
16:00 Iubire dincolo de timp
2015, Brazilia, Dramã,
Romantic
17:00 Campionatele Mondiale
de gimnasticã artisticã - Stuttgart
2019
18:00 Uliþã spre Europa
2004, România, Comedie
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câºtigã România!
21:10 Mai tare cã diavolul
1953, SUA, Aventuri, Comedie, Crimã, Dramã, Romantic,
Dragoste
23:00 Caracatiþa
1984, Italia, Crimã, Dramã,
Familie, Romantic, Dragoste
00:00 Câºtigã România! (R)

HBO

07:45 Cursa spre Witch
Mountain
09:25 Arthur
11:15 Alexander ºi cea mai
oribilã zi
12:40 Starsky ºi Hutch
14:20 Pe platourile de filmare
14:50 G-Force: Salvatorii
planetei
16:20 Demon pe douã roþi
18:10 Regele hoþilor
20:00 Un pas în urma
serafimilor
22:25 Succesiunea
23:30 Ce sã faci în Denver
dupã moarte
01:25 J. Edgar

PRO 2
07:45 Numai iubirea (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Fiicele doamnei
Fazilet (R)
10:15 Preþul dragostei (R)
11:15 Teleshopping
11:45 Suflete pierdute (R)
13:45 Teleshopping
14:00 Legea iubirii (R)
15:00 O singurã privire
16:00 Dragoste de contrabandã
17:00 Inimi ºi lacrimi
18:00 Legea iubirii
19:00 Suflete pierdute
21:00 Fiicele doamnei
Fazilet
22:00 Preþul dragostei
23:00 Numai iubirea
00:15 Suflete pierdute (R)
02:15 Dragoste de contrabandã (R)
03:00 Inimi ºi lacrimi (R)
04:00 Ce se întâmplã
doctore ?

PRO CINEMA
07:30 Sirocco (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 O zeiþã pe pãmânt (R)
14:15 Jesse Stone: O
moarte suspectã (R)
16:15 Don Juan modern
18:15 La bloc
20:30 Silit sã ucidã
22:30 Patru nunþi ºi o
înmormântare
01:00 Silit sã ucidã (R)
02:45 Patru nunþi ºi o
înmormântare (R)
04:45 La bloc (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO X
07:00 ªtiri Sport.ro
08:45 Teleshopping
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Fotbal feminin: România –
Belgia- Preliminarii CE 2021 (R)
14:00 ªtiri Sport.ro
15:45 Teleshopping
16:00 Marea þãcãnealã (R)
17:00 Teoria Big Bang (R)
18:00 M.A.S.H.
19:00 Marea þãcãnealã
20:00 Creativii
20:30 Teoria Big Bang
22:00 Homeland: Reþeaua terorii
23:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Sub soarele Philadelphiei
02:00 Cititorii de oase
03:00 La bloc
05:00 Ora exactã în sport (R)

PRIMA TV
07:20 Paradisul femeilor (R)
2015, Italia, Dramã, Romantic
09:30 Teleshopping
10:00 Starea naþiei (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Happy News (R)
12:00 Teleshopping
14:00 Camera de râs
14:30 Teleshopping
15:05 Focus
16:00 Paradisul femeilor
2015, Italia, Dramã, Romantic
18:00 Focus 18
19:30 Trãsniþi
2003, România, Comedie
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Starea naþiei
23:30 Focus din inima
României
00:00 Trãsniþi (R)
2003, România, Comedie
01:00 Cronica cârcotaºilor (R)
03:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
03:30 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,
Romantic, Dragoste
05:30 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,
Dragoste
06:50 Teleshopping

KANAL D
07:30 Teleshopping
08:15 Pastilã de râs
08:45 Teleshopping
09:15 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
11:00 Puterea dragostei
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 În cãutarea adevãrului
15:00 Teo Show
17:00 Puterea dragostei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Lacrimi la Marea
Neagrã
2018, Turcia, Dramã
23:00 Cash Taxi
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Puterea dragostei (R)
04:30 În cãutarea adevãrului
(R)
06:00 Teleshopping (R)
06:30 Pastilã de râs
06:45 ªtirile Kanal D (R)
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publicitate

