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- Ar trebui, Popescule, ca
celor care vor să intre în poli-
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Administraţia publică şi mediul academic din
Craiova a primit ieri, vizita istorică a preşedinte-
lui Adunării Parlamentare a Consiliului Europei,
Anne Brasseur, care a fost însoţită de Artemy Kar-
penko, director adjunct Cabinet preşedinte APCE)
şi Cristian Urse, însărcinatul cu afaceri a.i. de pe
lângă Consiliul Europei. Cu această ocazie, pre-
şedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Priotea-
sa, a făcut o prezentare interesantă  judeţului,
scoţând în evidenţă latura inovativă a acestei zone.
A vorbit şi despre fondurile europene şi impor-
tanţa lor, precum şi despre lipsa locurilor de muncă

şi disponibilitatea reprezentanţilor administraţiei
de a primi investitori. Anne Brasseur a precizat
că de regulă, aceste vizite se fac doar la nivelul
capitalelor, dar pentru că deputatul Ionuţ Stroe,
şeful Delegaţiei Parlamentului României la APCE
i-a lansat invitaţia, nu a putut să-l refuze, colabo-
rarea dintre cei doi fiind una excelentă. Preşedin-
tele APCE a fost întâmpinat şi de prefectul jude-
ţului, Sorin Rădăcan, primarul Craiovei, Lia Ol-
guţa Vasilescu; vicepreşedinţii CJ Dolj, Cristinel
Iovan şi Alina Tănăsescu precum şi de mai mulţi
parlamentari de Dolj.

Un summit NATO
pentru
descurajarea
Rusiei

Cum se va încheia criza din
Ucraina nu se ştie, dar nimeni
nu se mai între abă cum s-a
ajuns în acest punct critic. De-
spre geneza crizei actuale nu
se mai vorbeşte, fiindcă atunci
am putea vedea dacă acţiuni-
le condamnabile ale Moscovei
sunt cauza sau efectual a ceea
ce se întâmplă. Ceea ce ştim
este că Rusia s-a împotrivit
extinderii NATO în est, dar nu
a avut pe moment soluţii, dar
nu înseamnă că a acceptat.

Scandal
în Big-ul din
Craioviţa Nouă
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Ponta a cerut transformarea
unei OUG în proiect de lege,
dupã observaþiile SUA
ºi Marii Britanii

Premierul Victor Ponta a
cerut, ieri, în ºedinþa de Guvern,
transformarea unei ordonanþe
de urgenþã în proiect de lege,
aºa cum acesta fusese pus iniþial
în dezbatere publicã, subliniind
cã a primit un sermnal foarte
clar cã „nu mai putem da
ordonanþe de urgenþã”. Pe
agenda ºedinþei de Guvern
figura un proiect de ordonanþã
de urgenþã pentru modificarea
Legii nr.134/2010 privind Codul
de procedurã civilã, care fusese
însã pus în dezbatere publicã pe
site-ul Ministerului Justiþiei, în
31 ianuarie 2014, ca proiect de
lege. „Nu sunt de acord sã fie
ordonanþã de urgenþã. Am
primit un semnal foarte clar cã
nu mai putem da ordonanþe de
urgenþã, deci este proiect de
lege, domnul ministru al
Justiþiei, mai ales cã e în
domeniul Justiþiei, proiect de
lege pentru modificarea Legii
nr.134/2010 privind Codul de
procedurã civilã, pleacã în
Parlament în procedurã de
urgenþã”, a solicitat Ponta.
Însãrcinatul cu afaceri al
Ambasadei SUA, Dean Thom-
pson, a declarat, într-un
interviu acordat „Gândul”,
referitor la ordonanþa privind
migraþia aleºilor locali, cã cea
mai bunã cale de urmat o
reprezintã o procedurã parla-
mentarã transparentã. Ambasa-
da Marii Britanii a precizat, la
rândul sãu, tot legat de OUG
privind migraþia aleºilor locali,
cã ordonanþele de urgenþã
trebuie folosite cât de rar
posibil, aºa cum prevede
Constituþia.
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Hotãrâsem, mai deunãzi, sã nu mai mã ocup de
acea parte distinctã a spaþiului public rezervatã
politicului. Decizia urma, fireºte, lehamitei unui
spectator invitat la o reprezentaþie cu o dezolantã
senzaþie de déja vu, etalatã în aceeaºi scenografie,
cu aproape aceiaºi protagoniºti ºi cu aceeaºi ne-
schimbatã intrigã.

O competiþie cu o bunã dozã de circ, cu acelaºi
debuºeu mediatic, în care, nu douã, ci mai multe
echipe îºi disputã „þãriºoara” ca pe o minge în baza
câtorva nume þinând, deocamdatã, locul unor pro-
grame la care nici n-a început sã se lucreze. De
cârpã sau giratã de jalonata Adidas, mingea nu e –
de ce n-am crede-o pe neuitata jurnalistã italianã
Oriana Fallaci, pe care tocmai o evocasem cu câte-
va zile în urmã – altceva decât Puterea în accepþia
mai „pragmaticã” ºi mai correctly politic, traducti-
bilã, într-un argou autohton demult omologat,
prin…ciolan.

Îmi încalc promisiunea, fãrã a-mi tempera leha-
mitea, instigat de insolita ºi aiuritoarea bãtãlie ivi-
tã, în ultimele ceasuri, în jurul nominalizãrii Corinei
Creþu în funcþia de comisar al UE. Succint, noua
„intrigã” dintre Palate, extinsã, ca dupã un regula-
ment al unui sport deja omologat în politica dâm-
boviþeanã, la tot spaþiul mediatic ce ocupã cele
douã peluze inamice, vizeazã „nesãbuinþa” premie-
rului Ponta de a fi negociat „pe ascuns” (sic!) can-
didatura euro-parlamentarei mai sus menþionate
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pentru una din comisiile viitorului Executiv UE.
Acuzaþia de „ascuns” n-are, în contextul unor cu-
tume lesne de înþeles la nivelul unui praxis diplo-
matic, niciun temei, iar cei ce o invocã ºtiu, ori ar
trebui sã ºtie, acest lucru.

Însã oricum ar fi, nicio opoziþie de o astfel de
naturã nu justificã fervoarea cu care se acþioneazã
împotriva propunerii: întâi de toate, nimeni, nici
mãcar Traian Bãsescu, ultimul ce-a purces la un
gest incalificabil pentru un ºef de stat cât de cât
responsabil, n-a pus în discuþie persoana. ªi, ca
sã fiu încã ºi mai explicit, nu sunt vreun admirator
al doamnei Creþu, întâi de toate fiindcã nu-i cu-
nosc performanþele ºi abilitãþile, câte vor fi, iar acu-
zele legate de formaþia sa profesionalã n-au vreo
relevanþã distinctã, atunci când e vorba de statu-
tul unui portofoliu eminamente politic.

Cum nu persoana este „buba”, iar acuzaþia de
„negociere ascunsã” e încã ºi mai fragilã, nu mai
rãmâne decât constatarea, pe cât de amarã pe atât
de adânc înscrisã în genele bolnave ale politicii
dâmboviþene, cã toatã disputa e gratuitã ºi con-
traproductivã, ºubrezind încã ºi mai mult reputaþia
Þãrii în percepþiile din afarã.

Cazul, cum se ºtie ºi cum s-a ºi reiterat, repetã la
indigou – încã o paginã „glorioasã” a regimului
bãsescian – tevatura de mai an cu o altã propune-
re de aceeaºi prestanþã, de data aceea fiind vorba
de liberalul Varujan Vosganian. Atunci, Traian Bã-

sescu l-a substituit, fãrã nicio acoperire constitu-
þionalã, cu Dacian Cioloº  ºi acesta a fost acceptat
inclusiv de partidele din Opoziþie.

Întâmplarea ar fi trebuit sã-i îmbie pe cârcotaºii
opozanþi de-acum mãcar spre un moment de re-
flecþie. Însã departe de aºa ceva, toatã Opoziþia
guvernamentalã s-a rãzvrãtit într-un mod pe cât
de lipsit de temei pe atât de pãgubos pentru repu-
taþia ºi prestigiul Þãrii. Gestul, oricum l-am inter-
preta, nu poate fi sustras din ecuaþia, genetic strã-
veche, a… pârei la Înalta Poartã. Expertiza în do-
meniu îi aparþinea aprigei Monica Macovei, cea
care depãºise limita oricãrei decenþe comparându-
se cu Nelson Mandela.

Nu-i nevoie de prea multe lecturi ca sã realizezi
ridicolul unei astfel de asocieri, de-a dreptul nã-
tângi, cãci cine nu ºtie azi cã Mandela ºi-a sur-
prins pânã ºi foºtii sãi temniceri cu epocala sa in-
vitaþie la convieþuire prin iertare. Cum se vede trea-
ba, la noi blestemul mioritic, departe de a se fi îm-
blânzit sub incidenþa noilor vremuri, e ghid de com-
portament.

Invers, la noi, ca mai totdeauna în trista ºi tragi-
ca istorie secularã, de la Brâncoveanu la Cantemir,
de la Cuza la Regele Mihai: trãdarea, sub cele mai
meschine, e deja sport naþional. Cui sã-i mai pese
de Þarã, când pe sub portalul pe care atârnã ciola-
nul Puterii, mãrºãluiesc, atraºi de jilþuri nemeritate,
atâþia descendenþi caþavencieni?

