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Postliceala  Ecologică „Sf. Ştefan” anunţă înscrieri
la următoarele specializări acreditate/autorizate: Asis-
tent Medical Generalist, Asistent Medical de Farmacie,
Asistent Medical BalneoFiziokinetoterapeut, Asistent
pentru Ocrotirea Persoanelor Vârstnice şi Tehnician
Maseur.

Şcoala are o experienţă de 15 ani şi în anul 2013 a
ocupat locul I la Concursul Naţional “Asistentul me-
dical şi excelenţa în profesie”.

Taxa anuală: între 1700 şi 2200 lei, în funcţie de
specializarea aleasă.

Taxa şcolară se reduce pentru rezultate deosebite
cu până la 300 de lei, conform regulamentului.

Pentru rezultate de performanţă se asigură gratuit
cursuri de limbi străine.

Practica medicală se desfăşoară în spitale de spe-
cialitate din Craiova, precum şi în alte unităţi sanitare
din unele ţări europene.

Relaţii la telefon 0251.420.534 şi pe site-ul www.scoa-
laecologica.ro.
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Ploile abundente din primăvară şi începutul
verii au influenţat puternic culturile de pe nisi-
purile din Valea Dunării. La Călăraşi, pepenii
verzi s-au copt puţin mai târziu, dar le-au ofe-
rit producătorilor satisfacţia unor preţuri mai
bune pe piaţă. În schimb, viţa-de-vie a avut de
suferit din cauza precipitaţiilor, localnicii spu-

nând că strugurii au fost măniţi într-o noapte,
motiv pentru care nu vor scoate mare lucru la
culesul care se apropie . Hectare întregi sunt
plantate acum cu varză de toamnă, iar legumi-
cultorii şi-ar dori o serie de ploi care ar putea
să le dezvolte mai bine recoltele, ei fiind ne-
voiţi să le irige în această perioadă. 5 RE
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Amintiri vesele...
Prin august 2005, ce le

şase  luni de  acomodare
ale noului preşedinte,
Traian Băsescu, trecuseră
pe  nes imţite  ş i în acest
interval de timp se cam
plictisise  teribil să-l tot
vadă la Palatul Victoria pe
scrobitul Călin Popescu
Tăriceanu, pe care  îl
sperase un fel de Emil Boc
liberal, supus şi docil, şi
nicidecum un independent
trufaş . Irevocabila demis ie
devenise  revocabilă, iar
despre  „anticipate”,
acestea nu mai erau o
prioritate  pe agenda
guvernului portocaliu.

Pe agenda candidatului Klaus
Iohannis:

„Parteneriatul
strategic cu SUA,
rolul şi locul
nostru în NATO
şi în UE”
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$1 EURO ...........................4,4126 ............. 44126
1 lirã sterlinã................................5,5567....................55567
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METEO

Senin1 dolar SUA.......................3,3490........33490
1 g AUR (preþ în lei)........138,4389.....1384389
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Bãsescu: Bilanþul îl voi face dupã
ce termin ºi al doilea mandat

Preºedintele Traian Bãsescu a de-
clarat, ieri, la întâlnirea anualã cu diplo-
maþii români, cã îºi va exercita manda-
tul pânã în ultima zi, inclusiv 21 decem-
brie, chiar dacã alegerile au loc în luna
noiembrie, iar bilanþul pe cele douã
mandate îl va face dupã ce îl terminã ºi
pe al doilea. El le-a spus ambasadorilor
români cã este cea de-a zecea ºi ultima
întâlnire a sa cu ei. „Nu voi folosi întâl-
nirea pentru un bilanþ, pentru cã am
spus, în principiu, cã îmi voi exercita
mandatul pânã în ultima zi, inclusiv 21
decembrie, chiar dacã alegerile au loc
în luna noiembrie, aºa cã bilanþul pe
cele douã mandate îl voi face dupã ce
îmi termin ºi al doilea mandat”, a preci-
zat ºeful statului.

Fiscul va putea emite decizii de
impunere firmelor doar pe baza
controalelor Direcþiei Antifraudã

ANAF va modifica reglementãrile
procedurale astfel încât, în anumite
cazuri, controalele ºi procesele verba-
le încheiate de inspectorii de la Direc-
þia Generalã Antifraudã Fiscalã (DGAF)
sã fie temei pentru emiterea deciziei de
impunere cãtre firme, fãrã a mai fi nece-
sarã trimiterea inspecþiei fiscale. „O sã
vedeþi cã o sã mergem pe un anumit
segment al controalelor, unde proce-
sul verbal, va trebui sã modificãm pro-
cedura, evident, unde procesul verbal
al structurii de antifraudã, în exercita-
rea controlului operativ, va fi temei pen-
tru încheierea unui raport de inspecþie
fiscalã ºi emiterea deciziei de impunere
(...) Antifrauda, ca structurã de con-
trol operativ, (...) va putea fi temei al
emiterii deciziei de impunere pe anu-
mite segmente de activitate, pentru
cã nu are rost sã mai plimbãm ºi in-
specþia pânã acolo, dacã sunt lucruri
constatate cert. Vom modifica cadrul
de reglementare proceduralã”, a decla-
rat pentru Mediafax preºedintele
ANAF, Gelu ªtefan Diaconu.
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Ministerul Finanþelor propune su-
plimentarea bugetului destinat ga-
ranþiilor pentru programul „Prima
Casã” prin direcþionarea unor sume
de circa 486 de milioane de lei, neu-
tilizate în cadrul programului de achi-
ziþie a locuinþelor ANL, se aratã într-
un proiect de hotãrâre de Guvern,
publicat pe site-ul instituþiei. Execu-
tivul a alocat pentru garanþiile din
programul de achiziþie a locuinþelor
construite de Agenþia Naþionalã pen-
tru Locuinþe (ANL) un plafon ma-
xim de 500 de milioane de lei, din
care 314,5 milioane de lei în favoa-
rea unui numãr de 15 bãnci, rãmâ-
nând o diferenþã de 185 de milioane de lei, care
ar fi urmat sã fie alocatã bãncilor care nu au
solicitat plafon de acest tip sau celor care soli-
citã majorarea plafonului. „În perioada septem-
brie 2013 — iunie 2014 a fost înregistrat un
numãr total de 201 solicitãri de acordare de
garanþii pentru achiziþia de locuinþe construite
prin ANL, iar din plafonul alocat, în valoare de
314.500.000 lei, au fost acordate garanþii în
valoare totalã de 8.797.340 lei, reprezentând o
ratã de utilizare a plafonului alocat de 1,7%.
Utilizând acelaºi algoritm de calcul, estimãm cã,
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pânã la sfârºitul anului 2014, din plafonul desti-
nat garantãrii achiziþiei de locuinþe construite
prin ANL se va mai utiliza suma de aproximativ
5.300.000 lei”, se aratã în nota de fundamenta-
re a proiectului. Astfel, pânã la sfârºitul anului
2014, din suma totalã de 500 de milioane de lei
destinatã garantãrii achiziþiei de locuinþe con-
struite prin ANL, se vor utiliza circa 14 milioa-
ne de lei. „Prin comparaþie, plafonul general
aferent anului 2014, în sumã totalã de 1,2 mili-
arde de lei (exclusiv plafonul destinat achiziþio-
nãrii locuinþelor construite prin ANL) a fost in-

tegral alocat, primindu-se mai multe
cereri de suplimentare de la finanþa-
torii înscriºi în program. Proiectul
de act normativ vine în întâmpina-
rea persoanelor care doresc sã
achiziþioneze o locuinþã care nu este
construitã de ANL, ci este din do-
meniul privat. Menþinerea unui pla-
fon special pentru ANL ar duce la o
diminuare a posibilitãþii de accesare
la credite a beneficiarilor programu-
lui”, se precizeazã într-un comuni-
cat al Finanþelor remis, ieri, Agerpres.
Programul „Prima Casã” a fost im-
plementat începând cu cea de-a doua
jumãtate a anului 2009, în condiþiile
în care era extrem de greu pentru

persoanele fizice sã acceseze un credit destinat
achiziþiei sau construirii unei locuinþe. Aceasta în
principal din cauza lipsei garanþiilor solicitate de
finanþatori, conform normelor de creditare pro-
prii. Astfel, potrivit datelor Ministerului Finanþe-
lor, pânã în prezent au fost acordate prin progra-
mul „Prima Casã” un numãr de 117.716 garanþii,
din care circa 30% destinate achiziþiei de imobile
construite între anii 2008-2013. Valoarea medie a
finanþãrilor accesate în cadrul programului este
de 38.296 de euro.

Elevii din clasele a III-a ºi a IV-
a vor putea învãþa despre arhitec-
turã ºi mediul construit, iar elevii
din liceele de muzicã vor putea stu-
dia istoria jazzului, începând cu anul
ºcolar 2014 - 2015, informeazã
Ministerul Educaþiei. Ministrul Edu-

Preºedintele francez, François
Hollande, îi va gãzdui în aceastã
dimineaþã, la Paris, pe partenerii
sãi social-democraþi, între care
italianul Matteo Renzi, germanul
Sigmar Gabriel ºi românul Vic-
tor Ponta, dar ºi pe preºedintele
Parlamentului European (PE),
Martin Schulz, pentru pregãtirea
Consiliului European de la Bru-

Premierul Ponta se aflã la Paris, la o reuniune a liderilor
social-democraþi europeni premergãtoare Consiliului European

xelles, programat tot astãzi, re-
lateazã AFP. În total, opt ºefi de
Guvern vor participa la reuniu-
ne, ºi anume cancelarul austriac
Werner Faymann, premierii ita-
lian Matteo Renzi, belgian Elio Di
Rupo, croat Zoran Milanovic,
danez Helle Thorning-Schmidt,
maltez Joseph Muscat, român
Victor Ponta ºi slovac Robert

Fico, potrivit Palatului Elysée.
Reuniunea urmeazã sã le permi-
tã social-democraþilor sã-ºi punã
de acord punctele de vedere în
vederea Consiliului European,
dupã nominalizarea conservato-
rului Jean-Claude Juncker la con-
ducerea Comisiei Europene
(CE), care trebuie urmatã însã de
completarea puzzle-ului institu-

þiilor Uniunii Europene (UE) cu
posturile strategice de preºedin-
te al Consiliului European, ºef al
diplomaþiei europene ºi preºedin-
te al Eurogrupului. Întâlnirea va
reprezenta totodatã ocazia ca
aceºti lideri sã-ºi reafirme anga-
jamentul faþã de relansarea creº-
terii economice ºi investiþiilor în
Europa.

Lecþii de arhitecturã la clasele III ºi IV ºi de istoria
jazz-ului la liceele de muzicã, din toamnã

caþiei, Remus Pricopie, a aprobat
deja, prin ordin de ministru, pro-
grama ºcolarã pentru disiplina op-
þionalã „De-a arhitectura. Educa-
þie pentru arhitecturã ºi mediu con-
struit” pentru clasele a III-a ºi a
IV-a. Timp de o orã pe sãptãmâ-

nã, elevii acestor clase se vor fa-
miliariza cu modul în care se con-
struieºte mediul, dar ºi cu elemen-
te minimale de arhitecturã. Progra-
ma propune ºi activitãþi în aer li-
ber, centrate pe identificarea în re-
alitate a conceptelor învãþate în cla-
sã. Anterior adoptãrii, a existat un
proiect de programã ºcolarã, pilo-
tat în cinci ºcoli din Bucureºti, pe
parcursul anului ºcolar 2012 -
2013. Proiectul a fost elaborat îm-
preunã cu specialiºtii din Ordinul
Arhitecþilor din România, Asocia-
þia Arhitectura ºi specialiºtii Depar-
tamentului de ªtiinþe ale Educaþiei
din cadrul Facultãþii de Psihologie
ºi ªtiinþele Educaþiei a Universitãþii
Bucureºti. Au fost aprobate, de
asemenea, ºi programele ºcolare
pentru învãþãmântul liceal, profilul
artistic, specializarea Muzicã, des-
tinate disciplinelor opþionale „Mu-

zicã vocalã de jazz - muzicã uºoa-
rã” ºi „Istoria jazzului”. Prima dis-
ciplinã vizeazã elevii din ciclul li-
ceal, clasele IX - XII, iar cea de-a
doua elevii din clasele a XI-a ºi a
XII-a. În cadrul disciplinei „Muzi-
cã vocalã de jazz - muzicã uºoa-
rã”, elevii vor aprofunda genurile
ºi formele muzicale specifice: rag-
time, blues, boogie-woogie, be-
bop, jazz afro-brazilian etc. În plus,
elevii vor învãþa sã interpreteze
vocal ºi sã realizeze acompania-
mente vocal - instrumentale solo
sau în grup pentu acest gen. Dis-
ciplina „Istoria jazzului” este axatã
pe prezentarea originilor ºi contex-
tului istoric al apariþiei jazzului, iar
liceenii cãrora li se adreseazã vor
învãþa sã opereze cu concepte ºi
termeni specifici, dar ºi sã identi-
fice forme de expresie în muzicã,
literaturã ºi dans.
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Prin august 2005, cele şase luni
de acomodare ale noului preşedin-
te, Traian Băsescu, trecuseră pe
nesimţite şi în acest interval de timp
se cam plictisise teribil să-l tot vadă
la Palatul Victoria pe scrobitul Că-
lin Popescu Tăriceanu, pe care îl
sperase un fel de Emil Boc liberal,
supus şi docil, şi nicidecum un in-
dependent trufaş. Irevocabila de-
misie devenise revocabilă, iar de-
spre „anticipate”, acestea nu mai
erau o prioritate pe agenda guver-
nului portocaliu. Frăţia de c on-
junctură penelisto-democrată de-
venea tot mai glacială şi fuziunea
propovăduită de geneticianul poli-
tic miciurinist Valeriu Stoica părea

MIRCEA CANŢĂR

Amintiri vesele...
singura soluţie salvatoare. Se vor-
bea deja, prematur, de epoca post-
Tăriceanu, prin altoirea pe gâtul
fără cap de dreapta al liberalilor, a
capului eminamente de stânga, fără
trup politic, al lui Theodor Stolo-
jan. Convalescentul era scos la în-
călzire, bîzâia pe placul democra-
ţilor ca o muscă ameţită, exprimân-
du-şi regretele provocate de de-
semnarea prim-ministrului Tări-
ceanu, care „întina idealurile drep-
tei”. Lunile treceau şi în primăva-
ra lui 2006, când Dunărea îşi de-
săvârşea prăpădul prin sudul Dol-
jului, împotmolit în nevoi şi dureri,
facţiunea Orban-Antonesciană,
aflată în anturajul premierului libe-

ral, nu-i mai slăbea din vorbe şuie-
rânde şi dezvăluiri pe „aliaţii demo-
craţi”. Şi o făceau la meserie, cu
talent oratoric, neomiţând să lau-
de „la vrăjeală”, voinţa constantă
pentru menţinerea formulei de gu-
vernare. Se invocau patetic inte-
resele ţării, exigenţe europene, no-
civitatea cooperării pesedisto-pe-
remiste şi câte şi mai câte alte abu-
reli de budoar politic. Ce s-a în-
tâmplat până la capăt se ştie: gu-
vernul liberal al lui Călin Popescu
Tăriceanu şi-a dus mandatul la sfâr-
şit, cu sprijinul necondiţionat al so-
cial-democraţilor, conservatorilor şi
peremiştilor. Amintirile nu-s atât de
vechi şi rămân chiar vesele. Numai

că produsul expirat în 2007 reapa-
re din nou în vitrine, sub un alt
nume, cu o inimaginabilă ipocrizie.
Se poartă cameleonismul obscen şi
zgomotos, lipsa de scrupule, dar e
prea mult totuşi. Ori, tocmai lim-
bajul dublu, iscusinţa în arta supra-
vieţuirii politice, ar putea împinge
coaliţia pedelisto-liberală, construc-
ţie politică reciclată, spre acelaşi dez-
nodământ. După ce nu s-au şters
ecourile atâtor şi atâtor sudalme re-
ciproce, dreapta unită nu e deocam-
dată unită şi toată pălăvrăgeala „eti-
că” cu legitimarea migraţiei de se-
zon a aleşilor locali e doar ridicolă.
Cum că li se iau primarii de către
PSD ca să ce? De oferit nu li se

poate oferi mai nimic, mai ales că
Traian Băsescu a şi recomandat,
cu o calculare atentă a cuvintelor,
să se ia de la primari şi să se dea...
la armată. N-am văzut liberali fu-
rioşi când a venit Sorin Frunzăver-
de cu o grămadă de primari libe-
rali după el, grămadă, la PNL, fi-
indcă nu erau „traseişti”, ci „vizio-
nari”, cum scrie jurnalistul Costi
Rogozanu pe platforma VoxPubli-
ca. Despre ce s-a întâmplat în
2006 au tot vorbit alţii, dar de un
recurs la ruperea USL, din partea
unor aleşi locali, au amintit prea
puţini. A-i conferi cuiva un drept
la reparaţie, nu înseamnă neapărat
că-i faci un bine.