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

UNITATEA administrativ-teritorialã CÃLÃRAªI, din judeþul Dolj,
anunþã publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.49, 59, începând cu data de 15.10.2019, pe o
perioadã de 60 de zile, la sediul Comunei CÃLÃRAªI, conform art.14
alin.(1) ºi (2) din Legea cada strului
ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã. Cererile de rectificare depuse prin orice mijloace de comunicare decât cele menþionate mai sus
nu vor fi luate în considerare.
OBIINVEST SRL anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii
de obþinere a autorizaþiei de mediu
privind activitatea Fabricarea produselor de morarit (CAEN 1061), ce se
desfãºoarã în Silistea Crucii, Str. Ion
Creanga, nr. 19, Dolj. Informaþiile privind potenþialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, zilnic între
orele 9-14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj pânã
la data de 22.10.2019.
SC Domeniul Coroanei Segarcea SRL, cu sediul în Segarcea, str.Unirii, nr. 4A, înregistratã la ORC sub
nr. J16/1048/2002, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
obþinere a autorizaþiei de mediu privind activitatea de plantaþie viþã de vie
ºi producerea vinului, ce se desfãºoarã în localitatea Segarcea, str. Unirii,
nr. 4A, judeþul Dolj. Informaþiile privind
potenþialul impact pot fi consultate la
sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, zilnic, între orele 9.0014.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj pânã la
data de 23.10.2019.

ECO SUD SA, cu sediul social în
Bucureºti, Str.Ankara nr. 3, sector 1, numãr de înregistrare la Registrul Comerþului Bucureºti J40/4022/2001, CUI RO
13838255,telefon 021/ 210.04.25, intenþioneazã sã solicite de la Administraþia
Bazinalã de apã Jiu aviz de gospodãrire a apelor pentru realizarea lucrãrilor
privind “Inchiderea Depozitului de deºeuri urbane ºi asimilabile Mofleni –
Celulele C1-C5”, localizat în Craiova, str.
Banu Stepan, nr. 106, judeþul Dolj.
Aceastã investiþie este nouã. Ca rezultat al procesului de producþie nu vor
rezulta ape uzate. Aceastã solicitare de
aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare. Persoanele
care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã. Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului la adresa
de e-mail: office@ecosud.ro.
Anunþ public. PIRVU – MIC LELIAN DORIAN PERSOANÃ FIZICÃ
AUTORIZATÃ anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a autorizaþiei de mediu privind
activitatea “ 1041- Fabricarea uleiurilor ºi grãsimilor” ce se desfãºoarã în
sat Siliºtea Crucii, Comuna Siliºtea
Crucii, str. Principalã, Nr. 172, judeþul
Dolj. Informaþiile privind potenþialul
impact asupra mediului pot fi consultate la sediul ARPM Craiova, Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1 zilnic între orele
9.00-14.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul ARPM Craiova pânã la data de 24.10.2019.

Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457.

marþi, 8 octombrie 2019

PRESTÃRI SERVICII

SC Agrochimical - Forest
SRL executã lucrãri de
construcþii a clãdirilor rezidenþiale ºi nerezidenþiale
cu Automacara LIEBHERR
de 40 T. Telefon: 0744/
365.326.
SC ÎNCHIRIERI UTILAJE
OLTENIA SRL efectueazã
lucrãri de execuþie a drumurilor, rigole scurgere, terasamente, compactare ºi
cãi pietonale. Telefon:
0744/800.338.
Echipã cu experienþã montãm þiglã metalicã tip Lindab, jgheaburi ºi burlane
+ mansardãri, placãri polistiren. Rugãm seriozitate.
Telefon: 0755/849.716.
ECHIPÃ CU EXPERIENÞÃ
monteazã tablã tip LINDAB, jgheaburi, burlane,
dulgherie, mansardãri,
ºarpante, reparaþii orice fel
de acoperiº, cu posibilitate de negociere. Seriozitate maximã, discount 20%.
OFERIM CERTIFICAT DE
GARANÞIE. Telefon: 0736/
998.990.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
Vând apartament 2 camere, Brazdã - 60.000 Euro.
Telefon: 0722/240.480.

CASE
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu cu teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând urgent casã nouã +
teren zona Damila (Cãpºunãrie) str. Lalelelor. Telefon: 0723/198.739;
0371/353.350.
Amãrãºti de Jos casã 5
camere, bucãtãrie, baie,
pivniþã, 2000 mp, vie. Telefon: 0725/576.141.
Vând casã în comuna Calopãr, sat Dîlga, din cãrãmidã, anexe gospodãreºti, beci, grãdinã cu vie,
la strada principalã, asfalt,
posibilitate racordare la
apã. Telefon: 0770/
900.833; 0351/410.383.
Vând casã nouã P+M / 110
m amprenta Craiova, Bordei, str. Carpenului, pomi
fructiferi, viþã de vie. Telefon: 0752/641.487.