Premierul Victor Ponta a declarat,
ieri, cã preºedintele Traian Bãsescu
a contestat propunerea Corinei Cre-
þu pentru funcþia de comisar euro-
pean, acesta subliniind cã dacã Ro-
mânia nu va primi „cel mai important
portfoliu”, care fusese negociat deja,
va fi cel mai ruºinos moment pentru
þara noastrã. Ponta a arãtat cã atitu-

Premierul Victor Ponta i-a cerut ministrului Agricul-
turii, Daniel Constantin, sã identifice „urmãtoarea þin-
tã” de reducere a taxei pe valoarea adãugatã (TVA), el
menþionând cã aceastã mãsurã aplicatã pe lanþul de
panificaþie a fost corectã din punct de vedere fiscal-
bugetar. „Domnule ministru Constantin, în afarã de veº-
tile bune cã producþia (agricolã - n.r.) care este mai mare
decât în 2013, o sã vã dea ºi doamna ministru Petrescu
(Ioana Petrescu, ministrul Finanþelor-n.r.) vestea cã pânã
la urmã reducerea TVA la pâine s-a dovedit o mãsurã
corectã chiar ºi din punct de vedere fiscal-bugetar ºi
vreau sã discutaþi cu mediul de afaceri din agriculturã

Ponta: Bãsescu a contestat asearã
propunerea de comisar european

dinea preºedinte-
lui ºi a opoziþiei
este cel mai nefe-
ricit caz pe care îl
cunoaºte ºi este
asemenea cazului
lui Varujan Vosga-
nian din 2006.
„România a obþi-
nut în urma nego-
cierilor un porto-
foliu extrem de im-
portant, din punc-
tul meu de vedere
cel mai important,
dupã care, tot din
România, asearã
(n.r. – miercuri
searã), domnul

Bãsescu a contestat sã nu..., liderii
opoziþiei au trimis scrisori sã nu pri-
mim un portofoliu important. Impor-
tant e sã moarã capra româneascã,
cã nu e susþinutã de domnul Bãses-
cu sau de domnul Iohannis sau de
domnul Blaga. Dacã se va întâmpla
aºa, vreau sã vã spun cã este cel mai
ruºinos posibil moment pentru Ro-

mânia”, a spus Ponta la începutul
ºedinþei de Guvern de ieri. Europar-
lamentarul social-democrat Corina
Creþu ar urma sã devinã comisar eu-
ropean pentru Potrivit Euractiv, Ro-
mânia, care a fãcut lobby pentru men-
þinerea portofoliului Agriculturii, este
posibil sã obþinã postul de comisar
european pentru Ajutor Umanitar
pentru Corina Creþu. În lista publi-
catã de Euractiv, din partea Româ-
niei sunt trecute cu semnul întrebã-
rii ambele propuneri pentru postul
de comisar, Dacian Cioloº ºi Corina
Creþu. Premierul Victor Ponta decla-
ra, miercuri, cã, în urma unor nego-
cieri lungi ºi complicate, a obþinut
pentru România portofoliul Dezvol-
tãrii Regionale, „cel mai important
portofoliu din CE” pentru þara noas-
trã. „În urma unor negocieri extrem
de lungi ºi extrem de complicate, în
condiþiile în care România nu putea
sã pãstreze Agricultura, pentru cã
nici o þarã nu-ºi va pãstra portofo-
liul avut anterior, eu am obþinut pen-
tru România, nu pentru Guvernul
României, nu pentru un român, am

obþinut pentru România cel mai im-
portant portofoliu din CE pentru noi
- sigur, alte þãri au alte opþiuni - dar
Dezvoltarea Regionalã înseamnã toa-
te fondurile, programele de coeziune
ºi structurale în perioada 2014-2019”,
explica premierul. Liderii Alianþei
Creºtin Liberale (ACL), Vasile Bla-
ga ºi Klaus Iohannis, au trimis, mier-
curi, o scrisoare preºedintelui ales
al CE, Jean-Claude Juncker, ºi lide-
rului PPE, Joseph Daul, în care re-
clamau cã nominalizarea Corinei
Creþu pentru funcþia de comisar eu-
ropean s-a fãcut prin încãlcarea le-
gii, întrucât aceasta nu a fost audia-
tã în Parlament României. Preºedin-
tele ales al Comisiei Europene a de-
cis ca din cei doi candidaþi ai Româ-
niei pentru un post de comisar sã
aibã discuþii doar cu Corina Creþu,
chiar dacã prima opþiune a Bucureº-
tiului a fost pentru Dacian Cioloº,
potrivit unui surse europene. Purtã-
torul de cuvânt al CE, Natasha Ber-
taud, a anunþat, tot miercuri, cã dis-
cuþia dintre Juncker ºi candidatul
român urma sã aibã loc ieri.

ªeful Guvernului i-a cerut ministrului Agriculturii
sã identifice o nouã þintã pentru reducerea TVA

în aºa fel încât toate subvenþiile sã ajungã la timp, sã-i
ajutãm sã-ºi valorifice (producþia - n.r.) la un preþ cât
mai bun ºi sã ne gândim care este urmãtoarea þintã pen-
tru reducerea TVA dupã produsele de panificaþie”, i-a
spus Ponta ministrului Daniel Constantin în ºedinþa
Executivului de ieri. Cota TVA pentru pâine ºi produse
de panificaþie a fost redusã de la 24% la 9% începând
cu 1 septembrie 2013. Patronatele din industria cãrnii
au solicitat în repetate rânduri reducerea TVA la carne
ºi produse din carne de la 24% la 5%, argumentând cã
mãsura ar urma sã combatã evaziunea fiscalã din dome-
niu, estimatã la 450 de milioane de euro.
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Cum se va încheia criza din
Ucraina nu se ştie, dar nimeni nu
se mai întreabă cum s-a ajuns în
acest punct critic. Despre geneza
crizei actuale nu se mai vorbeşte,
fiindcă atunci am putea vedea dacă
acţiunile condamnabile ale Mosco-
vei sunt cauza sau efectual a ceea
ce se întâmplă. Ceea ce ştim este
că Rusia s-a împotrivit extinderii
NATO în est, dar nu a avut pe
moment soluţii, dar nu înseamnă
că a acceptat. Ne reamintim cum
la summitul NATO de la Bucureşti
(2-4 aprilie 2008) Germania a apă-
sat pe pedala de frână, ca factor
decizional, şi toţi miniştrii de Ex-
terne ai statelor vest-europene s-au
raliat în spatele Angelei Merkel, spre
a bloca cooptarea Georgiei şi Ucrai-

MIRCEA CANŢĂR

Un summit NATO
pentru descurajarea Rusiei

nei, aşa cum dorise Vladimir Putin.
Summitul NATO găzduit de
Newport (Ţării Galilor, primul pe
teritoriu britanic după cel din 1990
de la Londra), reprezintă pentru cei
28 de membri ai săi un eveniment
cardinal, sub tensiune, dominat de
criza ucraineană şi haosul din Irak,
Siria şi Libia, pe „flancul sudic” al
alianţei militare, care sărbătoreşte
anul acesta cea de-a 65-a aniversa-
re. Faptul că include şi partenerii
săi, 60 de şefi de stat şi de guvern,
probează amplitudinea ac es tui
„rendez-vous”. În privinţa crizei
ucrainene, tonul era deja ridicat în-
tre NATO şi Moscova înaintea sum-
mitului, iar relaţiile marcate de un
război rece. Întreaga c ooperare
militară a fost îngheţată după ane-

xarea Crimeei,  în luna martie.
Marţi, Rusia a prevenit că va reac-
ţiona la „ameninţare” dacă NATO
se ranforsează lângă frontierele ei şi
până la finele anului îşi va ajusta
doctrina militară. În pofida insisten-
ţei mai multor membri ai săi, îngri-
joraţi, precum ţările baltice, Polonia
sau România, NATO nu îşi va aug-
menta prezenţa militară în aceste ţări,
ceea ce ar contraveni unui acord din
1997 cu Rusia. La Varşovia se ple-
dează deja pentru anularea tuturor
prevederilor acestui acord în comu-
nic atul f inal al summitului.  În
schimb, NATO va anunţa astăzi un
plan de reactivare (Readiness Action
Plan), destinat accelerării unor even-
tuale deplasări militare. O forţă de
reacţie rapidă deja constituită, com-

pusă din 5.000 de militari NATO, ar
fi în măsură să intervină într-un in-
terval de 48-72 de ore, dispunând
de logistică şi mijloace aeroportuare
suficiente. Vor fi amplificate exerci-
ţiile militare NATO în estul Europei,
luându-se măsuri de supraveghere
a spaţiului aerian baltic şi polonez,
concomitent fiind trimise fregate în
Marea Neagră. Barack Obama va
încerc a să demonstreze că n-a
abandonat Europa.  În schimb,
NATO va reafirma pentru membrii
săi obiectivul ca 2% din PIB-ul fie-
cărei ţări să fie consacrat apărării.
Încercatele ţări ex-satelit ale URSS
sunt cele mai ferme în atitudinea lor,
Estonia, spre exemplu, revendicând
o bază militară permanentă. Adera-
rea Kievului nu figurează pe ordi-

nea de zi, deşi Petro Poroşenko,
preşedintele Ucrainei, participă la
lucrările unei comisii. Situaţia din
Siria, Irak şi Libia a fost abordată
aseară târziu, în cursul unui dineu
consacrat crizei. Ea îl preocupă în
mod special pe preşedintele ame-
rican, care îşi va consulta aliaţii în
privinţa unei mobilizări în faţa Sta-
tului Islamic (SI). Exclusă părea
aseară o operaţiune de tip Afga-
nistan, însă un vast proces de con-
sultări diplomatice este în c urs,
premergător unei Adunări Generale
ONU, la finele lui septembrie, şi a
unei c onferinţe internaţionale
anunţate la Paris. O intervenţie co-
ordonată contra SI, cu contribu-
ţia NATO, urma să fie, cum spu-
neam, abordată.