Guvernul României conside-
ră „inacceptabilă” ideea preşe-
dintelui Traian Băsescu potrivit
căreia Executivul ar fi trebuit să
aloce bani armatei şi nu investi-
ţiilor pe plan local şi susţine că
acesta „dezinformează voit” în
ceea ce priveşte alocările buge-
tare pentru Apărare. „Guvernul
României a luat act de atacul lan-
sat astăzi (n.r. - ieri) de preşe-
dintele României, domnul Traian
Băsescu, cu privire la alocările
bugetare pentru Armată. Guver-
nul României consideră că este
inacceptabilă ideea conform că-
reia investiţiile din plan local nu
ar fi o prioritate pentru ţara noas-
tră, dar şi că preşedintele dezin-
formează voit în ceea ce priveş-
te alocările bugetare pentru Apă-
rare”, se arată într-un comuni-
cat remis agenţiei Mediafax de
biroul de presă al Palatului Vic-
toria. În document se precizea-
ză că preşedintele României ar
fi trebuit să salute creşterea con-
stantă a bugetului Apărării, în ul-
timii doi ani, şi nu „să atace”

Guvernul:
Preşedintele
dezinformează voit
în privinţa
alocărilor bugetare
pentru apărare

Guvernul. „Alocările directe de
la bugetul de stat pentru Minis-
terul Apărarii Naţionale au fost
după cum urmează: 6629,845
mil. RON (1,27% din PIB) în
2010, 7255,293 mil. RON în
2011 (1,30% din PIB), 7293,13
mil. RON în 2012 (1,24% din
PIB), 8161,599 mil. RON în
2013 (1,29% din PIB),
9779,489 mil. RON (1,47% din
PIB) în 2014. După cum se poa-
te observa, alocările de la buge-
tul de stat către Apărare au cres-
cut constant în ultimii doi ani şi
vor continua să crească”, se mai
arată în comunicat.

Preşedintele Traian Băsescu a
declarat, ieri, că este iresponsa-
bil să fie pompaţi bani către pri-
mari pentru a aduce voturi în
campania electorală şi să nu fie
alocate resurse suplimentare
pentru armată, el arătând că nu
e nici constituţional, nici moral să
transferi securitatea ţării către
SUA. Preşedintele a susţinut, la
întâlnirea anuală cu diplomaţii
români, că „România trebuie să-

şi revizuiască imediat politica
de finanţare a armatei”. „Nu
mai suntem în situaţia de criză
din 2009-2010 şi poate că,
decât să pompăm bani către
primari pentru a aduce voturi
în campania electorală, mai
bine punem la dispoziţia arma-
tei resurse financiare pentru ca
armata română să poată fi un
partener viabil în NATO”, a
continuat Traian Băsescu. Şeful
statului a arătat că nu putem să
spunem că suntem în NATO,
dar să vină americanii să ne
apere, pentru că noi nu avem
resurse alocate. „Nu putem
transfera, nici constituţional,
nici moral, responsabilitatea
securităţii naţionale a României
către SUA. Avem şi noi partea
noastră de responsabilitate, pe
care trebuie să o gestionăm
corect”, a subliniat preşedintele
Băsescu. „Mi se pare irespon-
sabil să stabileşti prioritate ali-
mentarea primarilor pentru
campanie şi să nu te uiţi la ar-
mată”, a încheiat Băsescu.
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Pieton accidentat grav
pe trecere

Potrivit poliþiºtilor
de la Rutierã, joi dimi-
nea þã ,  în  juru l  ore i
08.00, Aurel Flonta,
de 61 de ani, din loca-
litatea Pâncota, jude-
þul Arad, în timp ce
conducea un autotu-
rism Dacia Logan pe
strada Traian, din Ca-
la fa t ,  nu  a  acorda t
prioritate de trecere ºi
l-a accidentat pe Ion
Mogoº, de 77 de ani,
din localitate, care era
angajat în regulamentar în traversarea strãzii prin loc spe-
cial amenajat, prevãzut cu indicator ºi marcaj. Din accident
a rezultat vãtãmarea corporalã gravã a pietonului, care a fost
transportat la unitatea medicalã, iar pe numele conducãtoru-
lui auto s-a întocmit dosar de cercetare penalã sub aspectul
comiterii infracþiunii de vãtãmare corporalã din culpã, dupã
cum au declarat reprezentanþii IPJ Dolj.

Urmãrit internaþional
prins de poliþiºtii doljeni

Poliþiºti din cadrul
Serviciului de Investi-
gaþii Criminale ºi Sec-
þiei de Poliþie Ruralã
Nr. 1 Craiova l-au de-
pistat, joi, în comuna
Goieº t i ,  pe  Mar in
ªuiu, de 51 de ani, din
localitate, urmãrit la
nivel internaþional de
autoritãþile judiciare
din Ungaria, cu man-
dat european de ares-
tare, pentru reþinere
de bunuri, faptã comisã începând cu anul 2010 pe teritoriul
acestui stat. Cel în cauzã a fost condus la Parchetul de pe
lângã Curtea de Apel Craiova care a emis ordonanþã de reþi-
nere pentru 24 ore, ulterior fiind prezentat Curþii de Apel
Craiova, care a dispus arestarea preventivã a acestuia pen-
tru 15 zile în vederea finalizãrii documentelor de extrãdare,
dupã cum au anunþat reprezentanþii Curþii de Apel Craiova.

Tânãrã dispãrutã din Sãlaj,
gãsitã la o stânã din Dolj

O fatã  de 15 ani ,
dispãrutã din judeþul
Sãlaj pe 21 august, a
fost gãsitã, joi, de po-
liþiºtii Doljeni. În urma
activitãþilor specifice
desfãºurate de poliþiºti
din cadrul Postului de
Poliþie Desa, sprijiniþi
de lucrãtorii Secþiei 10
Poliþie Ruralã Poiana
Mare, a fost depistatã,
la o stânã din apropie-
rea fluviului Dunãrea,
Cristina T., de 15 ani,
din comuna Ip, jude-
þul Sãlaj, care a fost
pusã în urmãrire la ni-
vel naþional la data de
21.08.2014, la solici-
tarea IPJ Sãlaj, fiind
declaratã dispãrutã de
la domiciliu. ”Minora a
fost transportatã ºi internatã la Complexul Primire Minori în
Regim de Urgenþã din municipiul Craiova, urmând sã fie in-
formatã familia acesteia”, a precizat agent principal Amelia
Cãprãrin, din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Conform reprezentanþi lor
Inspectoratului de Poliþie al Ju-
deþului Dolj, joi searã, în jurul
orei 23.00, o echipã de sigu-
ranþã publicã formatã din poli-
þiºti din cadrul Secþiei 3 Poliþie
Craiova ºi jandarmi din cadrul
G.J.Mb. Craiova, în timp ce
executa serviciul de patrulare
pe strada Henri Coandã, la in-
tersecþia cu strada Caracal, a
observat un autoturism Citro-
en Xara, înmatriculat în Bul-
garia, care circula cu vitezã ºi
efectua manevre pe partea ca-
rosabilã de naturã sã punã în
pericol participanþii la trafic.
Echipa de siguranþã publicã a
efectuat semnalele regulamen-
tare de oprire, dar conducãto-
rul autoturismului a accelerat

Lucrãtorii Secþiei 9 Poliþie
Ruralã Cetate au fost anunþaþi,
în cursul zilei de joi, cã în co-
muna Maglavit, o persoanã ne-
cunoscutã, în timp ce condu-
cea un Land Rover, a pierdut
controlul direcþiei de mers ºi a
intrat cu autoturismul în gar-
dul cimitirului din comunã,
dupã care a pãrãsit locul acci-
dentului. La faþa locului s-au
deplasat poliþiºtii care au con-
statat cã aspectele sesizate se
confirmã, demarând verificãri-
le pentru a stabili ce se petre-
cuse, dupã cum au anunþat re-
prezentanþii IPJ Dolj. Din cer-
cetãri a rezultat cã la volanul
maºinii lãsate la locul faptei fu-

A lovit douã maºiniA lovit douã maºiniA lovit douã maºiniA lovit douã maºiniA lovit douã maºini
în timp ce în timp ce în timp ce în timp ce în timp ce fugea de poliþiºtifugea de poliþiºtifugea de poliþiºtifugea de poliþiºtifugea de poliþiºti

ªoferul unui Citroen Xara,
urmãrit de poliþiºti pe mai
multe strãzi din cartierul
Valea Roºie, joi seara,
pentru cã a refuzat sã
opreascã la semnalele oame-
nilor legii, a lovit douã
maºini parcate, a abandonat-
o pe a lui ºi a dispãrut.
Poliþiºtii i-au prins pe cei doi
tineri care îl însoþeau pe
ºofer, l-au identificat pe cel
din urmã, stabilind cã nu
avea permise de conducere
ºi continuã activitãþile
pentru prinderea acestuia.

ºi mai mult, motiv pentru care
s-a trecut la urmãrirea acestu-
ia folosind semnalele acustice
ºi luminoase. Douã echipaje de
poliþiºti au pornit dupã autotu-
rism, care a „gonit” pe strada
Henri Coandã, apoi pe Mirceºti,
unde a acroºat un Cielo parcat,
însã tot n-a oprit, continuând
cursa pe strada Sãrarilor. Aici,
ºoferul Citroen-ului a pierdut
controlul volanului ºi s-a oprit
într-o autoutilitarã marca Ford,
trei tineri rupând-o la fugã. Po-
liþiºtii i-au urmãrit ºi au reuºit
sã-i prindã pe doi dintre ei, res-
pectiv Dan Dinu, de 27 de ani,
din Caracal, judeþul Olt ºi Clau-
diu Bãcanu, de 26 de ani, din
Craiova. Cei doi au fost duºi
la sediul Secþiei de poliþie,

unde,  în  urma verif icãr i lor
efectuate s-a stabilit cã maºi-
na fusese condusã de Gabriel
Bãcanu, de 25 de ani, din Cra-
iova, fratele celui prins, stabi-
lindu-se cã acesta nu posedã
permis de conducere. Oamenii
legii l-au cãutat ºi la domiciliu
ºi nu l-au gãsit, pe numele sãu
fiind întocmit dosar penal.

„Pe numele craioveanului a
fost întocmit dosar penal pen-
tru sãvârºirea infracþiunii de
conducere a unui autoturism
pe drumurile publice fãrã a po-
seda permis de conducere, cer-
cetãrile fiind continuate în ve-
derea depistãrii acestuia”, ne-
a declarat agent principal Ame-
lia Cãprãrin, din cadrul Birou-
lui de presã al IPJ Dolj.

A dãrâmat gardul cimitiruluiA dãrâmat gardul cimitiruluiA dãrâmat gardul cimitiruluiA dãrâmat gardul cimitiruluiA dãrâmat gardul cimitirului
cu maºina furatãcu maºina furatãcu maºina furatãcu maºina furatãcu maºina furatã

Un tânãr de 20 de ani, din
comuna Cetate, este cerce-
tat penal pentru trei infracþi-
uni, dupã ce a furat o maºi-
nã, a condus-o pe drumurile
publice fãrã sã aibã permis,
apoi a distrus-o, întrucât a
intrat cu ea în gardul cimitiru-
lui din comuna Maglavit. În
plus, odatã adus la audieri,
poliþiºtii au stabilit cã acesta
mai spãrsese douã maºini,
din care furase bani ºi bunuri
în valoare de 1.000 lei.

sese Ionuþ Crãciun, de 20 de
ani, din comuna Cetate, oame-
nii legii ridicându-l pentru au-
dieri. Odatã ajuns la sediul uni-
tãþii de poliþie, tânãrul a recu-
noscut cã, joi dimineaþã, pro-
fitând de faptul cã autoturismul
avea una dintre portiere neasi-
guratã ºi cheile în contact l-a
sustras ºi l-a condus circa 2
km pe drumurile publice din
comunã ºi, pentru cã nu pose-
dã permis de conducere, la un
moment dat, pe fondul lipsei de
experienþã ºi a neîndemânãrii,
a pierdut controlul volanului,
într-o curbã, intrând în gardul
de beton al cimitirului din lo-
calitate. Mai mult decât atât, în

continuarea cercetãrilor s-a
mai stabilit cã tânãrul, în noap-
tea de miercuri spre joi, a mai
sustras din douã autoturisme
parcate în comunã, mai multe
bunuri,  portofele ºi  carduri
bancare, prejudiciul cauzat fi-
ind de 1.000 lei.

„Bunurile sustrase din cele
douã autoturisme au fost recu-
perate ºi restituite pãrþilor vã-
tãmate, în cauzã fiind întocmit
dosar de cercetare penalã sub
aspectul sãvârºirii infracþiuni-
lor de furt calificat, conduce-
re fãrã permis ºi distrugere”,
ne-a declarat agent principal
Amelia Cãprãrin, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Pe nisipurile de la Cãlãraºi, care
erau încãrcate cu lubeniþe pe la
mijlocul lui iulie, nu mai este acum
mare lucru. De douã sãptãmâni,
bostanele s-au spart, iar localnicii
sunt în plinã activitate de pregãti-
re a terenului pentru anul viitor.
Alþii, care au ieºit mai devreme cu
lubeniþele pe piaþã, au plantat deja
o culturã de schimb. Aºa se face
cã, din loc în loc, se observã pe-
tecele verzi de varzã. Pentru cã
este foarte cald în aceste zile pe
valea Dunãrii, instalaþiile de irigat
au fost pornite, varza fiind o cul-
turã care iubeºte apa. În eviden-
þele Primãriei, sunt înregistrate
vreo 200 de hectare cu varzã tim-
purie, care a fost deja recoltatã,
iar acum încã 200 de hectare cu
varzã de toamnã. Dupã ce o vor
recolta, cultivatorii vor merge cu
marfa în pieþele din Craiova ºi din
alte judeþe. Cantitatea de varzã
care va rãmâne va fi tãiatã de pe
sol, pe la sfârºitul lunii noiembrie,
cãpãþânile vor fi stivuite ºi puse
la pãstrate într-un loc acoperit cu
coceni. Este metoda localnicilor
de a pãstra pentru primãvara ur-
mãtoare ceea ce nu se vinde, ga-
rantând cã varza se pãstrazã în
cele mai bune condiþii.