Vând casã Cioroiaºi +
teren. Telefon: 0765/
152.614.
Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor, cadastru, anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.

TERENURI

URGENT teren 615 mp,
Damila, lângã case. Telefon: 0736/060.799.
Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren zona SC
AVIOANE SA CRAIOVA,
suprafaþa 1,25 ha. Telefon: 0769/456.241, 0763/
506.962.
Vând 3000 m pãmânt
lângã lac, pãdure bun
de Camping la Negoieºti
20 km de Craiova sau
parteneri. Telefon: 0723/
692.884.
Vând teren 1000 mp Cârcea, Drum Expres Ford.
Telefon: 0752/641.487.
5000 mp Gara Pieleºti
lângã Fabrica Q Fort Termopane. Telefon: 0752/
641.487.
Vând în Bãile Govora terenuri de 400 mp ºi 1500 mp,
toate utilitãþile, asfalt, lângã
pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0770/661.438.
Vând teren intravilan –
4200 mp la 7 km de
Craiova. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO

Vând OPEL CORSA - 450
Euro. Telefon: 0764/
036.679.
Vând VW PASSAT 2005,
model 2004, 1,9 TDI, 101
CP, berlinã, argintie, unic
proprietar, întreþinutã, fãrã
avarii, funcþioneazã impecabil, 227000 km reali, preþ
3100 Euro. Telefon: 0722/
537.912.
Vând VW POLO- 11/2006,
1,4 TDI, negu metalizat,
funcþioneazã impecabil,
unic proprietar, 173.000
km reali, preþ 2600 Euro.
Telefon: 0722/537.912.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând groapã suprapusã
cimitirul Romaneºti. Telefon: 0770/304.207; 0351/
654.907.
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publicitate

Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova organizeazã
miercuri, 9 octombrie, ora 12.00, la sediul sãu din str. Popa ªapcã nr.8,
conferinþa “ASTRO-MOZAIC - DE LA MICUL DEJUN LA OBSERVAÞIILE ASTRONOMICE”, susþinutã de profesor Ovidiu Ignat, directorul
Complexului Astronomic Baia Mare. Manifestarea culturalã se înscrie
în cadrul proiectului cultural-educativ “Muzeul – o ºcoalã altfel”.
Conferinþa reprezintã în fapt,o lecþie de astronomie ce vizeazã cunoaºterea corpurilor din Univers, o scurtã incursiune prin Sistemul nostru Solar, sateliþi artificiali, inteligenþã artificialã, exoplanete ºi gãuri
negre. Sistemul solar este format din Soare ºi sistemul sãu planetar (care
cuprinde opt planete împreunã cu sateliþii lor naturali) ºi alte obiecte
non-stelare. Pãmântul este planeta cu viaþã din Sistemul Solar, în jurul
cãreia se rotesc sateliþii artificiali atraºi de forþa gravitaþionalã.
Semnalele din spaþiul cosmic sunt analizate de algoritmi de inteligenþã
artificialã emise din galaxia noastrã în formã spiralã – Calea Lactee. Exoplanetele se miºcã liber prin galaxie, peste 15% din totalul lor fiind în
Galaxia Noastrã. Pe baza unor estimãri mai recente, aproape fiecare stea
din Calea Lactee ar fi orbitatã de cel puþin o planetã. Existã, de asemenea,
ºi planete care orbiteazã în jurul stelelor pitice cenuºii sau planete care se
miºcã liber prin galaxie (de ordinul milioanelor sau mai mult).
Descoperirea exoplanetelor este dificilã deoarece ele se aflã la distanþe imense ºi nu dispun de luminã proprie. Marea majoritate a lor au
fost detectate prin intermediul observaþiilor asupra vitezei radiale ºi a
altor metode indirecte, mai degrabã decât cu ajutorul unor imagini reale. Pânã în prezent au fost descoperite peste 4000 de exoplanete (2099
exoplanete în 1342 sisteme solare, din care 510 sisteme planetare cu
mai mult de o planetã). O altã metodã folositã la descoperirea exoplanetelor este tehnica lentilelor de microgravitaþie, care se bazeazã pe deviaþia luminii de la o stea, atunci când aceasta se aflã în spatele câmpului
gravitaþional al unei alte stele.
Gãurile negre sunt stele foarte masive aflate la sfârºitul ciclului de viaþã. Dupã ce o gaurã neagrã s-a format, aceasta poate continua sã creascã
prin absorbþia continuã de masã din împrejurimi. Existã o prezumþie generalã cum cã aproape fiecare galaxie are o gaurã supermasivã la centrul ei.
La manifestare vor participa studenþii Departamentului de Geografie al Facultãþii de ªtiinþe a Universitãþii din Craiova îndrumaþi de lector univ. dr. Emil Marinescu, Departamentului de Biologie ºi Ingineria
Mediului al Facultãþii de Horticultuarã a Universitãþii din Craiova îndrumaþi de lector univ. dr. Daniel Rãduþoiu ºi prof. univ. dr. Elena Gavrilescu, precum ºi elevii Liceului Tehnologic Costin D. Neniþescu domeniul protecþia mediului îndrumaþi de profesorii de specialitate
Iulia Cristea, Sabina Tudora, Larisa Pãun, Melania Streinu, Amelia
Gorun, respectiv Liceului Voltaire ºi Charles Laugier îndrumaþi de prof.
dr. Mirela Enculescu.
Acþiunea coordonatã de muzeograf dr. Olivia Cioboiu va avea loc miercuri, 9 octombrie, ora 12.00 la Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeului
Olteniei Craiova ºi coincide cu perioada în care se desfãºoarã manifestãri cultural-educative dedicate Sãptãmânii Mondiale a Spaþiului Cosmic (4-10 octombrie), sãrbãtoare internaþionalã a ºtiinþei ºi tehnologiei
ºi a contribuþiilor acestora la îmbunãtãþirea condiþiei umane, tema din
acest an fiind Luna: Poarta cãtre stele.
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Vând în Iºalniþa, prune,
sãpun de casã - 5 lei/kg,
pompã KAMA cu sorb rezervã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând televizor diagonala
37 cm, cuier hol cu ladã,
aþã cusut goblen, oglindã
cristal 160/80 cm. Telefon:
0752/236.667.
Vând cuptor cu microunde (Orion) 1800 W – 100
lei, televizor cu tub color –
100 lei. Telefon: 0729/
977.036.
Vând centralã termicã pe
gaz Vaillant, hotã pentru
aragaz (50x85), maºinã
de cusut electricã „IULIA”
Telefon: 0728/011.731.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare gaze sobã
D 600, alternator 12V nou,
Pick-up Tesla cu boxe,
dozã nouã de rezervã, discuri cu muzicã diferitã. Telefon: 0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/
943.220.

Urgent! Vând televizor Eurocolor în stare bunã de
funcþionare. Plecãm în
strãinãtate. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/414.149.
Vând bibliotecã lemn, 2
fotolii VINTAGE, 1 aparat
radio - pikup, 1 masã 12
persoane, 6 scaune, 1 birou, 1 maºinã de cusut
(Rusia), 2 seturi inox (noi)
crãtiþi - Italia, 2 undiþe de
pescuit. Preþuri mici. Telefon: 0729/684.222.
Vând loc de veci cimitirul
Ungureni, la 30 m de la
poartã, la dreapta. Telefon:
0767/054.227.
Vând struguri pentru vin în
comuna Calopãr sat Dîlga, butelie aragaz, pat tip
Divan. Telefon: 0351/
410.383; 0770/900.833.
Vând cazan de aramã 50
litri, 2 uºi metalice jumãtate geam ºi jumãtate tablã.
Telefon: 0770/687.430.
Vând robot bucãtãrie nou,
cu bol inox cap 6,5 litri, televizor BECKO- 37 cm.Telefon: 0752/236.667.
Vând vitrinã frigorificã mezeluri 400 lei, negociabil ºi
ladã frigorificã - 250 lei. Telefon: 0799/042.187.
Vând cãruþ handicap,
sobã teracotã, schelã
metalicã, pat mecanic,
polizor 2500 W. Telefon:
0760/588.581.

Închiriez garsonierã. Telefon: 0745/936.321.
Închiriez 3 camere. Telefon: 0726/273.026.