Ieri dimineaţă reprezentanţii
Administraţiei Bazinale de Apă
Jiu anunţau că din cauza precipi-
taţiilor înregistrate şi propagării,
debitele şi nivelurile la staţiile hi-
drometrice pe râul Jiu au fost în
general în creştere uşoară în în-
treg bazinul. Creşteri mai impor-
tante de niveluri şi debite s-au în-
registrat pe unele râuri din bazi-
nele hidrografice Drincea, Bre-
bina, Desnăţui, din cauza preci-
pitaţiilor mai importante cantita-
tiv căzute în interval sub formă
de aversă.

Zeci de gospodării inundate
în Bistreţ şi Băileşti

Ploaia torenţială de miercuri noapte a creat din nou necazuri în
mai multe localităţi doljene. Apa a ajuns în curţile oamenilor fiind
nevoie de intervenţia pompierilor din cadrul Inspectoratului pen-
tru Situaţii de Urgenţă pentru a o evacua. De data aceasta cele
mai afectate localităţi au fost municipiul Băileşti, acolo unde au
fost inundate 51 de gospodării, dar şi comuna Bistreţ.

În Băileşti
au fost inundate
51 de gospodării

În judeţul Dolj, din cauza pre-
cipitaţiilor abundente cu aspect
torenţial înregistrate, în munici-
piul Băileşti au fost inundate 51
de gospodării după ce canaliza-
rea nu a mai făcut faţă şi nu a
mai putut prelua întreaga canti-
tate de apă. SVSU al CLSU
Băileşti a intervenit cu trei mo-
topompe pentru a scoate apa din
gospodăriile afectate.

Şi în comuna
Bistreţ au fost inun-
date 15 curţi, patru
beciuri şi cinci ane-
xe gospodăre şti.
Mai mult decât atât
a fost nevoie ca o
persoană să fie eva-
cuată. Pentru a scoate apa din
curţi, Sistemul de Gospodărire a
Apelor Dolj, prin formaţia Du-
năre – Bistreţ, alcatuită din opt
muncitori a acţionat cu o autou-
tilitară şi trei motopompe, SVSU
Bistreţ cu o motopompă, SVSU
Bârca cu o motopompă şi ceta-
ţeni ai comunei Bistreţ cu două
motopompe. „Menţionăm că în
ultimele 24 de ore nu s-au înre-
gistrat depăşiri ale cotelor de
apărare pe râurile interioare şi
pe râul Jiu, iar evenimentele
enunţate mai sus s-au datorat
băltirii din precipitaţiile abunden-
te cu aspect torenţial înregistra-
te”, a precizat Camelia Bărbu-
ţu, purtător de cuvânt al Admi-
nistraţiei Bazinale de Apă Jiu.

Conform prognozei elaborate
de Compartimentul Prognoze
Bazinale al A.B.A. Jiu, precum
şi de INHGA-CNPH, în următo-
rul interval pe râul Jiu, nivelurile
şi debitele vor fi în creştere din
cauza efectului cumulat al preci-

pitaţiilor înregistrate, celor pro-
gnozate sub formă de aversă,
care izolat mai pot depăşi 15-20
litri pe metrul pătrat şi propagării
din amonte.

Creşteri mai importante de ni-
veluri şi debite, chiar cu depăşi-
rea COTELOR DE ATENŢIE,
se pot înregistra pe unele râuri din
bazinele hidrografice Drincea,
Desnăţui şi  bazinul inferior al Jiu-
lui. Reaminitim că mai multe cur-
suri de apă din judeţul Dolj au fost
până ieri seară la ora 20.00 sub
avertizare cod galben de inunda-
ţii. Vizate au fost bazinele Des-
năţui, dar şi afluenţii din bazinele
inferioare ale Jiului şi Oltului.

Pompierii au
intervenit pentru
evacuarea apei

Pompierii Ins pectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Ol-
tenia” al Judeţului Dolj au par-
ticipat la o misiune de asistenţă

medicală - urgenţă aeriană şi au
intervenit în 18 cazuri pentru
acordarea asistenţei medicale
de urgenţă. O mare parte din
misiunile pompierilor au vizat
însă evacuarea apei din gospo-
dăriile inundate de ploi. În mu-
nicipiul Băileşti pompierii au in-
tervenit pentru a scoate apa
dintr-o casă, 50 curţi şi beciuri-
le aferente. Şi în comuna Bistreţ
s-a intervenit pentru evacuarea
apei din 15 curţi, cinci anexe
gospodăreşti şi patru beciuri.

Serviciul Mobil de Urgenţă,
Reanimare şi Descarcerare a
fost solicitat să intervină pentru
acordarea asistenţei medicale de
urgenţă cu Detaşamentul 2 Pom-
pieri Craiova (E.P.A.) – şapte
intervenţii, Secţia Pompieri Cra-
iova (E.P.A.) – cinci intervenţii,
Secţia Pompieri Băileşti (E.-
P.A.)– trei intervenţii, Secţia
Pompieri Segarcea (E.P.A.) – o
intervenţie.

RADU ILICEANU
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Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa, ne-a
dovedit încã odatã, dacã mai
era nevoie, cã este o gazdã ex-
celentã ºi a încercat sã-ºi de-
pãºeascã propriul record. ªeful
administraþiei doljene s-a evi-
denþiat ieri, prin modul în care
a ºtiut sã-ºi structureze discur-
sul, punând înaintea realizãrilor
personale, succesul înaintaºilor
noºtri, a inventatorilor originari
din Dolj. L-a evocat pe Henri
Coandã, pe Petrache Poenaru,
iar la final, a conchis cu câteva
realizãri în domeniul infrastruc-
turii, sãnãtãþii ºi culturii,  care
ar putea sã-i convingã pe inves-
titorii europeni cã ºi la Craiova
se pot face afaceri cu mizã
mare. “Îi mulþumim colegului
nostru, Ionuþ Stroe pentru cã
v-a adus în judeþul Dolj ºi vã
multumim dumneavoastrã cã aþi
reuºit sã faceþi aceastã vizitã,
extrem de importantã. Veþi avea
o amintire frumoasã legatã de
aceastã zi, sunt convins. Veþi
afla lucruri interesante despre
oamenii din regiunea noastrã,
extrem de inventivi, de cura-
joºi”, a precizat Ion Prioteasa.

Preºedintele Adunãrii Parlamentare

Au fost apreciate condiþiile de studiu
Tot ieri, timp de câteva ore, la Sala de Consiliu a  Facultãþii de

Drept ºi ªtiinþe Sociale a avut loc o întâlnire a delegaþiei condu-
se de Anne Brasseur cu studenþi, doctoranzi, cercetãtori post-
doctorat ºi cadre didactice ale instituþiei. Temele abordate au
fost preponderent din domeniul juridic (libertãþi fundamentale,
drepturile omului), dar ºi teme conexe (politicã externã, activi-
tatea parlamentarã de la nivelul Consiliului Europei). Anne Bras-
seur ºi-a început vizita la Universitate printr-un tur al sãlilor de
clasã. Aceasta s-a exprimat public cã este încântatã de ceea ce
vede ºi cã este o unitate academicã de nivel european, nu nu-
mai din punct de vedere al calitãþii actului educaþional, dar ºi al
condiþiilor de studiu. Reprezentanþii Universitaþii i-au spus înal-
tului oficial cã investiþia este fãcutã pe fonduri europene ºi este
un brand al regiunii.

Administraþia publicã ºi mediul academic din Craiova a
primit ieri, vizita istoricã a preºedintelui Adunãrii Parlamen-
tare a Consiliului Europei, Anne Brasseur, care a fost însoþitã
de Artemy Karpenko, director adjunct Cabinet preºedinte
APCE) ºi Cristian Urse, însãrcinatul cu afaceri a.i. de pe
lângã Consiliul Europei. Cu aceastã ocazie, preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, a fãcut o prezentare
interesantã  judeþului, scoþând în evidenþã latura inovativã
a acestei zone. A vorbit ºi despre fondurile europene ºi
importanþa lor, precum ºi despre lipsa locurilor de muncã ºi

Ion Prioteasa: „ªi în aceastã zonã
a României, trãiesc oameni de
bunã calitate”

ªeful administraþiei doljene nu l-
a ratat din expozeul sãu nici pe
Gogu Constantinescu ºi nici pe
Brâncuºi, Muzeul de Artã gãzduind
cele mai de valoare opere ale sculp-
torului, considerat de noi mai mult
oltean. „Iar de fiecare datã, când
ne vedem cu o delegaþie din strãi-
nãtate, ne imagimãm cã apare au-
tomat o întrebare din partea invita-
þilor ºi anume, “de ce ne-au adus
pe noi aici, la Craiova?!”. ªi noi
dorim astfel sã scoatem în eviden-
þã cã ºi în aceastã zonã a României,
trãiesc oameni, oameni de bunã
calitate, iar eu le spun invitaþilor cã
poate nu au ºtiut, dar dacã au venit
cu avionul, acest lucru a fost posi-
bil doar pentru cã din acest judeþ
provine Henri Coandã, inventatorul
zborului cu reacþie. Vãd cã aþi în-
ceput sã scrieþi, de aceea vreau sã
vã spun cã cel care a inventat stilul
este tot o personalitate, care este
originar tot din judeþul Dolj ºi se
numeºte Petrache Poenaru. ªi mai
sunt ºi alþi oameni învãþaþi, în oc-
tombrie 1881, în Craiova, s-a nãs-

cut Gogu Constantinescu cel care
a inventat sonicitatea. Dar nu îl ui-
tãm nici pe Brâncuºi, care a trãit în
aceastã regiune, cel mai important
sculptor, iar Muzeul de Artã are ºase
opere care-i aparþin” a spus Ion
Prioteasa.
Sorin Rãducan: „Asigur aplicarea
ºi respectarea Constituþiei”