Lubeniþele ºi-au
scos preþul

Ploile care la începutul verii
pãreau sã-i încurce pe cultivato-
rii de lubeniþe se pare cã i-au
avantajat pânã la urmã. Anul aces-
ta, s-au scos mai puþine lubeniþe
comparativ cu anul trecut, lucru
care s-a transformat însã într-un
atu. Mergând cu ele pe piaþã, cul-

Ploile abundente din primãvarã ºi
începutul verii au influenþat puternic
culturile de pe nisipurile din Valea
Dunãrii. La Cãlãraºi, pepenii verzi s-
au copt puþin mai târziu, dar le-au
oferit producãtorilor satisfacþia unor
preþuri mai bune pe piaþã. În schimb,
viþa-de-vie a avut de suferit din cau-
za precipitaþiilor, localnicii spunând

tivatorii au putut sã-ºi vândã toatã
cantitatea recoltatã ºi încã la niº-
te preþuri nesperate de bune. Se-
zonul a început cu un preþ de 1,8
lei pe kilogramul de lubeniþã ºi a
ajuns într-un timp scurt la 1,2 lei
(la en-gros). Interesant este fap-
tul cã, dacã în alþi ani, la spartul
bostanelor (cam în aceastã pe-
rioadã) lubeniþele se ieftineau
foarte mult, în acest an ultimul
preþ a rãmas destul de ridicat. Nu
la fel s-a întâmplat cu pepenii
galbeni, culturile – mai mici, ce-
i drept- fiind compromise din
cauza ploilor. Potrivit specialiºti-
lor de la Primãria Cãlãraºi, la un
hectar de luberniþã, cultivatorii
pun obligatoriu ºi câte 10-20 de
ari cu pepeni galbeni. Pe acest
sector au fost în pierdere, jumã-
tate din producþie stricându-se din
cauza apei, cu atât mai mult cu
cât aceastã culturã este mai cos-
tisitoare încã de la plantarea ei.

Cãlãrãºenii
nu dau pâinea
coaptã în casã

pe cea
de la magazine
Pentru zona Cãlãraºiului, a

fost o varã bunã ºi la culturile de
grâu ºi porumb. Producþia de
grâu a fost, în medie, de 3,2 tone
pe hectar, dar au fost ºi cazuri în
care s-au recoltat o cantitate de
4 tone pe hectar. Cultivatorii
apreciazã acest lucru pozitiv, spu-
nând cã au putut sã-ºi acopere
ceea ce au cheltuit pentru înfiin-
þarea culturilor. Deºi în localitate
sunt destule magazine, sunt mul-

te familii care preferã sã-ºi facã
pâinea în casã, mãcinând grâul
recoltat de pe pãmântul lor la una
dintre cele douã mori care se aflã
în Cãlãraºi. Ei spun cã pâinea de
þarã, coaptã în casã, are un alt
gust, care nu se comparã cu „bu-
retele” pânii din comerþ. În ceea
ce priveºte porumbul, se pare cã
anul acesta producþia va fi mult
mai mare decât anul trecut, ºi asta
datoritã ploilor care au cãzut în
perioada optimã de vegetaþie a
plantelor. Specialiºtii aºteaptã o
producþie de 4,5-5 tone la hec-
tar, mai mult cu 1,5 tone la hec-
tar faþã de anul trecut. Cei mai
mulþi localnici din Cãlãraºi folo-
sesc porumbul pentru a-ºi hrãni
pãsãrile ºi animalele din curte, pu-
þini fiind cei care îl mai ºi comer-
cializeazã la târguri.

Au dat lovitura
cu roºii ºi vinete

Valea Dunãrii este recunoscu-
tã ºi pentru culturile de legume.
Ploile au fãcut ca, în aceastã
varã, sã se dezvolte foarte bine
vinetele, dar ºi roºiile. Producã-
torii din zonã au mai avut ºi un
alt avantaj, ºi anume cã, în alte
pãrþi, aceste soiuri de legume nu
au mers tocmai bine. Ei au putut
sã profite, ieºind pe piaþã cu niº-
te preþuri mai mari faþã de anul
precedent. Dacã în vara trecutã,
preþul roºiilor au coborât pânã la
0,4 lei pe kilogram, iar la en-gros
se putea cumpãra un bax de 20
de kilograme de roºii cu 6 lei,
acum preþul pe kilogram nu a mai
coborât sub 2 lei. La fel de bine,
poate ºi mai bine, au mers vine-

tele, pe care ploia le-a
ajutat sã creascã foar-
te bine. Acum, aceste
legume se vând la Cã-
lãraºi cu 1 leu pe kilo-
gram, în timp ce, în
pieþele din Craiova,
preþul lor este de 2 lei.
La polul opus sunt cul-
turile de viþã-de-vie
despre care localnicii
spun cã sunt compro-
mise aproape în totali-
tate. Explicaþia specia-
liºtilor: ploile au cãzut
peste nisipul fierbinte,
care a degajat o cãldu-
rã puternicã, „o dogoa-
re”, care a pârjolit ro-
dul acestora. Aºa se
face cã acum, în toate
viile, nu mai gãseºti
aproape nimic.

cã strugurii au fost mãniþi într-o noap-
te, motiv pentru care nu vor scoate
mare lucru la culesul care se apro-
pie. Hectare întregi sunt plantate
acum cu varzã de toamnã, iar legu-
micultorii ºi-ar dori o serie de ploi
care ar putea sã le dezvolte mai bine
recoltele, ei fiind nevoiþi sã le irige în
aceastã perioadã.

Centrul localitãþii
Cãlãraºi este, în
aceste zile frumoase
de sfârºit de varã, un
mic parc în aer liber.
Grãdina din faþa Pri-
mãriei este încãrca-
tã cu flori în multe
nuanþe. Micul chioºc
de lemn care adã-
posteºte fântâna ridi-
catã în memoria ine-
galabilei Maria Tãna-
se este înconjurat cu

ghivece pline de petunii curgãtoare. Parfumul florilor este unul
deosebit ºi se simte peste tot.

O delegaþie a Primãriei
Cãlãraºi va pleca în Franþa

Localnicii din Cãlã-
raºi sunt înfrãþiþi de
mai mulþi ani cu loca-
litatea Chartres de
Bretagne, din Franþa,
parteneriat care s-a
dovedit unul foarte
strâns. Pe data de 15
septembrie o delega-
þie de 50 de persoane
din Cãlãraºi, condusã
de primarul Vergicã
ªovãilã, va merge în
vizitã la prietenii fran-
cezi, aceºtia invitân-

du-i pentru a le arãta ce s-a mai realizat în regiunea lor.

Cãminul Cultural cautã
tinere talente

Dupã renovarea
lui, Cãminul Cultural
din localitatea Cãlãraºi
este un adevãrat
punct de atracþie. În
aceastã perioadã se
fac pregãtirile necesa-
re pentru ca festivita-
tea deschiderii noului
an ºcolar sã aibã loc
în sala de spectacole
inauguratã în primã-
varã. Totodatã, se
cautã tinere talente de

la ºcolile din localitate pentru înfiinþarea unui corp de soliºti
care sã se alãture dansatorilor profesioniºti de la Ansamblul „Bor-
deiaºul”.

O oazã de verdeaþã ºi flori
de varã

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU
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GEORGE POPESCU Atilio Bertolucci –

părintele marelui cineast Bernardoşi omagiul
unui congenial poet şi prieten al său

O amintire
Dispariţia lui Atilio abia întâmplată, pe

cât de neliniştit aşteptată, a retrezit în mine
o infinitate de amintiri, reminiscenţe, ecouri
din vremuri mai de demult, mai puţin înde-
părtate şi mai apropiate. Pe de altă parte,
sensibilitatea sa unică de poet georgic şi,
în acelaşi timp, idilic favorizează regretul
şi îl accentuează. Oricând m-aş strădui să
ordonez întoarcerile fluxurilor memoriei
peste oricare altă evocare prevalează pri-
ma întâlnire în casa sa de la Parma din
centrul oraşului mai înainte ca el să se fi
mutat la una din proprietăţile de la ţară.

Erau ultimele zile de şedere în casa
aceea de la oraş unde m-am dus să-l caut
puţin după ce sosisem la Parma spre a-
mi începe viaţa de profesor destinat aco-
lo de o repartizare ministerială ca urma-
re a reuşitei la un concurs. Am rămas în
oraşul din Câmpia Padană peste doi ani
şi acolo mi-am făcut câţiva prieteni bi-
nevoitori aşa cum e în firea locului. Îi
aparţinea acesteia ca un exemplar, fie şi
de excepţie, şi Atilio şi am observat asta
încă de la acea primă întâlnire. Atilio îşi
pierduse de scurt timp un frate, de care
a vorbit totdeauna puţin şi cu multă dis-
creţie, dar cu acel prilej nu mi-a tăinuit
durerea sa. Eu veneam de la Florenţa şi
primele informaţii pe care Atilio le avu-
sese despre mine erau amestecate cu
cele despre o Florenţă cuprinsă şi chiar
aprinsă de disputele asupra ermetismu-
lui pe cale de a se naşte. În liniştea şi
pacea ambianţei cuminţi a provinciei, el
se afla într-o firească opoziţie.

Cu toate acestea, disponibilitatea şi
cordialitatea reciprocă au fixat încă de
atunci o legătură de simpatie şi de inteli-
genţă între noi care apoi va dura toată
viaţa. Afabilitatea, bonomia lui Bertolucci
favoriza desigur acest climat, iar dife-
renţele de formaţie au fost pentru multă
vreme înfrânte de pasiunea comună pen-
tru căutările şi pentru ţintele poetice,
oricare i-ar fi fost stilul particular şi de o
exigenţă culturală atât de puternică în-
cât îmbrăţişa totul.

Notă: Câţi dintre nenumăraţii admi-
ratori – şi veritabili fani – ai marelui
regizor italian Bernardo Bertolucci vor
fi ştiind că tatăl său, Atilio, a fost unul
dintre cei mai importanţi poeţi ai gene-
raţiei sale, cea post-montaliană şi post-
ungarettiană? Parcimonios cu propria
sa creaţie (a publicat relativ puţine vo-
lume însă toate întrunind sufragiile cri-
ticii şi ale unui larg public cititor), s-a
situat departe de modele în vogă, difi-
dent faţă de ermetismul cultivat prin de-
ceniul al patrulea chiar şi de autori pe
care-i admira şi cu care a legat trainice
prietenii, cultivând o poezie pe linie vir-
giliană, „rustică” şi „familială”, ca un
Ion Pillat al nostru, dedicat, cum era,
toposului câmpiei padane unde s-a re-
tras, încă tânăr, pentru tot restul exis-
tenţei sale. Vocaţia sa de solitar volun-
tar nu l-a izolat însă nici de dezbaterile
istoric-culturale ale Italiei postbelice şi
nici de destinele, deseori dramatice, ale
unora dintre confraţii în ale creaţiei. S-
a numărat printre confidenţii şi apără-
torii lui Pier Paolo Pasolini, spre care
avea să se îndrepte, încă adolescent,
chiar Bernardo, fiul său, în faza sa de
ucenicie spre marea artă cinematogra-
fică ce-l va purta spre consacrarea de
mai târziu.

La dispariţia sa fizică, survenită în
anul ce-a inaugurat noul secol şi noul
mileniu, marele poet şi prieten al său de-
o viaţă, Mario Luzi îi dedica, sub sem-
nul unei rare comuniuni, o „amintire”
pe care, tălmăcind-o încă atunci, am
regăsit-o printre hârtiile ele risipite şi
pe care o propun acum unui interes pu-
blic pe care-l bănuiesc mai viu şi mai
motivat legat de faima fiului decât a pă-
rintelui. Mi s-a părut că evocării lui Luzi
i s-ar asocia, cât se poate de natural,
un poem ca un fel de oraţie închinată
copilului Bernardo la împlinirea vârstei
de cinci ani.

Mario Luzi
18 iunie 2000

Bernardo la cinci ani

Durerea e-n ochiul tău timid
în mâna de copil ce fără graţie salută,
durerea zilelor ce vor veni
deja ţi-apasă fragila făptură.

Într-o zi de toamnă ce-şi deapănă
tăcută-n soare firele de ceaţă
jocul s-a oprit pe neaşteptate,
te-a lăsat singur acolo unde strălucitor

sfârşeşte cu-atâta frunze pe pământ
într-o noapte, da, când tuturor de-aici
un gând în mintea le-a mijit
despre anotimpul ce iute poposeşte.

Cu un semn palid şi-un chinuit
surâs ai salutat şi ai rămas
umbră în umbră o clipă, alergi acum
să te refugiezi în spaima noastră.

L-am urmărit în evoluţia sa de poet fa-
miliar şi domestic în peisajul şi în simţămin-
tele de artist complex care, fără a renunţa
la aceste daruri ale sale de început, era atras
de complexitatea timpurilor şi de dificulta-
tea de le interpreta, aşa cum se poate con-
stata în faza de dinaintea volumului “Călă-
torie de iarnă” şi, apoi, în “Camera de dor-
mit”. Îmi era drag, iar la conversaţia noas-
tră de-a lungul deceniilor a contribuit mult
cultura sa artistică, rafinamentul de obser-
vator al operei de artă şi pasiunea şi com-
petenţa sa pentru cinema. Discuţia dintre
noi n-a fost niciodată lipsită de argumente
şi a fost totdeauna întemeiată pe prietenie.

Spre a reveni la acea primă întâlnire, la
acea primă amintire, îmi vine în minte un
ciudat semn de generozitate în a-mi dărui
o carte de Apollinaire, o carte de anecdo-
te (care mi se pare că se intitula “Ane-
doctique”) în care poetul francez se exhi-
ba într-o dezlănţuire de curiozităţi foarte
piperate. M am întrebat deseori cum anu-
me îi era caracterul, nelipsit de maliţiozita-
te, evident, dar foarte marcat de gustul
preţiozităţii şi al rarităţii. Cartea aceea n-
am regăsit-o niciodată, nici măcar în bi-
bliografia lui Apollinaire, dar a rămas în
memoria mea legată inevitabil de el.
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Aproximativ 300 de copii şi tineri
au ales biblioteca
în perioada estivală

Aflat la cea de-a VI-a ediţie, pro-
iectul „Biblioteca din vacanţă” a ofe-
rit elevilor din clasele primare şi gim-
naziale posibilitatea de a-şi petrece tim-
pul liber la ateliere de desen, lucru
manual, origami, teatru şi jurnalism.
Şi în acest an, programul s-a bucurat
de mare succes, aproximativ 300 de
copii şi tineri alegând biblioteca în pe-
rioada estivală.