PIERDERI

Pierdut carnet ºi legitimaþie student eliberate de
UMFCV Craiova pe numele ALTAIR MAJD. Se
declarã nule.
Pierdut legitimaþie de cãlãtorie ºi carnet student
eliberate de Universitatea din Craiova – Facultatea de Horticulturã –
Peisagisticã pe numele
ZARÃFEA ELENA. Se
declarã nule.
Pierdut legitimaþie de
concurs eliberatã de Facultatea de Litere din Craiova pe numele ªEGA
ANDREEA NICOLETA.
Se declarã nulã.

DECESE

Familia îndureratã
anunþã, cu profund regret, trecerea în nefiinþã
a MARIEI NÃSTASIE,
mamã, bunicã ºi strãbunicã. Trupul neînsufleþit va fi depus la
capela bisericii Sf.
Gheorghe. Înmormântarea va avea loc miercuri, 9 octombrie, orele 12.00, la cimitirul
Sineasca. Dumnezeu
s-o odihneascã!

OFERTE ÎNCHIRIERI

Închiriez pretabil firmã,
deasupra Cinema Patria,
apartament 2 camere decomandat. Preþ 430 Euro.
Telefon: 0722/240.480.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR: .................

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

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:
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Derby-ul
Derby-ul Olteniei
Olteniei la
la handbal
handbal
De la ora 18.15, în Sala Polivalentã, se disputã
meciul SCM Craiova – SCM Rm. Vâlcea
Astãzi, de la ora 18.15 (în direct la TVR HD), în Sala Polivalentã din Bãnie este programat
derby-ul Olteniei la handbal feminin, între SCM Craiova ºi
SCM Rm. Vâlcea. Înaintea partidei din etapa a 6-a, gazdele ocupã locul 8, cu 9 puncte, în timp
ce campioanele sunt pe locul 2,
cu maximum de puncte, 15. Antrenorul secund al Craiovei, Costin dumitrescu, a prefaþat astfel
duelul cu formaþia vâlceanã, care
vine dupã un succes important
în Champions League, 34-27 cu
campioana Germaniei, Bietigheim. „Este un meci cu o încãrcãturã mare, se întâlnesc douã
echipe puternice ºi va ieºi un

spectacol handbalistic impresionant. Ne dorim foarte mult victoria, nu dintr-o ambiþie regionalã, ci pentru cã sunt puncte extrem de importante. Vâlcea este
o echipã redutabilã, care joacã în
Champions League ºi punctele
obþinute în faþa unei astfel de
echipe cântãresc foarte mult în
economia clasamentului. Timeea Tãtar mai are nevoie de recuperare, Trifunovic ºi Klikovac nu
sunt la capacitate maximã, iar
sub semnul întrebãrii este Havronina, nu ºtim dacã se va opera.
Cristina Zamfir nu este nici ea la
100 %. Mizãm pe forþa grupului, trebuie sã avem putere pânã
la capãt ºi avem nevoie de pu-

blic, mergem la bãtãlie, chiar ºi
într-un picior ºi cu o mânã legatã la spate. Victoria noastrã nu
ar fi o mare surprizã. Vâlcea are
lotul valid, o bancã lungã, au fost
feriþi de accidentãri, aºa cã oboseala nu le va afecta, fiindcã îºi
permit schimbãri” a spus Costin
Dumitrescu.
Extrema Zeljika Nikolic a declarat: „Meciul acesta nu vine
într-un moment prea bun pentru
noi, fiindcã avem atâtea jucãtoare accidentate ºi încã nu ºtim
cine va putea juca. De asemenea, întâlnim o echipã care tocmai a câºtigat un meci important
în Champions League ºi este pe
primul loc în campionat. Nu va
fi uºor, dar vom lupta ºi vom da
totul pentru victorie. Meciul se
va decide în apãrare, nu trebuie
sã le oferim ocazia sã marcheze

fie mulþi fani alãturi de noi ºi sã
le oferim victoria. Adversarele
ar putea fi puþin obosite dupã
meciul de vineri din Champions
League, trebuie sã ne apãrãm
foarte bine”.

uºor. Sper sã mã revanºez dupã
ce nu am marcat niciun gol în
ultimul meci de acasã”.
Portarul Ekaterina Dzhukeva
a adãugat: „Este un derby, un
meci greu pentru noi, sper sã