Prefectului de Dolj, Nicolae So-
rin Rãducan i-a explicat înalt ofi-
cialului european care este menirea
sa, ca reprezentant al Guvernului ºi
ce îl intereseazã cel mai mult pe tim-
pul mandatului sãu. Acesta a spus
cã asigurã aplicarea ºi respectarea
Constituþiei, a legilor, a ordonanþe-
lor ºi a hotãrârilor Guvernului, a
celorlalte acte normative, precum
ºi a ordinii publice. Totodatã, aces-
ta a menþionat cã va acþiona pentru
menþinerea climatului de pace so-
cialã ºi a comunicãrii permanente
cu toate nivelurile instituþionale ºi
sociale, acordând o atenþie constan-
tã prevenirii tensiunilor sociale.
„Având în vedere faptul cã Aduna-
rea Parlamentarã a Consiliului Eu-
ropei constituie „conºtiinþa demo-
craticã a Europei”, prezenþa dum-
neavoastrã în judeþul nostru con-
firmã vocaþia europeanã a acestu-
ia. Vizita dumneavoastrã este un
semnal pozitiv pentru judeþul Dolj
ºi Regiunea Oltenia”, a sublinita pre-
fectul de Dolj.
„Calafatul, pus pe harta
Coridorului IV European”

Reprezentantul Guvernului în
teritoriu a vorbit ºi despre progra-
mele de integrare socialã a cetãþe-
nilor romi, dar ºi despre probleme-
le pe care aceºtia le au în Uniunea
Europeanã, oferind ºi un exemplu
de bunã practicã.  „Am convinge-
rea cã vasta dumneavoastrã expe-
rienþã ne va ajuta în dezvoltarea unor
noi proiecte la nivelul judeþului. Le-
gãtura cu Bulgaria este asiguratã de
podul Vidin-Calafat, o realizare im-

portantã, care pune Calafatul pe
harta Coridorului IV European de
transport de mãrfuri ºi persoane.
În calitate de prefect al judeþului
Dolj sunt un susþinãtor fervent al
educaþiei ºi încurajez implementa-
rea standardelor ºi principiilor eu-
ropene. Întrucât egalitatea ºi non-
discriminarea reprezintã obiectul de
activitate al unei importante comi-
sii a APCE, doresc sã vã evidenþiez
cã în judeþul Dolj existã o impor-
tantã minoritate romã mai precis
29839 de cetãþeni. În aceastã ordi-
ne de idei, eforturile noastre au fost
concentrate pe îmbunãþirea acce-
sului la educaþie prin predarea în
limba maternã de cãtre profesori de
rromani. Ca un exemplu de bunã
practicã, la nivelul judeþului Dolj se
implementeazã Acordul-cadru între
Oficiul Francez pentru Imigraþie ºi
Integrare (OFII), Consiliul Judeþean
Dolj, ºi Instituþia Prefectului Judeþu-
lui Dolj...”, a precizat Sorin Rãducan.
Lia Olguþa Vasilescu: „Vizitaþi
Parcul Romanescu,
premiat la Paris !”

Prezent la acest eveniment, pri-
marul Craiovei, Lia Olguþa Vasiles-

cu, a pus în valoare noile investiþii
fãcute în oraº, precum ºi pe cele în
curs de implementare, fiind într-un
fel cartea de vizitã a Bãniei, solici-
tându-i preºedintelui APCE, Anne
Brasseur sã fie unul din ambasado-
rii Craiovei, sã susþinã acest minu-
nat oraº, în demersul curajos de a
deveni Capitalã Culturalã Europea-
nã în 2012. Luxemburgul, þara de
origine a înaltului oficial european,
având deja în palmares, de douã ori
acest titlul, în 2007, împãrþindu-l
chiar cu municipiul Sibiu. „Din pã-
cate, vizita dumneavoastrã este
foarte scurtã ºi nu puteþi vizita niº-
te lucruri minunate în acest oraº,
dar poate data viitoare veþi veni în
calitate de turist, nu într-o calitate
oficialã, ºi veþi vizita Parcul Roma-
nescu, fiind considerat una dintre
primele cinci destinaþii din lume, fi-
ind premiat cu aur la Paris, la cate-
goria parcuri naturale. De aseme-
nea, puteþi vizita  centrul istoric,
aflat acum în reconstrucþie, pe fon-
duri europene, cu o valoare cu 12
milioane de euro, Craiova fiind con-
siderat dupã Bucureºti, oraºul cu
cele mai multe imobile de patrimo-
niu. De asemenea, avem Muzeul de
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Preºedintele Adunãrii Parlamentare
a Consiliului Europei, Anne Brasseur:

Nãscutã la 19 mai 1950, în Luxembourg, Anne Brasseur este
o personalitate recunoscutã la nivel internaþional, ocupând de-
a lungul carierei sale funcþii importante. La nivel naþional a fost
membru al Camerei Deputaþilor a Marelui Ducat de Luxemburg
în perioada 1979-1999 ºi din 2004 pânã în prezent; ministru al
Educaþiei ºi Sportului în perioada 1999-2004; viceprimar al ora-
ºului Luxemburg între 1982-1999 ºi 2005-2009; consilier muni-
cipal al oraºului Luxemburg în perioada 1976-1981.

La nivel internaþional a fost membru al Adunãrii Parlamenta-
re a Consiliului Europei în perioada 1993-1999 ºi din 2004 pânã
în prezent; membru al Adunãrii Parlamentare a Francofoniei
din 2004 pânã în prezent; membru al Adunãrii Parlamentare a
Uniunii Europei Occidentale  în perioada 2004-2009; membru al
Adunãrii Parlamentare Nord Atlantice  în perioada 1979-1993.
Din ianuarie 2014 este preºedintele Adunãrii Parlamentare a
Consiliului Europei.

disponibilitatea reprezentanþilor administraþiei de a primi
investitori. Anne Brasseur a precizat cã de regulã, aceste
vizite se fac doar la nivelul capitalelor, dar pentru cã depu-
tatul Ionuþ Stroe, ºeful Delegaþiei Parlamentului României la
APCE i-a lansat invitaþia, nu a putut sã-l refuze, colabora-
rea dintre cei doi fiind una excelentã. Preºedintele APCE a
mai fost întâmpinat de prefectul judeþului, Sorin Rãducan,
primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu; vicepreºedinþii Con-
siliului Judeþean Dolj, Cristinel Iovan ºi Alina Tãnãsescu pre-
cum ºi de mai mulþi parlamentari de Dolj.

Artã, unde a fost adãpostit Guver-
nul polonez, în cel de al Doilea-lea
Rãzboi Mondial ºi care adãposteºte
una din cele mai preþioase colecþii,
Brâncuºi. Oraºul Craiova se pregã-
teºte sã devinã Capitalã Culturalã
Europeanã, în 2021. ªi ne pare rãu
cã anul acesta nu mai suntem ca în
2007, alãturi de Luxemburg în
aceastã cursã, pentru Capitalã Cul-
turalã Europeanã. Anul acesta va fi
anul României ºi al Greciei, în 2021.
Vã aºteptãm cu mare drag la Craio-
va ºi ne bazãm pe susþinerea dum-
neavoastrã pentru Craiova Capitalã
Culturalã Europeanã. Vã ºtiu o lup-
tãtoare pentru legalitatea de ºanse
ºi oraºul acesta are ºansa sã aibã
primar femeie, ca ºi dumneavoas-
trã.”, a spus primarul Craiovei, Lia
Olguþa Vasilescu.
Ionuþ Stroe: „Sã schimbãm
climatul de confruntare politicã
cu unul al dialogului”

Deputatul Ionuþ Stroe, ºeful De-
legaþiei Parlamentului României la
APCE, iniþiatorul acestui demers a
þinut sã precizeze cã vizita nu este
lipsitã de importanþã, cã este prima
de acest gen, care are loc în afara
Bucureºtiului ºi cã este momentul
sã se depãºeascã discursul politicia-
nist ºi sã se treacã la un dialog al
construcþiei politice. „ªi eu vã mul-
þumesc cã aþi onorat invitaþia ºi vreau
sã spun cã vizita dumneavoastrã
este cu atât mai importantã ºi spe-
cialã, pentru cã este prima în afara
Bucureºtiului. Acest eveniment so-
cio-diplomatic, dacã mi se permite
sã spun astfel, vine într-un moment
special, pentru comunitatea noas-
trã, pentru cã noi, cu toþii ne dorim
ca oraºul nostru sã fie unul deschis,
european, o viitoare capitalã prospe-
rã a unei regiuni istorice ºi bineîn-
þeles, o viitoare Capitalã Culturalã
Europeanã, în 2021. Cred cã a ve-
nit momentul sã schimbãm discur-

sul politicianist, practic, sã schim-
bãm climatul de confruntare politi-
cã cu unul al dialogului. Modul în
care putem colabora este extrem de
divers, un exemplu ar fi chiar aces-
ta, adicã, prezenþa dumneavoastrã
la Universitatea din Craiova, dar sunt
convins cã colaborarea va continua
ºi în alte direcþii”, a spus deputatul
Stroe.
„Încercãm sã înþelegem locuitorii
unui stat în toatã diversitatea lor”