«Colec tivul Bibliotec ii Judeţene
„Alexandru şi Aristia Aman” vă mul-
ţumeş te pentru faptul c ă în vara
aceasta aţi fost alături de noi. Aţi încercat să
vă petreceţi o vacanţă frumoasă, participând
la cel puţin unul dintre cele şase ateliere. Ca
în fiecare an, ele s-au desfăşurat cu ajutorul
voluntarilor, cărora le mulţumim în mod spe-
cial. Mulţumim şi părinţilor şi bunicilor, pen-
tru că au avut încredere să lase copiii în gri-
ja noastră», a menţionat la festivitatea de ieri
Rodica Păvălan, şef Serviciu Relaţii cu Pu-
blicul. Toţi participanţii la ateliere, ca şi co-
ordonatorii au fost răsplătiţi cu diplome. La
rându-le, aceştia s-au străduit să demonstreze
ce lucruri frumoase au învăţat în cele două
luni petrecute la bibliotecă.
Micii jurnalişti:
o echipă curioasă şi responsabilă!

„Micul jurnalist” a fost unul dintre cele
mai incitante ateliere, o mulţime de c opii
făcând roată, săptămânal, în jurul Laurei
Pumnea pentru a învăţa să răspundă la cele
şase întrebări-c heie ale jurnalismului:
„Cine?”, „Ce?”, „Când?”, „Unde?”, „Cum?”
şi „De ce?”. Mai mult dec ât a realiza ş tiri
ori interviuri, ei au vizitat în această perioadă
câteva instituţii de cultură, au aflat infor-
maţii despre proiectul „Craiova – Capitală
Culturală Europeană 2021” şi chiar s-au ofe-
rit voluntari pentru Festivalul „Puppets  oc-
cupy street” organizat zilele acestea de Te-
atrul „Colibri”. Rezultatul muncii lor: foaia
de atelier „Micul jurnalist”, realizată în par-
teneriat cu Centrul Judeţean pentru Con-

Participanţii la atelierele „Bibliotecii din vacanţă”,
răsplătiţi cu diplome şi cadouri

Deschise la 1 iulie şi adresate copiilor şi tineri-
lor craioveni care au dorit să îşi petreacă timpul
liber într-un mod creativ-educativ, atelierele din
cadrul proiectului „Biblioteca din vacanţă”, deru-
lat de Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia
Aman”,  au ajuns la final. Aproximativ 300 de
participanţi au ales să înveţe despre teatru, ori-
gami, lucru manual, desen şi jurnalism, ateliere-
le fiind susţinute de voluntari. Şi pentru a de-
monstra că n-a fost doar o joacă de vacanţă, copi-
ii au arătat, ieri, rezultatele muncii, concretizate

într-o expoziţie, foaia de atelier „Micul jurnalist”
şi câteva scenete de teatru. La festivitatea de în-
chidere, cu toţii au fost răsplătiţi cu diplome şi
cadouri constând în rechizite, dar şi cu aplauze.
«Ne spunem la revedere doar pentru scurt timp,
pentru că la 1 octombrie va debuta proiectul „Căr-
ticica pentru prichindei şi copii mai măricei”. Aşa-
dar, vă aşteptăm să reveniţi la bibliotecă!», a anun-
ţat Rodica Păvălan, şef Serviciu Relaţii cu Publi-
cul în cadrul Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi
Aristia Aman”.

servarea şi Promovarea
Cult urii Tr adiţio nale
Dolj.

„Nu e uşor să luc rezi
cu copiii. Te pun la gre-
le încercări! Copiii îţi cer
să înveţi în fiec are zi, să
fii bine pregătit.  Deş i
poate părea facil să te în-
tâlneşti cu ei şi să le fur-
nizezi câteva informaţii
pe care le stăpâneşti, nu
e deloc aşa”,  a subliniat
Laura Pumnea, ani buni
jurnalist în presa craio-
veană. „Cei mici au aflat
c ă es te o profes ie pe
care o faci cu responsa-
bilitate ş i în care trebuie

să f ii bine pregătit. Că e o profesie ce meri-
tă făcută c u bun s imţ. Au aflat c ă e de bon-
ton să citeş ti, că trebuie să ştii măcar câte
puţin din f iecare domeniu al vieţii sociale.
Şi au mai aflat că ei pot foarte mult. Nici
nu vă puteţi imagina cât de bine ştiu să se
exprime, cât de frumos ş tiu să pună între-
bări, cât de atent aleg răspunsurile,  cum
ştiu să îşi argumenteze ideile, planurile, pro-
iectele. Au evoluat, au crescut foarte mult.
Dacă mai târziu vor dori să fac ă parte din
ac eastă lume a jurnalismului c red că au
foarte multe şanse să facă acest lucru bine”,
a mai spus Laura Pumnea.

Lecţia de
creativitate
de la atelierele
de origami,
lucru manual
şi desen

Pentru al pa-
trulea an consecutiv, voluntarii Clubului In-
teract Craiova s-au alăturat Bibliotecii Judeţe-
ne în proiectul „Biblioteca din vacanţă”.
Peste 15 tineri, cu vârste cuprinse între 16
şi 19 ani, au coordonat atelierele de origami
şi lucru manual, destinate copiilor de vârstă
mică. „În aceste opt săptămâni de lucru am
ales cele mai bune teme pentru origami şi
lucru manual. Sper să ne întâlnim şi anul
viitor, iar cei mici să fie la fel de entuzias-

maţi, să aibă aceeaşi energie şi creativitate”,
a declarat Maria Stroe, vicepreşedinte al clu-
bului. Rezultatele muncii de-o vară şi-au gă-
sit loc pe două panouri cu creaţii, expuse în
curtea bibliotecii. Alte două ateliere, de de-
sen pentru elevii din şcoala primară şi gim-
nazială, au fost coordonate de Sofia Cercel,
din cadrul Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi
Aristia Aman”.
Mai mult decât cursuri de teatru,
cu actriţa Oana Stancu

Nu încape îndoială c ă teatrul este unul
dintre atelierele preferate din cadrul „Biblio-

tecii din vacanţă”, iar Oana Stancu – una
dintre cele mai iubite actriţe de către copii!
Au demonstrat-o şi în acest an – al şaselea
în care s-a desfăşurat cursul – numărul mare
de participanţi, cu vârste de la 7 la 14 ani, şi
entuziasmul (re)întâlnirii lor  cu inimoasa
actriţă a Teatrului pentru Copii şi Tineret „Co-
libri”. „Au fost două luni de bucurii, împre-
ună cu copii inteligenţi, care au citit, care au
venit cu idei. Cu grupa mare am făcut im-

provizaţie, iar pe cei de la gru-
pa mică am încercat să îi în-
văţ să interpreteze o poezie,
nu să recite”, a menţionat
Oana Stancu.

Ieri, micii artişti au urcat pe
scenă şi au arătat ce au învă-
ţat în acest timp, cea mai bună
răsplată fiind aplauzele publi-
cului. Subiectele micilor sce-
nete prezentate nu au fost însă
alese întâmplător. „Ei au venit
cu nişte propuneri – la unele
am renunţat, pe altele le-am
îmbrăţişat şi le-am mai colo-
rat şi eu un pic din umbră, ca
şi coordonator. Au fost teme
legate de şcoală, de bibliote-

că… Au imaginaţie foarte bogată, au sugerat
ca personaje chiar şi vrăjitoarele”, a adăugat
actriţa, pentru care atelierele au însemnat mult
mai mult decât nişte cursuri de teatru predate
copiilor. „De fiecare dată când mă întâlnesc
cu ei încerc să le insuflu adevăr, valoare, iu-
bire. Sunt un om care îmi asum ceea ce fac
şi am încercat să le dau exemple din viaţa
mea. Să mă dau exemplu pe mine, aşa cum
sunt eu, cu defecte şi cu calităţi. Sunt lucruri
frumoase pe care le-am făcut în viaţă şi le-am
povestit despre ele. E greu să lucrezi cu copiii,
dar e şi frumos. La fel ca meseria noastră de
actori păpuşari!”, a mai spus Oana Stancu.
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Organizaţia ACL Dolj a fost evi-
denţiată ca fiind pe locul I în ceea
ce priveşte numărul de semnături
necesare susţinerii candidaturii lui
Klaus Iohannis, lucru amintit de
Vasile Blaga, co-preşedintele ACL,
prezent de asemenea ieri, la Craio-
va. „Am venit la Craiova pentru o
întâlnire cu activul de partid, cu
oamenii noştri, întâlnire tipică de
precampanie. Vreau să profit de
ocazie şi să fac referire la un act
normativ aprobat ieri ( joi, 28 au-
gust) de Guvern şi anume, aceea
ordonanţă de urgenţă care legali-
zează traseismul politic şi vreau să-
mi exprim profunda indignare faţă
de acest demers. Este clară inten-
ţia Guvernului de a crea un avan-
taj net pentru propriul candidat,
candidatul PSD, care nu ştim care
va fi, doar bănuim că ar putea fi
premierul Ponta, care ieri ( n.r joi,
28 august) chiar a dorit să subli-
nieze şi a făcut o declaraţie în acest
sens.  Ordonanţa este gândită să

Pagină realizată de MARGA BULUGEAN

 Pe agenda candidatului Klaus Iohannis :

„Parteneriatul strategic cu SUA,
rolul şi locul nostru în NATO şi în UE”

Klaus Iohannis, candidatul ACL pentru funcţia de preşedinte al
României continuă turul prin ţară, scopul fiind acela de cunoaşte-
re a activului de partid, adresându-i-se fiecăruia în parte, cu mesa-
je de încurajare, de mobilizare generală. Ieri a venit rândul orga-
nizaţiei de la Dolj să-l cunoască pe primarul Sibiului. Acesta a ştiut
cum să-şi construiască mesajul şi pe ce să pună accentul : locuri de
muncă, investiţii străine, creşterea nivelului de trai.  A vorbit şi
despre politica externă şi relaţia cu PSD-ul.

Un nou contract de finanţare în cadrul Programului
Operaţional Regional a fost semnat joi, 28 august. La
eveniment au luat parte Marilena Bogheanu - directo-
rul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest
Oltenia şi Dorin Hanu – Primarul Municipiului
Motru. Proiectul semnat „Reabilitare cămin social –
centru de as istenţă pentru persoane aflate în
dificultate”, are un buget total de 2.625.021,70 lei,
din care finanţarea nerambursabilă este de
1.942.130,39 lei.

Proiectul îşi propune reabilitatrea infrastructurii locale
sociale, prin realizarea unui Centru de Asistenţă (P+3E)

Cămin social de 2,6 milioane de lei
pentru persoanele aflate în dificultate. Astfel, se vor
realiza: 39 garsoniere cu o suprafaţă utilă de 39,75 mp
care au în dotare: bucătărie, hol acces, grup sanitar.

În c adrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013, primăria municipiului Motru mai beneficiează de
alte cinci contrac te in valoare nerambursabilă de
12.054.091,96 lei,  dintre care patru c ontracte în cadrul
DMI 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană ş i un
contract în cadrul DMI 5.2 - Crearea, dezvoltarea,
modernizarea infrastructurilor specific e pentru valorifi-
carea durabilă a resurselor naturale ş i pentru creşterea
calităţii serviciilor turistice.

Klaus Iohannis,
candidatul ACL
la preşedinţia
României :

„Sunt două partide care fac
campanie în România.  Pe de-o
parte PSD care nu are un proiect
de ţară şi recurge la informaţii ero-
nate, la înşelătorii şi noi, ACL-ul
care  venim cu un proiect, ară-
tăm cum punem economia pe pi-
cioare. Trebuie să mai spun c ă nu
mă feresc de nici o confruntare
dar nu vreau să fac spectacol. Mie
îmi place să tac şi să fac nu să
teleguvernez”

plece primari la PSD. Nu este ex-
lus să se trezească şi acel PLR care
nici nu  aexistat în alegeri cu pri-
mari.  Dar avem idei originale.
Aceste lucruri vor duce la schim-
barea la faţă a unor primari. Ne
aşteptăm să fie câţiva primari dez-
amăgiţi care să plece, dar nu se va
întâmpla mare lucru. O să se în-
tâmple exact ceea ce noi am anti-
cipat,  mare eroare a PSD-ului,
care în disperarea lui încearcă să-
şi creeze tot felul de portiţe. Noi
nu vom primi primari sau consi-
lieri de la alte partide”, a subliniat
Klaus Iohannis, candidatul ACL la
preşedinţia României.
Cearta pe Ordonanţe

Co-preşedintele ACL, Vasile Bla-
ga l-a lăudat pe Kalus Iohannis
spunând că acesta este un om care
nu are nevoie să înjure sau să jig-
nească oamenii. „Klaus Iohannis
nu trebuie să coboare în mocirlă
sau să coboare în cocina cu porci,

cum spunea un clasic în viaţă  pen-
tru a-şi spune punctele de vedere.
Iar vizavi de ordonanţa de urgen-
ţă, ce pot să vă spune este că e un
act de disperare pentru că Ponta
ştie că va pierde. Mai şi minte fă-
când alte referiri la acte normati-

ve, cum ar fi cel din 2006, numai
că noi, atunci, am oprit migraţia
politică, domnia sa o încurajează.
E cu totul altceva. Ponta care spu-
nea că este liniştit, că va mânca
floricele în turul întâi,  îl asigurăm
că poate mânca floricele şi în tu-
rul doi pentru că va păţi ce a păţit
Geoană. Îi spunem de pe acum lui
Ponta c ă va pierde”,  a declarat
Vasile Blaga la Craiova.
„O relaţie specială
cu Basarabia”