Programul „litoralul pentru juveþi”
Piþurcã îºi duce elevii la mare, la hotelul
lui Gicã Hagi. Câte 3 antrenamente pe zi
îi aºteaptã pe alb-albaºtri în cantonament
Profitând de întreruperea campionatului pentru
meciurile echipelor naþionale, Universitatea Craiova
va efectua un cantonament pe litoral. Victor Piþurcã
le-a oferit elevilor sãi trei zile libere dupã meciul cu
Poli Iaºi, iar în aceastã dimineaþã delegaþia alb-albastrã va decola cu un charter din Bãnie cãtre Constanþa. „Leii” vor rãmâne pânã duminicã la mare,
fiind cazaþi la hotelul lui Gicã Hagi, „Iaki”. Victor
Piþurcã a programat câte trei antrenamente pe zi, la

Liga a IV
-a Dolj
IV-a
Rezultatele etapei a 7-a: Danubius Bechet Tractorul II Cetate 3-0, Unirea Amãrãºtii de Jos CS Cârcea 3-2, UT Dãbuleni - Progresul Cerãt 82, ACS Desa - Recolta Ostroveni 6-5, Metropolitan Iºalniþa - Tineretul Poiana Mare 5-0, Jiul Podari - Victoria Pleniþa 6-1, Flacãra Moþãþei - Viitorul Mãceºu de Sus 3-1, Progresul Segarcea - Dunãrea Calafat 12-0.

Clasament: 1. Metropolitan Iºalniþa 21p, 2. Jiul Podari 19p, 3. UT Dãbuleni 18p, 4. Danubius Bechet
18p, 5. Progresul Cerãt 18p, 6. CS Cârcea 12p, 7.
ACS Desa 12p, 8. Unirea Amãrãºtii de Jos 11p, 9.
Victoria Pleniþa 9p, 10. Progresul Segarcea 8p, 11. Flacãra Moþãþei 6p, 12. Tineretul Poiana Mare 5p, 13.
Viitorul Mãceºu de Sus 3p, 14. Tractorul II Cetate 2p,
15. Recolta Ostroveni 1p, 16. Dunãrea Calafat 0p.

Liga a VV-a
-a Dolj, etapa a 6-a
Seria I: Viitorul Afumaþi - Fulgerul Maglavit 2-2, Viitorul Dobridor - Viitorul Giurgiþa 4-7, Desnãþuiul Giurgiþa - Recolta Urzicuþa 1-1, Fulgerul Întorsura - Viitorul Ciupercenii Noi 1-4, Unirea
Vela - Recolta Seaca de Câmp 53, Triumf Bârca - Spicul Unirea
12-1, Voinþa Caraula - Juventus
Piscu Vechi 7-2.
Clasament: 1. Viitorul Giurgiþa
15p, 3. Viitorul Ciupercenii Noi 15p,
3. Triumf Bârca 13p, 4. Desnãþuiul
Giurgiþa 13p, 5. Recolta Urzicuþa
12p, 6. Viitorul Afumaþi 11p, 7. Unirea Vela 9p, 8. Fulgerul Maglavit
8p, 9. Recolta Seaca de Câmp 7p,
10. Viitorul Dobridor 6p, 11. Fulgerul Întorsura 4p, 12. Voinþa Caraula
4p, 13. Spicul Unirea 3p, 14. Juventus Piscu Vechi 0p.
Seria a II-a: Progresul Amãrãºtii de Sus - Recolta Mãceºu de Jos
2-2, Avântul Daneþi - Victoria Cãlãraºi 5-1, Inter BMW Secui - Voinþa
Puþuri 7-3, Unirea Dioºti - AS Ro-

jiºte 2-1, Unirea Tâmbureºti - Energia Radomir 1-2, Fulgerul Mârºani
- Ajax Dobroteºti 9-2, Progresul
Castranova - ªtiinþa Celaru 3-2.
Clasament: 1. ªtiinþa Celaru 15p,
2. Energia Radomir 12p, 3. AS Rojiºte 11p, 4. Recolta Mãceºu de Jos
10p, 5. Progresul Castranova 10p,
6. Progresul Amãrãºtii de Sus 9p,
7. Unirea Dioºti 9p, 8. Unirea Tâmbureºti 7p, 9. Fulgerul Mârºani 7p,
10. Inter BMW Secui 7p, 11. Victoria Cãlãraºi 7p, 12. Ajax Dobroteºti
5p, 13. Avântul Daneþi 4p, 14. Voinþa Puþuri 4p.
Seria a III-a: Voinþa Belcin Sporting Leu 0-7, ªarja Robãneºti
- CS Cârcea II 0-2, Betis Craiova Victoria Bratovoeºti 3-0, City Leu Viitorul Teasc 3-0, Flacãra Dragoteºti – ªtiinþa Malu Mare 2-4, Viitorul Þuglui - AFC Coºoveni 3-1,
ªtiinþa Calopãr a stat.
Clasament: 1. ªtiinþa Malu Mare
18p, 2. Sporting Leu 13p, 3. CS Câr-