 Preºedintele Adunãrii Parlamen-
tare a Consiliului Europei, Anne
Brasseur, dupã ce a urmãrit cu
mare atenþie intervenþiile gazdelor,
a încercat sã facã referiri punc-
tuale la toate problemele prezenta-
te, menþionând cã a remarcat ca-
racterul creativ al doljenilor, suc-
cesul accesãrii fondurilor europe-
ne ºi dorinþa unanimã de a deveni
Craiova, Capitalã Culturalã Euro-
peanã. „Am primit cu plãcere invi-
taþia de a veni în România ºi dupã
aceea invitaþia de a veni la Craio-
va. În general, în vizitele oficiale
se vede doar Capitala, din pãcate,
þara nu, aºa cã astãzi ( n.r ieri) este
o excepþie, dar vizitele acestea au
ca scop crearea de contacte ºi în-
þelegerea cât mai corectã a condi-
þiilor cetãþenilor þãrii respective.
Desigur un stat ºi locuitorii sãi au
o mare diversitate, încercãm sã-i
înþelegem în toatã diversitatea lor,
iar în afara capitalelor provocãrile
sunt diferite, aceasta fiind ºi mult-
mirea mea ca am putut veni in ju-
detul dv. Domnul preºedinte, prin
prezentarea dumneavoastrã, am
înþeles ºi eu pentru prima oarã, cã
reprezentanþi un judeþ de oameni
creatori, inovatori, în toate dome-
niile. De fapt ceea ce faceþi dum-
neavoastrã acum, utilizând fondu-
rile europene, la o ratã fruntaºã în
România se datoreazã faptului cã
aþi moºtenit acest potenþial inova-

tiv. Aþi avut norocul sã-l moºteniþi,
dar ºi sã-l utilizaþi. Aceastã dezvol-
tare a infrastructurii trebuie sã fie
etapa prealabilã dezvoltãrii econo-
mice, care va antrena ºi crearea de
noi locuri de muncã, pentru cã am
înþeles cã sunteþi unul din oraºele
afectate de criza economicã, cu o
ratã a ºomajului mare”, a subliniat
oficialul european.
Anne Brausser: „Instituþii pe
care ne bazãm,  statul de
drept, apãrarea democraþiei
ºi drepturile omului”

Anne Brasseur a apreciat afirma-
þia prefectului de Dolj, vizavi de sta-
tul de drept ºi a adus în discuþii cri-
za economicã ºi combaterea corup-
þiei. Totodatã preºedintele APCE a
remarcat în fruntea unui mare oraº,
o femeie primar ºi s-a arãtat mulþu-
mitã în ceea ce priveºte egalitatea
de ºanse. „Multumesc domnului
prefect cã a afirmat cã este pazni-
cul statului de drept în regiunea. De
multe ori, în situaþii de crizã uitãm
sã subliniem, sã apreciem impor-
tanþa instituþiilor pe care ne bazãm,
statul de drept, apãrarea democra-
þiei ºi drepturile omului. Mã bucur
sã gãsesc o doamnã în fruntea unui
oraº atât de important. Consiliul
Europei apãra egalitatea. Dar în ciu-
da acestor eforturi, în cei 65 de
activitate a Adunãrii Parlamentare,
sunt abia a doua femeie preºedinte.
Aþi vorbit despre titlul de Craiova
Capitalã Culturalã Europeanã ºi
vreau sã spun cã atunc când Lu-
xemburg a obþinut acest titlu, eram
viceprimar, am fost chiar o perioa-
dã îndelungatã, adicã, în 1995,
eram acolo când am fost declaraþi
Capitalã Culturalã Europeanã. Iar în
2007 am împãrþit acest titlu cu Si-
biul, dar acest lucru s-a datorat unui
motiv istoric. Vreau sã-i spun ºi
domnului Ionuþ Stroe, cã delegaþia
României la Consiliu face o muncã
excelentã”, a spus Anne Brasseur.

Dreptul de vot al Rusiei,
suspendat în APCE

Preºedintele APCE a vorbit ºi de
criza din Ucraina ºi de relaþia Adu-
nãrii Parlamentare cu Rusia. „Dupã
anexarea Crimeei, am suspendat ime-
diat, în cadrul Adunãrii, dreptul de
vot al Rusiei, dar asta nu înseamnã
cã nu dorim sã le mai vorbim. Nu
violenþa este cheia problemelor cu
care ne confruntãm, ci
dialogul este soluþia. Din
nefericire Europa se con-
fruntã cu o crizã îngrozi-
toare, iar criza din Ucraina
este cea mai grea crizã
dupã cel de-al Doilea Rãz-
boi Mondial. Dar existã ºi
alte crize pe care uitãm sã
le evocãm. De aceea voi
aminti trei. Primul ar fi
combaterea corupþiei, al
doilea, combaterea exclu-
ziunii, iar al treilea este
oprirea unui val de xeno-
fobie, a unui discurs plin
de urã care se diseminea-
zã în mediile europene. Din

acest motiv, rolul Consiliului devine
foarte important. Iar valorile pe care
le apãrãm împreunã sunt foarte im-
portante, fãrã ele nu putem construi,
iar un  stat puternic are nevoie de
instituþii puternice bazate pe aceste
valori. Din acest motiv vã mulþu-
mesc pentru toate eforturile pe care
le depuneþi, inclusiv în sensul inte-
grãrii cetãþenilor de etnie rromã”, a
conchis oficialiul european.

instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”instituþii puternice bazate pe valori”
a Consiliului Europei, Anne Brasseur:
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Poliţiştii Secţiei 5 Craiova au fost
anunţaţi, ieri, că în incinta Big-ului
din Craioviţa Nouă are loc un scan-
dal. Oamenii legii au ajuns la faţa
locului, au demarat cercetările, sta-
bilind că este vorba despre un con-
flict între reprezentanţii a două fir-
me, SC ALIA SA, cu sediul în Bu-
cureşti, pe de o parte şi SC Legu-
me şi Fructe SA de cealaltă parte,
aflate în litigiu de ani buni. Obiec-
tul litigiului în cons tituie o zonă
res trânsă din interiorul Big-ului,
cunoscută drept „insula”, în care
îş i desfăşoară ac tivitatea câţiva
agenţi comerciali în spaţiile firmei
craiovene, restul, adică cea mai

Pagină realizată de CARMEN ZUICAN

Şoferi lăsaţi fără permise
pentru că au trecut pe „roşu”
În cadrul unei acţiuni desfăşurate miercuri, de

poliţiştii Biroului Rutier Craiova, nu mai puţin de
11 şoferi au rămas fără permisele de conducere
pentru că nu au respectat semnificaţia culorii

semaforului electric aflat în funcţiune.
Poliţiştii Biroului Rutier Craiova

au organizat, miercuri, în munici-
piul Craiova, o acţiune pentru de-
pistarea conducătorilor auto care
nu respectă semnificaţia culorii se-
maforului electric, în scopul pre-
venirii accidentelor rutiere care au
la bază această cauză. În cadrul
activităţilor desfăşurate, au fost
constatate 61 abateri de natură con-
travenţională de la prevederile le-
gislaţiei rutiere, pentru sancţiona-
rea cărora au aplicat amenzi ce
depăşesc suma de 9.500 lei, 19
dintre ele unor conducători auto
care nu au respectat semnificaţia
culorilor semaforului electric. De

asemenea, poliţiştii
au reţinut în vede-
rea suspendării
dreptului de a con-
duce 11 permise de
conducere. În ca-
drul raziei,  Emil
Balac i, de 40 de
ani,  din Craiova,
fost depistat de către poliţişti în
timp ce a condus un autoturism
Dacia pe strada A.I. Cuza, iar la in-
tersecţia cu strada Unirii nu a res-
pectat semnificaţia culorii „roşu” a
semaforului electric aflat în funcţi-
une. “Acesta a fost sancţionat con-
travenţional cu amendă în valoare

de 360 lei, iar ca măsură comple-
mentară i s-a reţinut permisul de
conducere pe o perioadă de 30 de
zile în vederea suspendării dreptu-
lui de a mai conduce autovehicule
pe drumurile publice”, a precizat
purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, in-
spector principal Alin Apostol.

Craiovenii, instruiţi să nu
cadă ”pradă” infractorilor

Având în vedere că în prezent
la nivelul judeţului Dolj se derulea-
ză campania de prevenire ,,Infrac-
torii te pot cunoaşte mai bine de-
cât crezi”, poliţişti de proximitate
din cadrul Secţiei 4 Poliţie Craio-
va au organizat, miercuri, o amplă
acţiune educativ-preventivă în car-
tierele craiovene Brazda lui Novac
şi Rovine, pentru pregăti-
rea antivictimală a cetăţe-
nilor şi combaterea fapte-
lor antisociale.