Klaus Iohannis a încercat să cre-
ioneze succint priorităţile ca viitor
preşedinte în materie de politică ex-
ternă. Candidatul ACL la preşedin-
ţia României a vorbit despre cei trei
piloni care garantează securitatea
României, în secolul XXI : parte-
neriatul strategic cu SUA, rolul nos-
tru în NATO şi locul nostru în Uni-
unea Europeană. De acolo decurg
toate celelalte. Este evident că fie-
care în parte are o sumedenie de
capitole şi subcapitole care trebu-
iesc abordate, de preşedinte de gu-
vern dar şi de o echipă mixtă, pre-
şedinţie-guvern. Este marea proble-
mă a Ucraina şi chiar în dimneaţa
aceasta (ieri dimineaţă) am dat un
comunicat de presă. Sunt foarte în-

grijorat de evoluţia şi sper ca cei
care sunt în funcţii diplomatice pen-
tru România să facă ceea ce trebu-
ie ca să fie bine. Noi nu avem un
aparat ca să vedem tehnic ce se
întâmplă în zona de conflict şi ne
bazăm pe informaţiile publice pe
care le primim de la mediile noastre
şi de la mediile absolut publice. Ră-
mâne în agenda mea problematica
Moldovei. Noi avem o relaţie spe-
cială cu Republica Moldova şi eu
vreau să cultiv o relaţie cât mai spe-
cială cu Basarabia”, a subliniat Klaus
Iohannis.
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NATO a cerut, ieri, Rusiei sã „înceteze acþiu-
nile militare ilegale” din Ucraina, denunþând o
„escaladare gravã a agresiunii militare ruse”. Se-
cretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmus-
sen, a condamnat „în termenii cei mai puternici
dispreþul permanent al Rusiei faþã de obligaþiile
sale internaþionale”. „Facem apel la Rusia sã în-
ceteze acþiunile militare ilegale, sã înceteze spriji-
nul pentru separatiºtii înarmaþi ºi sã ia mãsuri
imediate ºi verificabile în vederea unei detensio-
nãri a crizei”, a declarat Rasmussen, la finalul
unei reuniuni de urgenþã a ambasadorilor statelor
membre NATO la Bruxelles. NATO nu va închi-
de uºa Ucrainei dacã aceastã þarã doreºte sã se
alãture Alianþei Nord-Atlantice, a mai adãugat Ras-
mussen, dupã ce Kievul ºi-
a anunþat intenþia de a re-
lansa procesul de aderare.
„Ucraina a decis sã conti-
nue o politicã de nealiniere”,
a precizat el, subliniind însã
cã „respectãm pe deplin
dacã Parlamentul ucrainean
decide sã schimbe aceastã
politicã”. Preºedintele rus,
Vladimir Putin, a declarat, în
schimb, cã autoritãþile de la
Kiev ar trebui „forþate” sã
negocieze „pe fond” cu se-
paratiºtii proruºi care luptã
împotriva forþelor armate
ucrainene în estul Ucrainei.
„Autoritãþile ucrainene tre-

Putin: Kievul ar trebui forþatPutin: Kievul ar trebui forþatPutin: Kievul ar trebui forþatPutin: Kievul ar trebui forþatPutin: Kievul ar trebui forþat
sã negocieze cu separatiºtiisã negocieze cu separatiºtiisã negocieze cu separatiºtiisã negocieze cu separatiºtiisã negocieze cu separatiºtii

Noul premier islamo-conservator turc
Ahmet Davutoglu ºi-a prezentat ieri gu-
vernul, în care fostul ministru al Afaceri-
lor Europene, Mevlut Cavusoglu, îi va
succeda în funcþia de ºef al diplomaþiei,
relateazã France Presse. Noua echipã
anunþatã de Davutoglu nu prezintã decât
puþine modificãri prin raport cu cea a pre-
decesorului sãu, Recep Tayyip Erdogan,
miniºtrii însãrcinaþi cu portofoliile Eco-
nomiei, Ali Babacan, ºi respectiv Finan-
þelor, Mehmet Simsek, artizani ai reuºitei
economice turceºti, pãstrându-ºi poziþii-
le. Yalcin Akdogan, care face parte din

Turcia: Noul premier Ahmet Davutoglu
ºi-a prezentat cabinetul

anturajul restrâns al lui Erdogan, a fost
numit vicepremier în noul cabinet. Pro-
gramul noului cabinet va fi prezentat par-
lamentului începând de sãptãmâna viitoare
ºi va fi urmat de un vot de încredere deja
asigurat, în condiþiile în care Partidul Jus-
tiþiei ºi Dezvoltãrii (AKP) dispune de o
majoritate absolutã de 313 fotolii din 550
disponibile. Aflat la cârma Executivului din
anul 2003, Erdogan a fost învestit joi pre-
ºedinte al republicii pentru un mandat de
cinci ani ºi l-a desemnat pe Davutoglu,
un aliat apropiat, sã îi succeadã la ºefia
AKP ºi a guvernului.

buie forþate sã înceapã negocieri pe fond. Nu pe
probleme tehnice (...), ci pe fond (...): care vor
fi drepturile populaþiei din Donbas, Lugansk, din
sud-estul þãrii”, a afirmat Putin în cursul unui
summit al tineretului rus. Preºedintele ºi-a expri-
mat regretul cã Kievul refuzã, în opinia lui, sã eva-
cueze forþele ucrainene încercuite de rebeli în
estul Ucrainei printr-un culoar umanitar, a cãrui -
creare le-a cerut-o separatiºtilor ruºi. „Cred cã
este vorba despre o eroare colosalã, care va duce
la importante pierderi de vieþi omeneºti”, a aver-
tizat el. Putin le ceruse separatiºtilor ruºi, în noap-
tea dintre joi spre vineri, sã deschidã un „culoar
umanitar” pentru trupele ucrainene încercuite
dupã ce rebelii au preluat controlul asupra oraºu-

lui cu importanþã strategicã Novoazovsk, din estul
Ucrainei, relateazã France Presse. „Fac apel la
forþele rebele sã deschidã un culoar umanitar
pentru trupele ucrainene care au fost încercuite,
pentru a fi evitate victime inutile ºi a le oferi ºansa
sã se retragã din zona de operaþiuni”, a afirmat
Putin într-un comunicat de presã adresat „insur-
genþilor din Noua Rusie”. El le-a cerut totodatã
separatiºtilor proruºi sã le furnizeze „un ajutor
medical” soldaþilor rãniþi, adãugând cã Rusia „este
pregãtitã ºi va oferi ajutor umanitar populaþiei din
Donbas”. Conducerea autoproclamatei „Republici
Populare Doneþk” ºi-a exprimat imediat susþine-
rea pentru iniþiativa preºedintelui rus. „Din res-
pect pentru Vladimir Putin, preºedintele acestei
þãri care ne ajutã în primul rând moral, suntem
gata sã le oferim unitãþilor militare ucrainene în-
cercuite „coridoare umanitare”, cu condiþia ca ei
sã-ºi predea armele grele ºi muniþiile, pentru ca
aceste arme ºi muniþii sã nu mai poatã fi folosite
împotriva noastrã”, transmitea, ieri, postul de
televiziune Rossia 24 declaraþia aºa-zisului pre-
mier al autoproclamatei Republici Doneþk, Alek-
sandr Zaharcenko. În schimb, centrului infor-
maþional al Consiliului pentru Securitate Naþio-
nalã ºi Apãrare al Ucrainei a remarcat, într-un
comunicat, cã apelul lui Putin adresat separatiº-
tilor din estul Ucrainei demonstreazã cã rebelii
proruºi sunt conduºi direct de la Kremlin, infor-
meazã agenþia Unian.ua.

ªaizeci de tancuri ruseºti au fost reperate în
apropiere de oraºul Mariupol, de unde militari ruºi
ºi-ar pregãti un nou avanpost pentru a pãtrunde
în interiorul Ucrainei, a informat TSN.ua. Se
anunþa cã soldaþii ruºi ºi-au vopsit tancurile în
culorile „Novorusiei” (Noua Rusie, regiune isto-
ricã ce coincide cu teritoriul fostului Hanat al Cri-
meii cucerit de Imperiul Rus la finele secolului
XVIII), potrivit mass-media. Tancurile se în-
dreaptau din Novoazovsk spre Mariupol. Potri-
vit informaþiilor deþinute de forþele ucrainene de
securitate, ruºii ºi-au consolidat poziþiile în acest
sat ºi se aflã la circa 20 de kilometri de Mariu-
pol. În consecinþã,  locuitorii din Mariupol, port
strategic ucrainean la Marea Azov (sud-est),
fugeau ieri din oraº, relateazã AFP. Pe drumul
de la Mariupol spre Doneþk, bastion al rebelilor
proruºi situat la 110 kilometri mai la nord, auto-
buzele erau pline, iar afiºe pe care era scris cu-
vântul „copii” au fost lipite pe parbrizele maºi-
nilor. Dupã succesul contraofensivei lansate de
rebelii proruºi în aceastã sãptãmânã la sud de
Doneþk, Mariupol riscã sã devinã acum urmã-
toarea þintã a insurgenþilor. Oraº cu 460.000 de
locuitori, Mariupol este un punct strategic care,
dacã ar fi controlat, ar permite legarea frontie-
rei ruse de Crimeea, aflatã din martie sub con-
trolul Moscovei.

Marea Britanie ridicã nivelul de
alertã teroristã, de teama unor
atacuri ce ar fi pregãtite în Irak
ºi Siria

Marea Britanie a ridicat
ieri nivelul de alertã teroris-
tã de la „substanþial” la
„grav”, al doilea cel mai
ridicat nivel, ca rãspuns la
posibile atacuri ce ar fi
plãnuite în Siria ºi Irak, a
anunþat ministrul de Interne,
Theresa May, transmit Reu-
ters ºi AFP. „Acest lucru
înseamnã cã un atac terorist
este extrem de posibil, dar nu
existã informaþii secrete care
sã sugereze cã un atac este
iminent”, a precizat Theresa
May într-un comunicat.
„Creºterea nivelului de alertã
este legatã de evoluþiile din
Siria ºi Irak, unde grupuri
teroriste plãnuiesc atacuri
împotriva Occidentului. Este
posibil ca unele dintre aceste
scenarii sã implice luptãtori
strãini care au ajuns acolo
din Marea Britanie ºi din
alte þãri din Europa pentru a
lua parte la acele conflic-
te”, a menþionat ministrul.
Uciderea jurnalistului
american James Foley în
urmã cu aproape douã
sãptãmâni, de cãtre un
bãrbat suspectat cã este
cetãþean britanic, a dus la
apariþia unor solicitãri de
adoptare a unor mãsuri de
securitate sporite, pentru a-i
împiedica pe britanicii care
pleacã în Orientul Mijlociu
sã se alãture grupurilor
militante. Crima a atras de
asemenea temeri cã unii
dintre cei care au plecat în
Siria ºi Irak pentru a lupta se
vor întoarce în Marea Brita-
nie ºi vor comite atacuri.

ONU: Numãrul refugiaþilor sirieni
a depãºit trei milioane

Peste trei milioane de
sirieni au fugit din calea
rãzboiului civil ce le rãvãºeº-
te þara ºi au devenit refugiaþi,
dintre care un milion doar în
anul 2013, a anunþat ieri
Organizaþia Naþiunilor Unite,
citatã de AFP. „Criza refu-
giaþilor sirieni se agraveazã.
Ea trece astãzi un nou prag
cu acest numãr record de trei
milioane de persoane” depla-
sate, a anunþat Înaltul Comi-
sariat al Naþiunilor Unite
pentru Refugiaþi (UNHCR)
într-un comunicat, adãugând
cã aceastã cifrã nu include
sutele de mii de alþi sirieni
care au fugit din þarã, dar
care nu sunt înregistraþi ca
refugiaþi. UNHCR a vorbit
despre „oraºe unde populaþia
este încercuitã, oamenii sunt
înfometaþi, iar civilii sunt
abuzaþi sau uciºi fãrã discri-
minare”. Conflictul din ce în
ce mai complex, care face
ravagii în Siria, s-a soldat cu
moartea a peste 191.000 de
persoane de la declanºarea
sa, în martie 2011.
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07:10 Legendele palatului,
prinþesa Ja Myung

2009, Coreea de Sud, Dramã,
Istoric, Romantic, Dragoste

07:50 Zon@
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Armãsarul sãlbatic
1998, Australia, Animaþie,

Aventuri
09:30 Starea naþiei
10:20 Biziday
11:00 Teleshopping
11:30 Nocturne
12:20 România în 5 minute
12:30 Lumea ºi noi
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Legendele palatului,

prinþesa Ja Myung
18:10 Interes general
18:40 România în 5 minute
18:50 Clubul celor care

muncesc în România
19:00 Meteo
19:10 FILLER
19:30 Starea naþiei
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:35 Talk-show
22:10 Clubul celor care

muncesc în România
22:15 Biziday
23:00 Starea naþiei
00:00 Nocturne

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:45 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
09:00 5 minute de istorie
09:10 Documentar 360°-GE0.

Câinii salvatori
10:10 Salutãri din sud
10:35 Poate nu ºtiai
10:45 Fii cuminte, Cristofor!
13:00 Interviurile Festivalului

Enescu 2013
14:00 Universul molecular. Cei

care inventeazã viitorul.
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Connor sub acoperire
2009, Canada, Familie
15:50 5 minute de istorie
16:00 Carabinieri
2002, Italia, Comedie, Crimã
17:00 O poveste... cu cântec!
17:30 Spectacolul lumii… vãzut

de Ioan Grigorescu
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Energia nuclearã-un risc

controlabil ?
19:00 Documentar 360°-GEO.

Ierusalim în zori.
20:10 Distractis - Distilat de

comedie
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Ora de ºtiri
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:50 Zeul rãzboiului
2012, Coreea de Sud, Istoric

07:40 O fatã pe bicicletã
09:20 Mary cea cu vino-ncoa'
11:20 Phil Spector
12:55 Despãrþiþi, dar împreunã
14:40 Katy Perry: Despre mine
16:15 Admis pe pile
18:05 Redacþia
20:00 Iubire în bagaje
21:40 Capturã la dublu
23:35 Jack Reacher. Un glonþ la

þintã
01:45 A venit sfârºitu'!
03:30 Virgin la 40 de ani

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
1973, SUA, Dramã
11:00 Nepreþuit (R)
2006, Franþa, Comedie,

Romantic, Dragoste
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
1973, SUA, Dramã
15:00 Pãrinte înainte de vreme
1998, SUA, Dramã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Trãieºte-þi vara
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Beverly Hills Ninja
1997, SUA, Comedie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Spartacus: Nisip însângerat
00:00 Beverly Hills Ninja (R)

07:00 Minciuna (R)
08:00 Rosa Diamante (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Soþ de închiriat (R)
11:45 Pentru cã te iubesc (R)
13:00 Spune-mi cã eºti a mea

(R)
14:30 Legãturi riscante
15:30 Minciuna
16:30 Rosa Diamante
17:30 Clona
18:30 Soþ de închiriat
19:30 Pentru cã te iubesc
20:30 Spune-mi cã eºti a mea
22:00 Legãturi riscante
23:00 Casa de alãturi
00:00 Clona (R)
02:00 Razboiul sexelor

07:30 Dincolo de Mombasa (R)
09:30 Doamne de poveste
10:30 Batman: Neînfricat ºi

cutezãtor  (R)
11:00 Batman: Neînfricat ºi

cutezãtor
11:30 Acasã în bucãtãrie (R)
12:30 Trãieºte-þi vara (R)
14:00 Lara (R)
15:15 Descoperã România
15:30 Lara
16:45 Jocul minciunilor (R)
17:45 Seinfeld (R)
18:45 Jocul minciunilor
19:45 Vine poliþia!
21:00 Seinfeld
22:00 Celãlalt Dumas
00:15 Stand up comedy@

CLUB 99
01:15 Celãlalt Dumas (R)
02:15 Stand up comedy@ Club

99 (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
(R)

10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
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 Surogate
2009, SUA, Acþiune, SF, Thriller
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Surogate (R)
2009, SUA, Acþiune, SF, Thriller
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

07:00 Asi - Împotriva destinului
2007, Turcia, Dramã, Romantic,

Dragoste
10:00 Jumãtatea mea ºtie (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Declaraþie de dragoste
1985, România, Romantic,

Dragoste
16:30 Nuntã cu surprize (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Tradarea
2008, SUA, Dramã
22:15 O iubire de-o varã
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2008, SUA, Dramã
03:30 Pastila de râs (R)
04:15 O iubire de-o varã (R)

07:00 Iubire la vitezã maximã
(R)

2008, SUA, Canada, Acþiune,
Comedie, Dramã

09:00 Walker, politist texan (R)
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
10:00 Teleshopping
10:30 Râzi ºi câºtigi (R)
11:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
12:00 Teleshopping
12:30 Trãsniþii din Queens
1998, SUA, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Totul se plãteºte (R)
1986, România, Aventuri
16:30 Focus
17:00 Walker, politist texan
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Vrei sã fii milionar
20:30 În cãutarea unui erou
2008, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Click!
00:00 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:00 În cãutarea unui erou (R)
2008, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã
03:00 Focus (R)
03:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
04:00 Trãsniþii din Queens (R)
1998, SUA, Comedie07:00 ªtiri Sport.ro

10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Fotbal: Fenerbache -

Galatasaray
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
19:00 Bellator: Gladiatorii:

Alexander "Storm" Shlemenko -
Doug "The Rhino" Marshal

20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Wrestling RAW
00:00 ªtiri Sport.ro
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SPORT.RO

07:10 Legendele palatului,
prinþesa Ja Myung

07:50 Zon@
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Armãsarul sãlbatic
1998, Australia, Animaþie,

Aventuri
09:30 Starea naþiei
10:20 Biziday
11:00 Teleshopping
11:30 Garantat 100%
12:20 România în 5 minute
12:30 Vreau sã fiu sãnãtos
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:50 Legendele palatului,

prinþesa Ja Myung
18:10 Europa mea
18:40 România în 5 minute
18:50 Clubul celor care

muncesc în România
19:00 Meteo
19:10 FILLER
19:30 Starea naþiei
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:35 Talk-show
22:10 Clubul celor care

muncesc în România
22:15 Biziday
23:00 Starea naþiei
00:00 Garantat 100%

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:45 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
09:00 5 minute de istorie
09:10 Documentar 360°-GEO.