cea II 13p, 4. Victoria Bratovoeºti
10p, 5. ªtiinþa Calopãr 9p, 6. AFC
Coºoveni 8p, 7. Betis Craiova 7p,
8. Viitorul Þuglui 7p, 9. City Leu
6p, 10. Voinþa Belcin 4p, 11. ªarja
Robãneºti 3p, 12. Flacãra Dragoteºti 1p, 13. Viitorul Teasc 1p.
Seria a IV-a: ªtiinþa Secu - Viitorul Gherceºti 3-13, CS Sopot Voinþa Rasnic 4-0, Vulturul Cernãteºti - Avântul Pieleºti 3-2, Viitorul
Valea Fântânilor - Jiul Breasta 1-1,
AS Greceºti - Viitorul Coþofenii din
Dos 4-1, ACSO II Filiaºi - Standard
ªimnicu de Sus 2-2, Meck Iºalniþa
a stat.
Clasament: 1. Vulturul Cernãteºti 13p, 2. ACSO II Filiaºi 11p, 3.
Viitorul Gherceºti 10p, 4. Standard
ªimnicu de Sus 10p, 5. AS Greceºti
10p, 6. Viitorul Coþofenii din Dos
9p, 7. CS Sopot 9p, 8. Jiul Breasta
9p, 9. Avântul Pieleºti 6p, 10. Voinþa Rasnic 6p, 11. Meck Iºalniþa 5p,
12. Viitorul Valea Fântânilor 4p, 13.
ªtiinþa Secu 0p.

fel ca la precedenta întrerupere a sezonului. Lipsesc de la pregãtire: Cicâldãu ºi Bancu, aflaþi sub
comanda lui Cosmin Contra, Vali Mihãilã, convocat
la naþionala tineret de Mirel Rãdoi, iar Luis Niþu este
la lotul under 19, care începe marþi, în Serbia, turneul de calificare la Turul de Elitã. „Dupã urmãtoarea pauzã a campionatului vom arãta mult mai bine,
mai ales cã ºi accidentaþii vor fi într-o formã fizicã
optimã. Sper sã jucãm 90 de minute cum am fãcuto în prima reprizã la Mediaº” promitea Victor Piþurcã, destul de dezamãgit de modul cum a arãtat echipa sa la ultimul meci, cel cu Poli Iaºi. Urmãtorul joc
al Universitãþii Craiova este derby-ul cu CFR Cluj,
programat sâmbãtã, 19 octombrie, de la ora 20.30.

Liga I, etapa a XII-a
FC Botoºani – Sepsi 1-1
Au marcat: M. Roman 84 / Vaºvari 54 – pen.
„U” Craiova – Poli Iaºi 1-1
Au marcat: Carlos Fortes 82 / A. Cristea 70.
Gaz Metan – Clinceni 2-1
Au marcat: S. Buº 71, Cardoso 73 / N. Roºu 84 – autogol.
FCSB – Dinamo 1-1
Au marcat: Fl. Coman 28 / D. Ciobotariu 9.
Viitorul – CFR Cluj 3-1
Au marcat: Peteleu 27 – autogol, C. Matei 36, Rivaldinho 57 /
Culio 76 – penalty.
FC Voluntari – Chindia ºi Astra – Hermannstadt
s-au jucat asearã.

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

1. CFR Cluj
2. Viitorul
3. Craiova
4. Mediaº
5. Poli Iaºi
6. Botoºani

12
12
12
12
12
12

7
7
7
6
4
3

3
3
2
3
6
7

2
2
3
3
2
2

29-11
29-15
18-12
22-17
15-11
18-18

24
24
23
21
18
16

7. Sepsi
8. Astra
9. FCSB
10. Dinamo
11. Chindia
12. Hermann.
13. Clinceni
14. Voluntari

12
11
12
12
11
11
12
11

2
4
4
4
3
3
2
1

9
3
3
2
3
1
3
2

1
4
5
6
5
7
7
8

11-8
14-14
14-18
16-21
14-17
11-22
16-26
8-25

15
15
15
14
12
10
9
5