Astfel, cu această oca-
zie cetăţenii au fost infor-
maţi cu privire la moduri-
le de operare folosite de
autori la comiterea unor
furturi sau înşelăc iuni
(metoda ghicitului, decli-
narea falsă a calităţii de
angajat al unor societăţi de
pres tări servicii,  utilităţi,

cablu, etc.), un accent deosebit pu-
nându-se pe prevenirea înşelăciu-
nilor prin metoda ,,Accidentul”. În
cadrul acţiunii poliţiştii au distri-
buit pliante cu sfaturi  şi recoman-
dări pentru prevenirea infracţiuni-
lor, răspunzând întrebărilor persoa-
nelor care au participat la aceste
activităţi.

Reprezentanţii Inspectoratului
de Poliţie al Judeţului Dolj au
anunţat c ă,  mierc uri,  poliţiş tii
Secţiei 6 Craiova, în urma acti-
vităţilor specifice desfăşurate,  au
identific at o femeie de 27 de ani
din Craiova, care, pe 10 iulie a.c.,
a înşelat un c raiovean de 43 de
ani cu suma de 2100 lei.

Mai exact, pe 10 iulie,  în jurul
orei 13.00, poliţiştii Secţiei 6 Cra-
iova au fost anunţaţi de Vergică
Papară, de 43 de ani, din Craio-
va, că în cursul aceleiaşi zile, s -a
deplasat la un imobil situat pe stra-
da Bărbăteşti din Craiova, la o

Înşelat de “vrăjitoare“ cu 2.100 de lei
Un craiovean de 43 de ani, care a fost la o

vrăjitoare şi i-a plătit  2.100 de  le i care să-i
”descânte ”,  s -a gândit totuş i că s-a lăsat înşe-
lat şi a de pus  plânge re la Poliţie. Oame nii le-

gii au re uş it să o identif ice pe „vrăjitoare”, au
întocmit dosar penal pe  nume le  ei pentru în-
şelăciune, însă recomandă tuturor să nu se mai
lase  înşe laţi sub orice  fel de  pretext.

„vrăjitoare”,  după ce în prealabil
stabilise o întâlnire cu aceasta.
Bărbatul le-a spus iniţial poliţiş-
tilor c ă i-a dat femeii o sumă de
bani şi c ă aceasta a refuzat să o
restituie, însă, în urma audieri-
lor,  Vergică Papară a rec unosc ut
că i-a dat de bunăvoie suma de
2.100 lei femeii pentru a-şi face
efec tul farmec ele,  dar după ce a
ieşit în stradă ş i-a dat seama că
a fost înşelat.

Oamenii legii nu mers la imobi-
lul indicat de bărbat, nu au găsit
nici o persoană care să corespun-
dă semnalmentelor date de c ătre

partea vătămată, însă în urma ve-
rificărilor efectuate au reuşit acum
identificarea femeii, stabilind că se
numeşte Cris tina Izvoranu, de 27
de ani din Craiova.

„Poliţiştii c ontinuă cercetările
pentru documentarea întregii ac-
tivităţi infracţionale şi rec upera-
rea prejudiciului,  tânăra fiind c er-
cetată pentru săvârşirea infracţi-
unii de înşelăciune. Recomandăm
cetăţenilor să nu se mai lase pă-
căliţi sub nici un pretext de astfel
de persoane”,  a precizat inspec-
tor principal Alin Apostol, purtă-
torul de cuvânt al IPJ  Dolj.

Scandal în Big-ul
din Craioviţa Nouă

Un scandal ce are la bază un litigiu aflat pe rolul Judecătoriei Craio-
va, între două firme care îşi dispută mai multe spaţii comerciale din
incinta Big-ului din Craioviţa Nouă, a izbucnit ieri, finalizându-se cu un
dosar penal în care poliţiştii Secţiei 5 Craiova fac cercetări pentru in-
fracţiunea de distrugere.

mare parte din Big, fiind deţinută
de ALIA. Miercuri seara, Cristian
Olăneanu,  reprezentant al SC
ALIA, a venit în Craiova, iar peste
noapte, fără să-i anunţe pe comer-
cianţii din „insulă”, au blocat ac-
cesul în acea zonă cu mai multe
rafturi. Ieri dimineaţă, când anga-
jaţii au venit la muncă, nu au putut
intra, aşa că l-au anunţat pe Cimi-
no. Acesta a venit în Craioviţa Nouă
însoţit de mai multe persoane, s-
au certat cu angajaţii ALIA, apoi
au mutat rafturile. Reprezentanţii
Inspectoratului de Poliţie al Jude-
ţului Dolj au declarat că nu a fost
vorba decât despre un conflict ver-

bal şi că litigiul dintre cele
două firme este pe rolul Ju-
decătoriei Craiova. Cam ace-
laşi lucru s-a întâmplat şi la
începutul acestui an, în luna
ianuarie, la momentul res-
pectiv conflictul fiind apla-
nat fără ca vreuna din părţi
să depună vreo plângere.
Acum însă, reprezentantul
ALIA susţine însă că i-au
fost distruse rafturile, aşa că
a mers la sediul Secţiei 5
Poliţie Craiova unde a depus plân-
gere scrisă în acest sens. „A fost
înregistrată o plângere şi s-a înre-
gistrat un dosar penal în care se

fac cercetări sub aspectul comite-
rii infracţiunii de distrugere. A fost
audiat reclamantul, mai mulţi mar-
tori, aşteptăm să ni se comunice
prejudiciul, iar la finalizarea cerce-

tărilor dosarul va fi înaintat Par-
chetului pentru soluţionare”, ne-a
dec larat inspector principal Alin
Apostol, purtătorul de cuvânt al
IPJ Dolj.
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Pagină realizată
de MAGDA BRATU

Aici au fost distribuite circa 400
de pachete cu alimente neperisabile
şi produse de strictă necesitate, cu
sprijinul jandarmilor de la Inspec-
toratul Judeţean de Jandarmi Gorj,
care au asigurat nu numai transpor-
tul ajutoarelor umanitare, dar şi dis-
tribuirea acestora către populaţie. Ca
şi celelalte acţiuni umanitare,  şi
acesta s-a derulat sub coordonarea
consilierului social al Arhiepiscopiei
Craiovei, Adrian Stănulică.

«Desfăşurăm încă o acţiune

În Arhiepiscopia Craiovei continuă acţiunile
de sprijinire a persoanelor afectate de inundaţii
În Arhiepiscopia Craiovei continuă acţiunile umanitare

de sprijinire a persoanelor afe ctate de inundaţiile din aceas-
tă vară, care au afectat îndeosebi localităţi din judeţul Gorj.
După ce săptămâna trecută au fost distribuite peste 350
de pache te cu alimente  şi produse igienico-sanitare  în două
dintre localităţi, respectiv Albeni ş i Novaci, miercuri, 3 sep-
te mbrie, un alt transport cu ajutoare  a ajuns în localităţi-
le  Pociovaliş tea,  Valea Galbenului şi Polovragi.

umanitară şi încercăm să adu-
cem puţină bucurie acestor oa-
meni greu încercaţi de revăr-
sările de ape din această vară.
Dorim în primul rând ca ei să
ştie că nu sunt singuri, că Bi-
serica este alături de ei, că se-
menii lor din toată ţara au dă-
ruit din puţinul lor câte ceva
pentru a-i ajuta să treacă peste aces-
te necazuri. Noi mulţumim tuturor
preoţilor şi credincioşilor care au
făcut  donaţii în cadrul acestei cam-

panii umanitare derulate de Patriar-
hia Română şi televiziunea naţiona-
lă şi, nu în ultimul rând, mulţumim
jandarmilor de la Inspectoratul Ju-

deţean de Jandarmi
„Tudor Vladimires-
cu” pentru implica-
rea deosebită în
transportul şi distri-
buirea în bune con-
diţii a ajutoarelor», a

declarat părintele Adrian Stănulică.
La s fârşitul lunii iulie au fost

afectate de inundaţii sute de locali-
tăţi din 11 judeţe: Dolj, Gorj, Mehe-

dinţi, Vâlcea, Olt, Argeş, Teleorman,
Dâmboviţa, Caraş-Severin, Praho-
va şi Timiş. În aceste condiţii, Pa-
triarhia Română a iniţiat, în parte-
neriat cu TVR, campania umanita-
ră „Solidari cu familiile sinistrate
din Oltenia”, în cadrul căreia au fost
strânse şi distribuite tone întregi de
alimente neperisabile, îmbrăcămin-
te, produse igienico-sanitare şi alte
produse de strictă necesitate.

Biblioteca Judeţeană „Alexandru
şi Aristia Aman” îi invită pe micuţii
craioveni sa devină membri ai Clu-
bului de lectură „Cărţile Copilăriei”,
care se va înfiinţa în această
toamnă. Clubul este orga-
nizat în cadrul Programu-
lui naţional de lectură „Căr-
ţile Copilăriei” iniţiat de
Curtea Veche Publishing şi
susţinut de membrii Fami-
liei Regale a României. 

Potrivit reprezentanţi-
lor instituţiei, Clubul va fi
structurat pe două grupe
şcolare (clasele I – a IV-
a şi clasele a V-a – a VIII-
a) şi va consta în două întâlniri pe
lună pentru fiecare grupă. «Atelie-
rele din cadrul Clubului de lectură
îndeamnă la interactivitate, scopul
fiind ca cei mici să ia contact cu o
abordare neconvenţională a cărţilor,
care să-i încurajeze să le citească
integral acasă. În plus, doreşte să

Se deschide Clubul de lectură
„Cărţile Copilăriei”

familiarizeze copiii cu opere consa-
crate ale literaturii universale care
nu sunt incluse în programa şcola-
ră, volume publicate în cadrul Co-

lecţiei „Cărţile copilăriei”
a Editurii Curtea Veche
Publishing:  „Cocoşa-
tul de la Notre-Dame”
– repovestire după ro-
manul lui Victor
Hugo”, „Odiseea” re-
povestită după Homer;
povestea care a mar-
cat copilăriile părinţilor
– „Black  Beauty” ;
volumul „Marile spe-
ranţe” – repovestire

după romanul lui Charles Dickens»,
mai spun reprezentanţii instituţiei.