Ierusalim în zori.
10:10 Omul cu chitara
11:10 Destine ca-n filme
12:00 Distractis - Distilat de

comedie
13:00 Interviurile Festivalului

Enescu 2013
13:45 Poate nu ºtiai
14:00 Energia nuclearã-un risc

controlabil ?
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Connor sub acoperire
2009, Canada, Familie
15:25 Connor sub acoperire
2009, Canada, Familie
15:50 5 minute de istorie
16:00 Carabinieri
2002, Italia, Comedie, Crimã
17:00 O poveste... cu cântec!
17:30 Spectacolul lumii… vãzut

de Ioan Grigorescu
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Energia nuclearã-un risc

controlabil ?
19:00 Documentar 360°-GEO.

Birmania – Cãlugãrul, satul ºi lumina
20:10 Trei bãrbaþi ºi un bebeluº
1985, Franta, Comedie
22:00 Ora de ºtiri
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:50 Zeul rãzboiului

07:45 Se cautã un creier
09:10 Iubire în bagaje
10:50 Tinereþe veºnicã
12:35 La Middleton
14:15 Jesse Stone: O moarte

suspectã
15:45 Maria Antoaneta, Regina

Franþei
17:50 Hai sã facem schimb!
19:25 Vicepreºedinta
20:00 Regatul de gheaþã
21:45 Déja Vu
23:00 Californication
23:30 Staþia numerelor

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Trãieºte-þi vara (R)
11:15 Pãrinte înainte de vreme (R)
1998, SUA, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
1973, SUA, Dramã
15:00 Vinul iubirii
2011, SUA, Romantic
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Trãieºte-þi vara
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Un om periculos
2009, Acþiune, Crimã, Thriller
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Spartacus: Nisip însângerat
2010, SUA, Acþiune, Dramã,

Fantastic
00:00 Un om periculos (R)
2009, Acþiune, Crimã, Thriller
01:30 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Promotor (R)

07:00 Minciuna (R)
08:00 Rosa Diamante (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Soþ de închiriat (R)
11:45 Pentru cã te iubesc (R)
13:00 Spune-mi cã eºti a mea

(R)
14:30 Legãturi riscante
15:30 Minciuna
16:30 Rosa Diamante
17:30 Clona
18:30 Soþ de închiriat
19:30 Pentru cã te iubesc
20:30 Spune-mi cã eºti a mea
22:00 Legãturi riscante
23:00 Casa de alãturi
00:00 Clona (R)

08:30 Acasã în bucãtãrie (R)
09:30 Doamne de poveste
10:30 Batman: Neînfricat ºi

cutezãtor (R)
11:00 Batman: Neînfricat ºi

cutezãtor
11:30 Acasã în bucãtãrie (R)
12:30 Trãieste-þi vara (R)
14:00 Lara (R)
15:00 Doamne de poveste (R)
16:00 Lara
17:00 Jocul minciunilor (R)
18:00 Seinfeld (R)
19:00 Jocul minciunilor
20:00 Vine poliþia!
21:00 Seinfeld
22:00 Mulan
00:30 Stand up comedy@

CLUB 99

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
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 Elektra
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Fantastic
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Observator

07:00 Asi - Împotriva destinului
2007, Turcia, Dramã, Romantic,

Dragoste
10:00 Pastila de râs (R)
10:30 Declaraþie de dragoste

(R)
1985, Romania, Romantic,

Dragoste
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Liceenii
1987, România, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste
16:30 Nuntã cu surprize
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste la prima vedere
2013, Turcia, Dramã, Romantic
22:15 O iubire de-o varã
00:30 ªtirile Kanal D (R)

07:00 În aºteptarea unui miracol
2009, SUA, Dramã
09:00 Walker, poliþist texan (R)
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
10:00 Teleshopping
10:30 Râzi ºi câºtigi (R)
11:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
12:00 Teleshopping
12:30 Trãsniþii din Queens
1998, SUA, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Rugãciuni pentru Bobby
2009, SUA, Biografic, Dramã
16:30 Focus
17:00 Walker, poliþist texan
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Neam legat
21:00 Cronica Netului
21:30 Epic Show
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Click!
00:00 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:00 În aºteptarea unui miracol

(R)
2009, SUA, Dramã
03:00 Focus (R)
03:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
04:00 Tr[sniii din Queens (R)
1998, SUA, Comedie
04:30’Danni Lowinski
2010, Germania, Comedie,

Dramã
05:30 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
19:00 Glory New York: Giorgio

Petrosyan - Andy Ristie
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Wrestling SMACK
23:00 Mafioþi
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
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Anunþul tãu!
Compania de Apã Oltenia

promoveazã intenþia unei inves-
tiþii pentru Proiectul ,,EXTINDE-
RE SISTEME ALIMENTARE CU
APÃ ªI CANALIZARE, INCLU-
SIV BRANªAMENTE ªI RACOR-
DURI ÎN JUDEÞUL DOLJ.

Primãria comunei Scaeºti,
judeþul Dolj, anunþã ocupa-
rea prin transfer la cerere a
postului de funcþionar pu-
blic de execuþie: inspector
(contabil), clasa I, grad pro-
fesional superior. Relaþii la
telefon: 0251/447.007.

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.

  ANIVERSÃRI
Cu ocazia ani-
versãrii zilei
de naºtere co-
legii din Filia-
la Craiova a
Uniunii Artiºti-
lor Plastici
ureazã dom-
nului IULICÃ
SEGÃRCEA-
NU „La Mulþi
Ani”, sãnãta-
te, bucurii ºi
noi succese în
plan pictural.

OFERTE SERVICIU
Angajez familie
serioasã, soþ ºi
soþie, pentru în-
grijire ºi adminis-
trare pensiune
Sinaia, salariu
atractiv. Telefon:
0766/481.842.
Angajez zidar,
zugrav, faianþar,
rigipsar, tencui-
tor, necalificaþi,
termosistem.
Solicit experien-
þã ºi seriozitate.
Telefon: 0767/
174.979.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.
Executãm con-
strucþii, finisaje,
amenajãri interi-
oare de calitate,
26 ani experien-
þã în þarã ºi strãi-
nãtate. Telefon:
0767/174.979.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Urgent! Garso-
nierã Brazdã G-
uri, 31,27 mp.
Telefon: 0766/
227.092; 0756/
513.637.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Apartament 2
camere, 8/10, li-
ber, Calea Bucu-
reºti. Telefon:
0741/355.030

Apartament 2
camere ultra-
central, ultralux,
A.C. internet,
toate dotãrile.
Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE

Particular vând
apartament 2
semidecoman-
dat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Te-
lefon: 0742/
390.301.
Vând urgent
apartament 4 ca-
mere, cartier
Lãpuº (vizavi de
Electroputere
Mall), etajul 6/8,
multiple îmbunã-
tãþiri, termopane,
uºã metalicã la in-
trare. Poate fi vã-
zut la orice orã din
zi. Preþ 47.000
euro negociabil.
Telefon: 0766/
483.542.

P r o p r i e t a r
vând aparta-
ment 3 came-
re decoman-
dat, lux, cen-
tralã, Craioviþa
Nouã - Ori-
zont. Telefon:
0752/641.487.

CASE
Vând casã în
Ocnele Mari
Vâlcea, poziþie
excelentã, spa-
þii generoase,
detalii zilnice la
telefon: 0746/
035.625, între
orele 18.00-
20.00.
Vând casã 2
camere, salã,
tindã, curte 600
mp, fântânã.
Preþ 10.000
Euro în Clea-
nov - Dolj. Te-
lefon: 0351/
809.972; 0764/
211.651.

Dioºti, vând
casã Regalã su-
perbã 3 camere
ºi dependinþe,
grajd, magazie
curte 3.800 mp.
Telefon: 0722/
336.634.
Vând casã 3 ca-
mere, anexe,
pomi, vie, fântâ-
nã, apã ºi cana-
lizare la poartã,
localitatea Ciu-
tura. Telefon:
0763/305.850.
Vând casã în co-
muna Breasta -
Dolj, lângã primã-
rie. Telefon:
0769/369.128;
0722/943.220.
Vând casã în
Calafat, str. Jiu-
lui, stare bunã,
600 mp. Preþ
negociabil. Te-
lefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon:
0723/693.646.

Ocazie! Vând, în-
chiriez, teren, Ca-
lea Bucureºti, km
9, 1000-2000 m
deschidere 36 m,
ideal pentru
Showroom, de-
pozit, halã, parc
auto, benzinãrie.
Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren 2600
mp pe ºoseaua
Craiova- ªimnicul
de Sus la 600m de
Lacul Tanchiºtilor
între vile. Telefon:
0351/170.504.
Ocazie! Vând
800 mp, teren ide-
al pentru casã,
zonã pitoreascã
la 14 km de Cra-
iova, comuna Pre-
deºti, curent ºi apã
pe teren, 4000
Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând urgent te-
ren Centura de
Nord, 13 euro/
mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0728/800.447.
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Vând teren ara-
bil, intravilan,
electrificat, în
comuna Ghi-
dici. Telefon:
0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren po-
sibilitate con-
strucþie, grãdi-
nã Bio. Telefon:
0724/805.298,
dupã ora 17.00.
Cârcea str. Vul-
turi teren intra-
vilan 650 mp,
deschidere 8
m, 15 euro/mp.
Telefon: 0767/
263.391.
Teren stradal,
utilitãþi, 1500
mp, Drumul
Muntenilor -
Craiova, 40
Euro/ mp. Te-
lefon: 0724/
228.827.
Vând 1500 mp
Bãile Govora,
Belvedere, îm-
prejmuit, cu-
rent, apã, gaze.
Poziþie super-
bã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu co-
mercial cu tera-
sã, zonã cen-
tralã. Telefon:
0746/660.001.

SCHIMBURI
Schimb camerã
cãmin Valea
Roºie cu o cã-
suþã locuibilã.
Telefon. 0764/
806.680.
Apartamnet 2
camere cu casã
împrejurimi Cra-
iova. Telefon:
0771/663.179.
Schimb teren in-
travilan 4000 mp
cu apartament 2
camere + dife-
renþa. Telefon:
0727/884.205.

AUTO
STRÃINE

Vând (schimb)
dezmembrãri Fiat
Punto S.T.D.I. an
1998 3 uºi,
1,7KW. Telefon:
0762/185.366.
Vând Fiat Pun-
to motor 1,2,
benzinã, 4 uºi,
culoare roºu
grena, taxa auto
plãtitã ºi nerecu-
peratã, înmatri-
culat România.
Telefon: 0727/
714.184.
Vând Fiat Duca-
to, fabricaþie 1997,
motor 2.5 Diesel,
consum7%, cui
pentru remorcã.
Telefon: 0768/
254.760.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând masã
floarea–soare-
lui pentru com-
binã C 12M,
cutie viteze, re-
ductor tracþiu-
ne, triodinã
380V ºi alte
piese. Telefon:
0764/261.954.

Vând þuicã de
prunã ºi grâu.
Telefon: 0766/
676.238.
Vând groapã
cimitir Roboai-
ca, regulator
gaze ºi 2 arzã-
toare sobe. Te-
lefon: 0746/
901.203.

Vând frigider,
flex mare, bo-
canci ºi ghete
militare, piese
Dacia noi, cal-
culator in-
struire copii,
combinã mu-
zicalã stereo.
Telefon: 0735/
445.339.

Vând stoloni
cãpºuni remon-
tate, parþial în-
floriþi. Preþ 5 lei
ºi 8 lei. Telefon:
0742/023.399;
0253/285.145.
Vând grâu, uºi
ºi ferestre. Te-
lefon: 0766/
676.238.
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Vând 2 televi-
zoare. Telefon:
0757/282.926;
0785/914.046.
Vând drujbã
electricã Einºel
lanþ rezervã- 250
lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã pi-
cior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.

Sinaia cimitir
Secu vând loc
de veci suprapu-
se lucrare finisa-
tã neocupatã.
Telefon: 0722/
456.609.
Vând maºinã
de spãlat, dor-
mezã nouã ºi
alte lucruri cas-
nice. Telefon:
0251/428.437.

Vând Frigider
Arctic 180 litri ºi
premergãtor
copii. Telefon:
0745/602.001.
Maºinã de cu-
sut Ileana, ma-
ºinã de cusut
de cismãrie ve-
che, maºinã de
scris defectã.
Telefon: 0251/
417.493.

Vând vin roºu 5
lei/litru ºi þuicã 10
lei/litru. Telefon:
0251/428.415;
0743/510.255.
Vând cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80m, trei foi
tablã zincatã 2/1
m, televizor color
Grunding diago-
nala 70 cm. Tele-
fon: 0770/ 303.445.

Vând tub plastic
pentru forat pu-
þuri dimensiune
112. Telefon:
0745/589.825.
Albine, familii
puternice ºi roi
bine dezvoltaþi
cu mãtci selecþi-
onate. Telefon:
0720/115.936.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu
plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Las-
cãr Catargiu Cra-
iova. Telefon:
0728/964.686.
Vând þiglã Jimbo-
lia ºi cãpriori din
demolãri. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
Vând cauciucuri
cu jantã 155/13
noi, aragaz voiaj
cu douã ochiuri
cu butelie, polizor
unghiular (flex) D
125/ 850 W, foar-
fecã tãiat tablã de
banc, canistrã
aluminiu nouã 20
l, reductor oxigen
sudurã, alterna-
tor 12V nou, del-
cou aprindere
Dacia 1310 nou,
arzãtoare gaze
sobã D 600 mm.
Telefon: 0251/
427.583.

Vând þuicã 40
grade, maºinã
de cusut: SIN-
GER PAFF. Te-
lefon: 0745/
751.558.
Vând PC model
MSI – ALL-IN-
ONE, WIND
TOP AE 1920
nefolosit, sigilat,
garanþie 300
Euro. Telefon:
0722/456.609.
Vând aparat de
sudurã, autogen
polizor, bormaºi-
nã, parbriz Tico.
Telefon: 0761/
155.549.
Vând 3 locuri de
veci. Telefon:
0770/661.777.
Vând baloþi de
lucernã, calitate,
preþ negociabil.
Telefon: 0767/
453.030; 0764/
779.702.
Vând maºinã
de spãlat, frigi-
der inox, televi-
zor mic ºi mare,
ºifonier stejar.
Telefon: 0752/
142.493.
Vând PENSÃ
REIMERS pen-
tru castrat armã-
sari, inox verita-
bil - stazã perfec-
tã. Telefon: 0720/
231.610.



14 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 30 august 2014publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 30 august 2014

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

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

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

Vând sobã
emailatã, pe
lemne ºi gaze,
ºamotatã tip
Coralex, stare
foarte bunã,
450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Vând þuicã de
prunã. Telefon:
0765/291.623.
Convenabil, ca-
napea, fotolii, bi-
bliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã
ºi discuri Electre-
cord de muzicã
popularã ºi
uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând mobilã
dormitor ºi sufra-
gerie, aragaz ºi
frigider. Telefon:
0757/322.534.

Vând aparat
ºlefuit, lentile
pentru opticã,
diverse scule,
motor rezervã,
furnituri ptr. op-
ticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând mobilã (di-
verse), covor
persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate,
preþ negociabil.
Telefon: 0251/
428.437.
Vând maºinã
de cusut casni-
cã, simplã, ac-
þionatã manual.
Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Pie-
se noi Dacia, ca-
nistre metal, pis-
cinã copil, covor
persan. Telefon:
0251/416.455.

SCHIMBURI
Vând sau scimb
calorifere de fon-
tã (folosite) cu un
calorifer tablã
120/80 foarte pu-
þin folosit. Telefon:
0720/231.610.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr butelie
cu guler. Telefon:
0728/012.055.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez 3 ca-
mere, ultracen-
tral, centralã,
A.C. mobilat,
lux. Telefon:
0726/212.774.
Închiriez spaþiu
220 mp, depozite-
curierat. Telefon:
0723/ 224.613.
Închiriez garso-
nierã mobilatã
Lãpuº. Telefon:
0724/065.756.

Apartament 2
camere deco-
mandate lux,
A.C. microcen-
tralã, balcon în-
chis, complet
mobilat. Telefon:
0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriez camerã
la bloc (zona
Universitate).
Telefon: 0770/
661.418; 0351/
422.633.
Închiriez spaþiu
stradal, birou mo-
bilat, depozit, Dez-
robirii. Telefon:
0351/437.906.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut sã închi-
riez garsonierã
mobilatã. Ofer
80 Euro. Telefon:
0763/ 975.992.

DECESE
Familia Bercã
anunþã dece-
sul fulgerãtor
al iubitului lor
N I C O L A E
BERCÃ, soþ,
tatã, socru ºi
bunic. Slujba
va avea loc
pe data de
31.08.2014, la
B i s e r i c a
Postelnicu
Fir la ora
12.00, iar în-
mormântarea
la ora 14.00, la
cimitirul Cato-
lic. Dumne-
zeu sã-l ierte
ºi sã-l odih-
neascã în li-
niºte ºi pace!

CONDOLEANÞE
Marieta Budin
transmite con-
doleanþe fami-
liei Bercã la
greaua durere
pricinuitã de de-
cesul cuscrului
NICOLAE BER-
CÃ. Dumnezeu
sã-l odihneas-
cã în pace!
COMEMORÃRI

AZI, 30 august
2014, familia
anunþã împlini-
rea a 5 ani de la

trecerea în nefiin-
þã a celui ce a fost.
ing. CÃCIULAN
VASILE.
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Grupe accesibile pentru Astra ºi SteauaGrupe accesibile pentru Astra ºi SteauaGrupe accesibile pentru Astra ºi SteauaGrupe accesibile pentru Astra ºi SteauaGrupe accesibile pentru Astra ºi Steaua
Cele douã formaþii din România au evitat toþi adversarii de marcã la tragerea la sorþi de ieri

Astra ºi Steaua au ajuns în gru-
pele Europa League, dar prima s-a
calificat acolo, dupã ce a eliminat
în play-off-ul competiþiei puterni-
ca echipã francezã Lyon, în timp
ce a doua a rãmas acolo, fiind eli-
minatã din play-off-ul Champions
League de bulgarii de la Ludogo-
reþ Razgrad. Cele douã formaþii din
Liga I au avut ºansã la tragerea la

sorþi a grupelor, evitând capi de
serie cu renume ºi urmând sã în-
tâlneascã echipe accesibile pentru
aceastã fazã a competiþiei. Astra va
juca împotriva a 3 echipe elimina-
te în preliminariile Champions Lea-
gue: campioana Croaþiei, Dinamo
Zagreb, care a eliminat Petrolul din
play-off-ul Europa League, pe Cel-
tic Glasgow, campioana Scoþiei,

eliminatã atât de Legia Varºovia, cât
ºi de Maribor din Champions Lea-
gue, polonezii folosind însã un ju-
cãtor suspendat în turul al 3-lea,
dar ºi pe Red Bull Salzburg, cap
de serie, austriecii pierzând grupe-
le Champions League în dubla cu
suedezii de la Malmo. Steaua a avut
ºi ea noroc, ca de obicei, la trage-
rea la sorþi. Dinamo Kiev este de-
þinãtoarea Cupei Ucrainei. Rio Ave-
 a ajuns în Europa League datoritã
participãrii în finala Cupei Portu-
galiei, pierdutã în faþa campioanei
Benfica, 0-1. Aalborg este cam-
pioana Danemarcei ºi a ajuns în
grupele Europa League dupã ce a
fost eliminatã din playofful Cham-
pions League de cãtre ciprioþii de
la APOEL, cu scorul general de 1-
5. În turul precedent au reuºit sã-i
elimine pe Dinamo Zagreb, cu 2-1
la general. Faza grupelor se desfã-
ºoarã în perioada 18 septembrie -
11 decembrie.

Rezultate înregistrate în play-off-ul
Europa League:

Lokomotiv Moscova - Apollon Limassol 1-4, în tur 1-1
Au marcat: Pavliucenko ’85 / Rezek ’20, Papoulis ’51, Thuram ’78,

Lopez ’84
Metalist Harkov - Ruch Chorzow 1-0, în tur 0-0
A marcat: Cleiton Xavier ‘105+1 (penalti)
Omonia Nicosia - Dinamo Moscova 1-2, în tur 2-2
Au marcat: Pote ’23 / Stepanov ’11 (autogol), Samba ’90.
FC Krasnodar  - Real Sociedad 3-0, în tur 0-1
Au marcat: Joãozinho ’71 (penalti), Pereyra ’88, Ari ’90
Neftci Baku - Partizan Belgrad 1-2, în tur 2-3
Au marcat: Wobay ’58 / Skuletici ’24, ’90+2
PAOK Salonic - Zimbru Chiºinãu 4-0, în tur 0-1
Au marcat: Pereyra ’11, Athanasiadis ’45, Mak ’79, Martens ’84
Astra Giurgiu - Olympique Lyon 0-1, în tur 2-1
A marcat: Ferri ’23
Hajduk Split - Dnper Dnepropetrovsk 0-0, în tur 1-2
ªahtior Soligorsk - PSV Eindhoven 0-2, în tur 0-1
A marcat: Depay ’89, ’90.
FC Rostov - Trabzonspor 0-0, în tur 0-2
ªeriff Tiraspol - Rijeka 0-3, în tur 0-1
Au marcat: Ligger Moreira ’29 (autogol), Kramarici ’44, Moisés ’61
Twente - Qarabag Agdam 1-1, în tur 0-0
Au marcat: Castaignos ’37 / Muarem ’51
Maccabi Tel-Aviv - Asteras Tripolis 3-1, în tur 0-2
Au marcat: Badash ’27, Zahavi ’54 (penalti), Prica ’75 / Goian ’23
Midtjylland - Panathinaikos 1-2, în tur 1-4
Au marcat: Igboun ’72 (penalti) / Nano ’55, Klonaridis ’74
Feyernoord - Zorya Lugansk  4-3, în tur 1-1
Au marcat: Vrede ’18, Schaken ’26, Biliy ’48 (a.), Manu ’90 / Mali-

novskiy ’56, ’80, Biliy ’89
Debrecen - Young Boys 0-0, în tur 1-3
Sparta Praga – FC Zwolle 3-1, în tur 1-1
Au marcat: Krejèí ’10, Doèkal ’44, Brabec ’62 / Nijland ’83 (penalti)
FC Zürich - Spartak Trnava 1-1, în tur 3-1
Au marcat: Chikhaoui ’48 / Spalek ’90+2
Rapid Viena - HJK Helsinki 3-3, în tur 1-2
Au marcat: Schaub ’10, ’13, Wydra ’90 / Kandji ’15, Alho ’77, Sava-

ge ’88 (penalti)
AC Torino - RNK Split 1-0, în tur 0-0
A marcat: El Kaddouri ’22 (penalti)
Internazionale Milano - Stjarnan 6-0, în tur 3-0
Au marcat: Kovacici ’28, ’33, ’51, Osvaldo ’47, Icardi ’69, ’80
Villarreal – FC Astana 4-0, în tur 3-0
Au marcat: Vietto ’21, ’54, Bruno Soriano ’61 (penalti), Leiva ’67
Nacional Funchal - Dinamo Minsk 2-3, în tur 0-2
Au marcat: Matias ’30 (penalti), Ghazal ’53 / Udoji ’32, ’63, Si-

movici ’40
Hull City - Lokeren 2-1, în tur 0-1
Au marcat: Brady ‘6, ’55 (penalti) / Remacle ’49
Borussia Mönchengladbach – FK Sarajevo 7-0, în tur 3-2
Au marcat: Hahn ’20, Xhaka ’24, Hrgota ’34, ’67, ’82, Hazard ’74

(penalti), ’90+2
Tottenham - AEL Limassol 3-0, în tur 2-1
Au marcat: Kane ’45, Paulinho ’49, Townsend ’66 (penalti)
Legia Varºovia - Aktobe 2-0, în tur 1-0
Au marcat: Kucharczyk ’26, Vrdoljak ’66 (penalti)
Dinamo Zagreb - Petrolul Ploieºti 2-1, în tur 3-1
Au marcat: Cop ’22, Antolici ’90+6 / Albin ’59
FC Bruges - Grasshopper Zurich 1-0, în tur 2-1
A marcat: Vasquez ’62
Saint-Etienne - Karabükspor 1-0 (4-3 la loviturile de dep.), în tur 0-1
A marcat: Monnet-Paquet ’13
Rio Ave - Elfsborg 1-0, în tur 1-2
A marcat: Goncalves 90.

Grupele Europa League:
GRUPA A: Villarreal, Monchengladbach, Zurich, Apollon Limassol.
GRUPA B: FC Copenhaga, Club Brugge, AC Torino, HJK Helsinki.
GRUPA C: Tottenham, Beºiktaº, Partizan Belgrad, Asteras Tripolis.
GRUPA D: Red Bull Salzburg, Celtic, Dinamo Zagreb, Astra.
GRUPA E: PSV Eindhoven, Panathinaikos, Estoril, Dinamo Moscova.
GRUPA F: Inter, Dnepr Dnepropetrovsk, Saint Etienne, Qarabag.
GRUPA G: Sevilla, Standard Liege, Feyenoord, Rijeka.
GRUPA H: Lille, VfL Wolfsburg, Everton, FC Krasnodar.
GRUPA I: Napoli, Sparta Praga, Young Boys Berna, Slovan Bratislava.
GRUPA J: Dinamo Kiev, Steaua Bucureºti, Rio Ave, Aalborg.
GRUPA K: Fiorentina, PAOK Salonic, Guingamp, Dinamo Minsk
GRUPA L: Metalist Harkov, Trabzonspor, Legia Varºovia, Lokeren.

Grupele Champions League, ediþia 2014-2015
Grupa A: Atletico Madrid, Juventus Torino, Olympiakos Pireu, Mal-

mo FF.
Grupa B: Real Madrid, FC Basel, Liverpool, Ludogoreþ Razgrad.
Grupa C: Benfica Lisabona, Zenit Sankt Petersburg, Bayer Leverku-

sen, AS Monaco.
Grupa D: Arsenal, Borussia Dortmund, Galatasaray Istanbul, Ander-

lecht.
Grupa E: Bayern Munchen, Manchester City, ÞSKA Moscova, AS

Roma.
Grupa F: FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Ajax Amsterdam, APO-

EL Nicosia.
Grupa G: Chelsea Londra, Schalke 04, Sporting Lisabona, NK Mari-

bor.
Grupa H: FC Porto, ªahtior Doneþk, Athletic Bilbao, BATE Borisov.
Meciurile din faza grupelor sunt programate în perioada 16 sep-

tembrie – 10 decembrie.

Liga a III-a începe
în acest week-end

O nouã ediþie a Ligii a III-a
începe în acest week-end. În
seria a III-a, ACS Podari joacã
astãzi, de la ora 18, pe teren
propriu, cu FCM Târgoviºte.
În seria a 4-a, Viitorul Munici-
pal Craiova a debutat asearã,
în deplasare, cu Minerul
Mehedinþi, în timp ce CSO
Filiaºi va întâlni astãzi, de la
ora 18, pe Naþional Sebiº,
meci programat în comuna
Braloºtiþa, terenul de la Filiaºi
fiind în renovare.

Universitatea Craiova II – Vânãtorul Desa (sta-
dion: „Chimia”), Progresul Segarcea – Victoria
Celaru, ªtiinþa Malu Mare – Danubius Bechet, Vi-
itorul Cârcea – Recolta Ostroveni, Dunãrea Bistreþ
– Amaradia Melineºti, Unirea Leamna – Dunãrea

Calafat. Clasament: 1. Calafat 6p, 2. Cârcea 6p,
3. Bistreþ 6p, 4. Leamna 6p, 5. Segarcea 4p, 6.
Leamna 3p, 7. Malu Mare 3p, 8. CSU II 1p, 9.
Bechet 0p, 10. Ostroveni 0p, 11. Melineºti 0p,
12. Desa 0p.