Pentru înscrieri, copiii sunt aş-
teptaţi la sediul central al Bibliote-
cii Judeţene „Alexandru şi Aristia
Aman”, din strada „Mihail Kogăl-
niceanu” nr. 9, Secţia Depozit Ge-
neral şi Săli de Lectură.

Radio „Horion” este
primul post particular
de radio apărut în Cra-
iova în baza Legii Au-
diovizualului şi a licen-
ţei de emisie din 1 mar-
tie 1995. Vocile redac-
torilor s-au făcut auzite
pentru prima dată în
eter pe 5 septembrie

1995, pe frecvenţa 103,6 MHz. De atunci, Radio
„Horion” emite non stop, fiind conceput ca un post
axat pe informaţii, muzică, animaţie şi emisiuni tema-
tice care să fie accesibile şi pe gustul unui număr cât
mai mare de ascultători de toate vârstele.

Încă de la debut, Radio „Horion” a colaborat cu presti-
giosul post de radio BBC – Secţia română, colaborare
care s-a materializat în pregătirea unor redactori la Şcoala
de Jurnalistică BBC şi retransmiterea programelor. «De-

Radio „Horion”: 19 ani de emisie
Astăzi, 5 septembrie, Radio „Horion” Craiova împlineşte 19 ani de exis-

tenţă. Cu aceasta ocazie, ascultătorii sunt invitaţi să petreacă pe unde (103,6
FM) şi pe oriunde o zi plină de animaţie, muzică bună şi multe concursuri cu
premii. În cabina de emisie se vor afla DJ, realizatori de emisiuni şi redactori
din echipa actuală şi a celor care au fost alături de ascultătorii Radio „Ho-
rion” de-a lungul timpului. Potrivit sondajelor de opinie, postul s-a aflat me-
reu şi rămâne şi astăzi în topul preferinţelor ascultătorilor craioveni.

Proiect bilateral România-Bulga-
ria derulat în cadrul „Erasmus+”,
acţiunea-cheie 1 –  Mobilitatea per-
soanelor în scop educaţional, „EU
activ: Grijă pentru mediul meu”
îşi propune sprijinirea implicării ti-
nerilor în activităţi de protejare a
mediului şi ecologizare, de valorifi-
care şi promovare a patrimoniului
natural, cu rezultate benefice şi de
durată asupra comunităţii.  Zilele
acestea au loc primele activităţi la
Calafat, următoarele fiind anunţate
la Vidin, în primăvara lui 2015.

Într-un cadru degajat, în care jo-
cul este elementul dominant, 30 de
tineri, cu vârste între 13 şi 30 de ani
sunt încurajaţi să aibă un compor-
tament responsabil în cadrul natural
şi un stil de viaţă sănătos, înţelegând

a lungul timpului, postul a asigurat transmisii directe de
la importante evenimente politice, sociale şi culturale din
ţară sau străinătate, s-a implicat în organizarea de spec-
tacole, de concerte live cu cele mai bune formaţii româ-
neşti, dar şi în acţiuni cu scop caritabil. „Horion” este
singurul post privat de radio din Oltenia care are în pro-
gram mai multe zile dedicate culturii, pline de folclor şi
zile în care sunt mediatizate evenimentele culturale loca-
le şi naţionale. Această iniţiativă i-a adus aprecieri din
partea ascultătorilor şi distincţii oferite de instituţiile de
cultură. De asemenea, s-a implicat, în calitate de parte-
ner media, şi organizator în realizarea Festivalurilor „Maria
Tănase” şi „Ioana Radu”», a subliniat Laurenţiu Horăs-
cu, director Radio „Horion”.

Pentru merite deosebite,  pos tul a primit în 1997
o nominalizare pentru un premiu PRODFEST, iar
în anul 2000 a obţinut la Paris  premiul „Arch of
Europe” pentru c alitatea programelor difuzate.  Mulţi
ani în eter,  Radio „Horion”!

Despre patrimoniul natural, în context non-formal!O experienţă internaţională aduce, de o parte şi de alta a Dună-
rii, tineri români şi bulgari care să înveţe la şcoala non-formală a
Asociaţiei „EU vreau” lucruri noi nenumărate despre ei înşişi, de-
spre comunităţile în care trăiesc sau despre lumea mare aflată în
plină transformare, pe care e nevoie să o înţeleagă şi, după puteri-
le lor, să o transforme într-una mai curată. Facilitează acest cadru
proiectul „EU activ: Grijă pentru mediul meu”, derulat prin progra-
mul european „Erasmus+” pe parcursul unui an, în perioada 24
iulie 2014 – 24 iulie 2015.

beneficiile unui mediu curat, ca şi
pe cele ale practicării sportului şi
activităţilor outdoor. „Proiectul ac-
centuează importanţa conştientiză-
rii valorii patrimoniului natural, asu-
marea de responsabilităţi
în funcţie de nivelul de
înţelegere al participan-
ţilor şi de puterea lor de
implicare, c onştientiza-
rea consecinţelor acţiu-
nilor lor şi a încălcării le-
gislaţiei, importanţa ro-
lului lor în activităţi spe-
cifice ale comunităţii”, a
declarat Maria Spătaru,
lider de grup.

Prin diverse metode-
le, de la dezbateri şi fo-
rum deschis la Expozi-
ţie vie şi Photovoice, proiectul ge-
nerează un context şi o atmosferă
în care tinerii să poată deprinde abi-
lităţi, competenţe şi cunoştinţe noi.
Individual sau în echipe, ei învaţă
valori umane, precum toleranţa, so-

lidaritatea, respectul faţă de diver-
sitatea culturală, prin activităţi mul-
tiple care le oferă cadrul propice
dezvoltării personale. Toate susţin
şi promovează educaţia non-forma-

lă şi voluntariatul. Activităţile se vor
desfăşura în mare parte în aer li-
ber, pe lângă drumeţii ori acţiuni de
ecologizare urmând să aibă loc ate-
liere tematice (ecosistemele ariei
protejate Calafat-Ciuperceni-Dună-

re), ateliere de fotografie în aer li-
ber şi de creativitate cu materiale
reciclabile şi biodegradabile etc. La
final, tinerii participanţi vor obţine
Certificatul Youthpass, document

de recunoaştere a activităţi-
lor de formare şi a compe-
tenţelor dezvoltate.

Promotori ai idee ca tinerii
din zona Dunării să înveţe să
identifice valorile comune pe
care le au în ceea ce priveşte
patrimoniul natural şi cultu-
ral, să conştientizeze impor-
tanţa lor şi să acţioneze în vi-
itor, cu responsabilitate, pen-
tru protejarea lor sunt Asocia-
ţiile „EU vreau” şi „AVE”. Par-
teneri în proiect sunt Muzeul
Olteniei, Primăria şi Consiliul

Local Calafat, Casa de Cultură şi
Muzeul de Artă Calafat,  A.-
P.L.O.M.B. – Asociaţia „Proiect
pentru o Lume a Oamenilor Mai
Buni” din Calafat şi Casa de Cultu-
ră „Teofana Basarab” din Vidin.
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Preºedintele ucrainean, Petro Poroºenko, a
anunþat ieri, de la Newport (Þara Galilor), unde
s-a desfãºurat summitul NATO, cã un plan pen-
tru un armistiþiu în estul separatist al Ucrainei
urmeazã sã fie semnat astãzi, la Minsk, ºi cã
NATO îi susþine pe membrii sãi care sunt pre-
gãtiþi sã furnizeze asistenþã militarã Ucrainei.
„Mâine (n.r. - astãzi), la Minsk, urmeazã sã
fie semnat un document care prevede etapele
implementãrii unui plan de pace pentru Ucrai-
na. Prevederea-cheie a acestui plan este un ar-
mistiþiu”, a declarat Poroºenko. Grupul de con-
tact, format din reprezentanþi ai Kievului, Mos-
covei ºi Organizaþiei pentru Securitate ºi Coo-
perare în Europa (OSCE), va avea o reuniune
astãzi în capitala belarusã, la care vor partici-
pa ºi rebelii proruºi din estul Ucrainei. Toto-
datã, preºedintele ucrainean a menþionat cã va
ordona, astãzi, o încetare a focului pentru for-
þele armate ucrainene care luptã împotriva se-
paratiºtilor proruºi, deschizând calea pentru
punerea în aplicare a unui „plan de pace în
etape” pentru þara sa, informeazã Reuters. „La
ora localã 14.00 (11.00 GMT astãzi), în con-
diþiile în care reuniunea de la Minsk are loc,
voi cere Statului Major sã instituie o încetare
a focului ºi sperãm cã punerea în aplicare a
planului de pace va începe de mâine (n.r. -
astãzi)”, a spus Poroºenko. ªi autoproclama-
tele republici populare Doneþk ºi Lugansk, din
estul Ucrainei, s-au declarat gata sã dea, as-

Tiraspolul renunþã la urmãtoarea
rundã de negocieri
pentru reglementarea situaþiei
din Transnistria