Sâmbãtã
Alexandrion Cluj – HCM Ro-

man (Liga Naþionalã femininã de
handbal, ora 12.30, Digisport 2),
CM de Canotaj (ora 14.30, TVR 1),
Burnley – Manchester United
(Premier League, ora 14.45, Euros-
port 1), Naþionalele de gimnasti-
cã artisticã (ora 15.30, TVR 2), HC
Zalãu – CSM Bucureºti (Liga Na-
þionalã femininã de handbal, ora
16.30, Digisport 2), Stuttgart -
FCKoln (Bundesliga, ora 16.30,
Dolce Sport  1) ,  Wolfsburg -
Frankfurt (Bundesliga, ora 16.30,
Dolce Sport 2), Manchester City
– Stoke (Premier League, ora 17,
Eurosport 1), AS Monaco – Lille
(Ligue 1, ora 18, Digisport 2, Dol-
cesport 3), Tenis, US Open (ora
18 Eurosport 2, ora 19, Eurosport
1), Dinamo - FC Braºov (Liga I,
ora 18.30, Dolce Sport 1, Look
Plus), Chievo – Juventus (Serie
A, ora 19, Digisport 1, Dolcesport
2), CSM Ploieºti – Corona Braºov
(Liga Naþionalã femininã de hand-

bal, ora 19.15, Digisport 3), Athle-
tic Bilbao – Levante (Primera Di-
vision, ora 20, Digisport 2), Viito-
rul – Steaua (Liga I, ora 21, Look
TV), Panetolikos - Olympiakos Pi-
reu (Grecia, ora 21.30, Dolce
Sport 3), AS Roma – Fiorentina
(Serie A, ora 21.45, Digisport 1,
Dolcesport 2), Atletico Madrid –
Eibar (Primera Division, ora 22, Di-
gisport 2), SUA – Finlanda (CM
de baschet masculin, ora 22.30, Di-
gisport 3).

Duminicã
Farul – Steaua (Liga Naþionalã

de rugby, ora 10, TVR 2), CM de
Canotaj (ora 14, TVR 1),  Argenti-
na – Croaþia (CM de baschet mas-
culin, ora 14.30, Digisport 3), Naþi-
onalele de gimnasticã artisticã (ora
15, TVR 2), Tottenham - Liverpool
(Premier League, ora 15.30, Dolce
Sport 2, Eurosport 1), Serbia –
Franþa (CM de baschet masculin,
ora 16.30, Digisport 3), Liga I: ASA

Târgu Mureº - FC Botoºani (Liga
I, ora 17, Dolce Sport 1, Look Plus),
HCM Baia Mare – Steaua (Liga
Naþionalã masculinã de handbal,
ora 17, Digisport 2), Leicester -
Arsenal (Premier League, ora 18,
Dolce Sport 2), Metz – Lyon (Li-
gue 1, ora 18, Digisport 1), ), Te-
nis, US Open (ora 18 Eurosport 2,
ora 19, Eurosport 1), Astra Giurgiu
– CSU Craiova (Liga I, ora 19, Look
Plus), AC Milan – Lazio Roma (Se-
rie A, ora 19, Digisport 2, Dolces-
port 1), Atalanta – Verona (Serie
A, ora 19, Digisport 3), Vilarreal –
FC Barcelona (Primera Divison, ora
20, Digisport 1), Petrolul – CFR
Cluj (Liga I, ora 21, Look TV), To-
rino - Inter (Serie A, ora 21.45,
Dolce Sport 2), Genoa - Napoli (Se-
rie A, ora 21.45, Dolce Sport 4),
Real Sociedad – Real Madrid (Pri-
mera Divison, ora 22, Digisport 1),
PSG – St. Etienne (Ligue 1, ora 22,
Digisport 2, Dolcesport 3). SUA –
Turcia (CM de baschet masculin,
ora 22.30, Digisport 3).

Programul transmisiunilor TV din week-end

Liga a IV-a Dolj, etapa a 3-a, astãzi, ora 12
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Petrolul 5 4 1 0 12-2 13
Steaua 5 4 0 1 13-3 12
Astra 5 4 0 1 11-2 12
CFR Cluj 5 3 1 1 10-2 10
Dinamo 5 2 3 0 9-4 9
Botoşani 5 3 0 2 4-7 9
ASA 5 2 2 1 8-4 8
Gaz Metan 5 2 2 1 6-5 8
Ceahlăul 5 2 1 2 4-9 7
„U” Cluj 5 1 2 2 5-5 5
Rapid 5 1 2 2 4-7 5
FC Braşov 5 1 2 2 4-9 5
Chiajna 5 1 1 3 2-7 4
Viitorul 5 0 3 2 4-7 3
CSMS Iaşi 5 0 3 2 2-7 3
Pandurii 5 0 3 2 2-9 3
Craiova 5 0 2 3 4-9 2
Oţelul 5 0 2 3 2-8 2

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

LIGA I
Etapa a VI-a

Meciurile Gaz Metan – Pandurii şi Ceahlăul – Chiajna
s-au jucat aseară.

Dinamo – FC Braşov, sâmbătă, ora 18.30
Viitorul – Steaua, sâmbătă, ora 21
ASA Tg. Mureş – FC Botoşani, duminică, ora 17
Astra – CSU Craiova, duminică, ora 19
Petrolul – CFR Cluj, duminică, ora 21
Oţelul – Rapid, luni, ora 18.30
„U” Cluj – CSMS Iaşi, luni, ora 21

Fără victorie în primele c inci
meciuri, echipa lui Jerry Gane are
şanse reduse să spargă gheaţa în
runda a şasea, în care întâlneşte în
deplasare pe Astra Giurgiu. Deţi-
nătoarea Cupei României are o
echipă valoroasă, omogenă şi un
moral excelent după ce a eliminat
din play-off-ul Europa League pe
Olympique Lyon. Totuşi, gazdele
vor odihni probabil câţiva jucători,
în timp ce Găman şi Fatai sunt
accidentaţi, iar Măţel este în con-
flict cu clubul. Ultimul meci dis-
putat de Craiova la Giurgiu a fost
în 2006, Dunărea Giurgiu – FCU
Craiova 0-1, golul fiind marc at de
Mădălin Ciuc ă.  În respectivul
mec i au evoluat şi componenţii
actuali ai CSU, Velcovic i şi Dănă-
nae,  dar ş i antrenorul Ionel Gane.
Va fi un meci ciudat pentru fami-
lia Lung, în s taff-ul CSU fiind Sil-
viu Lung, antrenor cu portarii, şi
Tibi Lung, la grupele de copii,  iar
poarta gazdelor va f i apărată de
Silviu Lung jr., care are şanse mari
să f ie titular şi la naţională în me-
ciul cu Grecia.

Apără Irimia,
Bălgrădean nu e în lot

Jerry Gane a prefaţat întâlnirea
cu Astra, sperând ca jucătorii săi
să fie eficienţi pe contraatac îm-
potriva echipei care a eliminat Ly-
onul. „Întâlnim o echipă care a
obţinut o performanţă frumoasă a
fotbalului românesc, s-a calificat
în grupele Europa League şi toto-
dată a eliminat o echipă puternică,
precum Lyon. Astra are jucători
buni, care se luptă pentru câştiga-

Grupa de juniori născuţi în 1997 a
Universităţii Craiova a participat la
cea de-a treia ediţie a „Talent Cup”,
competiţie desfuşurată la Ovidiu, la
Academia lui Gheorghe Hagi. Puştii
din Bănie au terminat turneul pe ulti-
mul loc, pierzând toate cele trei jo-
curi disputate: 0-1 cu Steaua, 3-5 cu
Academia Hagi şi 2-3 cu FC Braşov.
Silviu Bogdan, managerul general al
Centrului de copii şi juniori a decla-
rat pentru site-ul oficial al CSU: „A
fost un turneu bun, cu o organizare
pe măsură. Suntem mulţumiţi de com-
portarea băieţilor, chiar dacă nu au
obţinut victorii, au avut evoluţii apre-
ciate de toţi oamenii de fotbal pre-
zenţi la Ovidiu. Scopul tu rneului a
fost atins: am făcut o evaluare a ju-
cătorilor, am văzut unde ne aflăm, ştim
care sunt plusurile ş i minusurile.

Puştii Craiovei, eşecuri pe linie la „Talent Cup”
Modul în care au evoluat jucătorii
ne dă speranţe că în v iitorul apro-
piat  unul s au doi dintre ei vor face
pasul la echipa mare a clubului, aces-
ta fiind de altfel obiectivul numărul
unu al nostru“. Daniel Mogoşanu a
mizat  pe: Popescu, Tomşa (portari),
Ghincea, Ciocoteală, Drăghici, Iuga,
Manea, Armăş elu, Burlacu, Buzăr-
nescu, Căpăţână, Luică, Stoeneştea-
nu, Roşu, Staicu, Hodea, Micu lai-
ciuc, Gheorgh iu, Petre, Tănase. Re-
zultate: Academia Hagi – FC Braşov 
9-2, Steaua – Universitatea Craio-
va 1-0, Academia Hagi – Universi-
tatea Craiova 5-3 (Burlacu , Buzăr-
nescu , Armăşelu), Steaua – FC Bra-
şov  1-3, Universitatea Craiova – FC
Braş ov   2-3 (Iuga ş i Căpăţână),
Academia Hagi – Steaua 3-0. Clasa-
ment: 1. Academia Hagi 9p , 2. FC

Braş ov  6p, 3. Steaua 3p, 4. Univer-
sitatea 0p.

CSU Craiova va organiza cea de-
a treia ediţie a Cupei „Ion Oblemen-
co“, competiţie  rezervată cop iilor
născu ţi în 2000 şi 2001. Meciurile se
vor desfăşura pe terenurile din Com-
plexul „Ion Oblemenco“, începând
de astăzi, pe parcursul a t rei zile , de
la o rele 9.30, 11, 16.30 şi 18. La cate-
goria 2000, grupa lui Marian Calafe-
teanu  va înfrunta echipele similare
ale Academiei Hagi, Şcoala de Fot-
bal Gică Popescu şi Po li Timiş oara.
Copiii lui Alin Dobrotescu, născuţi
în 2001, vor evolua în compania Şco-
lii de Fotbal Gică Popescu, Acade-
miei Hagi şi Şcolii de Fo tbal Dani
Coman. Premiile înt recerii, oferite de
firma Joma, vor fi înmânate de glo-
riile Craiovei Maxima.

Astra Giurgiu – Universitatea Craiova
Duminică, stadion: „Marin Anastasovici”, ora 19 (Look TV)
Astra: S. Lung jr. – Pliatsikas, Oros, Ben Yousef, Junior Morais –

Takayuki, M. Cristescu – L. Rus, Budescu, De Amorim – Bukari. Antre-
nor: Daniel Isăilă.

Craiova: Irimia – Achim, Frăsinescu, Kay, Vătăjelu – Madson, Bran-
dan – Băluţă, Ferfelea, Varga – Curelea. Antrenor: Ionel Gane.

CS Universitatea joacă duminică
la Giurgiu, împotriva echipei care
a eliminat Lyon din Europa League

rea campionatului. Va fi un meci
dificil, în care trebuie să arătăm mai
multă implicare, mai multă agresi-
vitate pentru a câştiga punct sau
puncte Sunt convins că vor juca
deschis, vor ataca, iar noi va tre-
bui să profităm de spaţiile pe care
le lasă. Nu suntem într-o situaţie
disperată, o dată ce vom sparge
gheaţa şi vom câştiga ne vom de-
bloca şi vor veni victoriile legate”.
Antrenorul Universităţii a dezvăluit
că la Giurgiu va apăra veteranul
Ionuţ Irimia, iar Băgrădean nu va
fi inclus în lot: „În acest meci sunt
şanse mari să apre Irimia. A apărat
bine ori de câte ori a fost solicitat
în liga a doua. Are experienţă, sper
să facă un meci bun. Cum lui Brac
i-am dat şansă, lui Straton la fel,
este momentul să aibă şi Irimia
şansa lui. Şi îmi doresc să profite
din plin. Bălgrădean nu este încă
bine pus la punct cu pregătirea, de
aceea în această perioadă va face
antrenamente în plus, şi sâmbătă,
şi duminică, pentru a ajunge într-
un tonus foarte bun“. Jerry Gane
este mulţumit de modul în care se
pregăteşte Dacian Varga şi l-a in-
clus în lot pentru jocul de dumini-
că: „Varga arată dorinţă, s-a antre-
nat foarte bine în ultimele zile. De
aceea l-am şi inclus în lotul pentru
meciul cu Astra. Sper ca plusul lui
de experienţă să ajute echipa“. Pen-
tru meciul de la Giurgiu, Jerry Gane
nu-l poate folosi pe Mateiu, în timp
ce Dănănae şi Ivan sunt incerţi.

Curelea: „Trebuie să marcăm
pentru a obţine ceva”

Costin Curelea a declarat că

ec hipa va avea juca ofensiv la
Giurgiu, : „M-am bucurat că s -a
calif icat Astra, es te un rezultat
bun pentru fotbalul românesc.
Vom juca împotriva unei echipe
puternice, ştiu jucătorii, am lu-
crat ş i c u antrenorul Isăilă. Ne
vom vinde sc ump pielea,  vom
pune probleme şi cred că putem
da lovitura la Giurgiu. Până acum,
doar la Mediaş am scârţâit un pic,
în res t am jucat ofensiv, nu ne-
am apărat.  Este important ca la
Giurgiu să dăm gol, dac ă vrem
să obţinem c eva, f iindc ă Astra
marchează în fiecare mec i“.  De-
spre o eventuală chemare sub tri-
c olor, atac antul Universităţii a
spus: „Mă buc ur c ă sunt în ve-

Selecţ ionerul echipei naţ ionale de tineret, Viorel
Moldovan , a convocat 23 de jucători, printre care şi
atacantul Craiovei, Andrei Ivan, pentru meciul cu Mun-
tenegru, programat la 4 sep tembrie, pe stadionul Dina-
mo, în preliminariile Campionatului European 2015. Ju-
cătorii convocaţi sun t următorii: Portari: Laurenţiu Bră-
nescu (Virtus Lanciano), Alexandru Buzbuchi (FC Viito-
rul);  Fundaşi: Bogdan Ţâru (FC Viitorul), Adrian Puţanu
(FC Viitorul), Cristian Manea (FC Viitorul), Deian Boldor
(Pescara), Ioan Neag (Univers itatea Cluj), Steliano Filip
(Dinamo Bucureş ti), Alin Toş ca (Steaua Bucureş ti),

Ivan, convocat la tineret pentru meciul cu Muntenegru

derile selecţionerului, vom vedea
dac ă voi fi convocat sau nu. Ori-
cum, oricine ar f i ac olo, în avan-

posturi, trebuie să ajute România
să obţină un rezultat bun împo-
tr iva Greciei“.

Mihai Bălaşa (Crotone); Mijlocaşi: Dragoş Nedelcu (FC
Viitorul), Ionuţ Şerban (Dinamo Bucureşti), Doru Popa-
diuc (Ceahlăul Piatra Neamţ), Claudiu Bumba (FCM Târ-
gu Mureş), Flo rin Tănas e (FC Viitorul), A lexandru Creţu
(CSMS Iaşi), Răzvan  Marin (FC Viito rul), Dorin Rotariu
(Dinamo Bucureşti), Cătălin  Ştefănescu (Ceahlăul Pia-
tra Neamţ); Atacanţi: George Puşcaş (Internazionale Mi-
lano), Gabriel Iancu (Steaua Bucureşti), Andrei Ivan
(CSU Craiova), Alexandru Buziuc (Gaz Metan Mediaş).
Pe 9 septembrie, de la ora 19, echipa României va întâlni
la Magdeburg echipa Germaniei.
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