Tiraspolul renunþã la urmãtoa-
rea rundã de negocieri pentru re-
glementarea situaþiei din Transnis-
tria, negocieri ce erau programate
sã aibã loc la Viena în perioada 11-
12 septembrie, în format 5+2, a
anunþat ieri aºa-zisul ministru de
externe al autoproclamatei repu-
blici transnistrene, Nina ªtanski, la
finalul întrevederii avute cu vice-
premierul Republicii Moldova, Eu-
gen Carpov, care reprezintã Chiºi-
nãul în aceste negocieri, informea-
zã ITAR-TASS. „Transnistria nu
a confirmat participarea sa la ur-
mãtoarea rundã de negocieri”, a
spus ªtanski, motivând aceastã
decizie prin „politica neprietenoa-
sã a Chiºinãului, care a reluat prac-
tica persecutãrii penale a oficiali-
lor din Transnistria”. Dupã cum a
precizat ªtanski, doar în acest an
au început sã fie anchetaþi peste
15 „înalþi funcþionari” transnis-
treni, „printre care ºeful de guvern,
o serie de miniºtri ºi ºefi de raion”.
Anul acesta, negocierile în format
5+2 (Chiºinãu, Tiraspol, OSCE,
Rusia, Ucraina ºi observatori din
partea SUA ºi UE) au fost amânate
deja de trei ori. Observatorii expli-
cã acest lucru prin poziþiile diver-
gente ale pãrþilor: Chiºinãul doreº-
te sã se treacã la discutarea pro-
blemelor politice, inclusiv a statu-
tului Transnistriei în cadrul Repu-
blicii Moldova, în timp ce Tiras-
polul considerã premature aceste
discuþii ºi insistã asupra probleme-
lor de ordin economic ºi social,
ceea ce ar permite, în opinia sa,
întãrirea încrederii reciproce.

Rasmussen preseazã autoritãþile
afgane sã semneze acordul
care reglementeazã prezenþa
trupelor NATO în þarã

Secretarul general al NATO,
Anders Fogh Rasmussen, le-a ce-
rut ieri celor doi rivali la preºedin-
þia afganã sã semneze un acord
care reglementeazã prezenþa trupe-
lor în þarã începând de anul viitor,
în condiþiile în care Alianþa Nord-
Atlanticã îºi va retrage toate forþe-
le combatante pânã în luna decem-
brie anul acesta, informeazã AFP.
„Nu trebuie sã refuzãm sã vedem
realitatea: timpul trece”, a declarat
Rasmussen la sosirea la Newport
(Marea Britanie), la summitul
Alianþei. „Trebuie sã ºtim foarte
repede dacã aranjamentele de se-
curitate necesare vor fi semnate de
cãtre guvernul afgan, pentru cã
aceasta este o condiþie necesarã
pentru prezenþa noastrã în Afga-
nistan dupã 2014”, a reamintit el.
Din luna iunie, cei doi rivali la preºe-
dinþia afganã, Abdullah Abdullah ºi
Ashraf Ghani, nu au reuºit sã se
punã de acord cu privire la rezul-
tatele alegerilor ºi, în pofida unui
acord cu privire la componenþa
unui guvern de uniune naþionalã,
situaþia pare blocatã. Afganistanul
nu este reprezentat la Newport la
nivel de ºef de stat, Kabulul tri-
miþându-l pe ministrul apãrãrii,
Bismillah Mohammadi.

Extinderea virusului Ebola,
care afecteazã Africa de Vest, ia
amploare, însã autoritãþile medi-
cale internaþionale nu se aºteaptã
sã stopeze epidemia mai devre-
me de ºase sau nouã luni, a aver-
tizat Organizaþia Mondialã a Sã-
nãtãþii (OMS). „Epidemia se ex-
tinde”, a declarat directorul ge-
neral al OMS, Margaret Chan,
care, în cel mai recent bilanþ, a
anunþat peste 1.900 de morþi din
3.500 de cazuri confirmate. Mai
multe luni vor fi necesare pen-
tru a stopa epidemia fãrã prece-
dent, a adãugat Chan, care a in-
sistat asupra mobilizãrii la nivel
internaþional în vederea eradicã-
rii focarelor de Ebola. „Cu un
rãspuns internaþional coordonat,
mobilizarea fondurilor ºi parti-
ciparea experþilor tehnici, spe-
rãm sã oprim orice transmitere
a virusului într-un termen cu-
prins între ºase ºi nouã luni”, a
adãugat ea, într-o conferinþã de
presã. Fãcând referire la planul
prezentat recent de OMS pentru

NATO ar fi pregãtitã sã exami-
neze serios o eventualã cerere de
ajutor din partea Irakului, în lupta
împotriva insurgenþilor din grupa-
rea Statul Islamic (SI), a declarat
ieri secretarul general al Alianþei,
Anders Fogh Rasmussen. „Nu am
primit nici o cerere”, dar „sunt si-
gur cã dacã guvernul irakian ar so-
licita ajutorul NATO, acest lucru ar
fi examinat serios de aliaþi”, a de-

Poroºenko: Un plan de armistiþiuPoroºenko: Un plan de armistiþiuPoroºenko: Un plan de armistiþiuPoroºenko: Un plan de armistiþiuPoroºenko: Un plan de armistiþiu
cu rebelii va fi semnat astãzi, la Minskcu rebelii va fi semnat astãzi, la Minskcu rebelii va fi semnat astãzi, la Minskcu rebelii va fi semnat astãzi, la Minskcu rebelii va fi semnat astãzi, la Minsk

tãzi, ordin de încetare a
focului, cu condiþia ca
reprezentanþii Kievului
sã semneze un plan de
reglementare paºnicã a
conflictului, informeazã
RIA Novosti. „Suntem
gata sã ordonãm la 5
septembrie, la 15.00 ora
Moscovei, încetarea
focului, cu condiþia sã
se înregistreze un acord
ºi reprezentanþii Kievu-
lui sã semneze planul de
reglementare paºnicã a
conflictului”, se spune
într-un comunicat co-
mun semnat de cei doi
pretinºi lideri ai autopro-
clamatelor republici po-
pulare Doneþk ºi Lugansk, Aleksandr Zahar-
cenko ºi Igor Plotniþkii. Ieri însã, mai multe
explozii urmate de ridicarea unor nori negri de
fum au fost auzite la câþiva kilometri est de
portul oraºului strategic Mariupol, situat pe
þãrmul Mãrii Azov, unde forþele ucrainene aº-
teaptã un asalt al rebelilor proruºi, relatau
agenþiile AFP ºi Reuters. Anterior, o sursã mi-
litarã ucraineanã a declarat cã trupele Kievu-
lui sunt în stare de alertã maximã la Mariupol
pentru a apãra acest oraº, care dacã va cã-

dea în mâinile rebelilor va deschide acestora
calea cãtre Crimeea anexatã de Rusia. Un
soldat ucrainean a declarat agenþiei Reuters
cã a observat unitãþi ale separatiºtilor avan-
sând cãtre Mariupol cu tancuri, transportoa-
re blindate ºi piese de artilerie, dar relatarea
sa nu a putut fi confirmatã de surse indepen-
dente. „Planul nostru este sã rãmânem aici ºi
sã nu ne miºcãm nici un centimentru”, a spus
soldatul înrolat în batalionul „Azov” al arma-
tei ucrainene.

NATO ar examina serios o eventualã cerere de ajutor din partea Irakului
clarat Rasmussen la sosirea la
Newport, în Marea Britanie, unde
ieri s-a deschis summitul organiza-
þiei. Amintind cã NATO a trimis o
misiune de antrenament ºi formare
în Irak pânã în 2011, el a precizat
cã o astfel de misiune ar putea fi
reactivatã dacã guvernul irakian ar
cere acest lucru. „Comunitatea in-
ternaþionalã are obligaþia de a stopa
progresul Statului Islamic”, o or-

ganizaþie ultraradicalã care încear-
cã sã înfiinþeze un califat în zona
dintre Irak ºi Siria, a subliniat Ras-
mussen. „Salut faptul cã unele sta-
te membre au luat mãsuri individual
pentru a ajuta Irakul. Felicit acþiu-
nea militarã americanã pentru a sto-
pa progresul acestei organizaþii te-
roriste”, a continuat el. Lupta îm-
potriva grupãrii SI, responsabilã de
numeroase abuzuri în Irak ºi Siria

ºi care a revendicat execuþia a doi
jurnaliºti americani, urma sã fie în
centrul discuþiilor la dineul ºefilor
de stat prezenþi la summitul NATO,
asearã. Washingtonul încearcã sã
construiascã o coaliþie împotriva gru-
pãrii. Londra nu exclude participa-
rea la raiduri aeriene americane în
Irak, în condiþiile în care un cetã-
þean britanic luat ostatic de grupa-
rea SI este ameninþat cu execuþia.

OMS: Epidemia de Ebola ia amploare, însã experþii
nu se aºteaptã la soluþii mai devreme de ºase luni

combaterea epidemiei, Margaret
Chan a explicat cã „în cele trei
þãri în care epidemia de Ebola
este cea mai intensã (Guineea,
Liberia ºi Sierra Leone) Organi-
zaþia internaþionalã are în vede-
re sã inverseze tendinþa în ter-
men de trei luni”. În Republica
Democratã Congo, unde au fost
înregistrate cazuri izolate de

Ebola, ºi în Senegal, unde un
cetãþean revenit din Guineea a
contractat virusul, „am dori sã
oprim trasmiterea în plan local
în opt sãptãmâni”, a explicat ea.
La rândul sãu, medicul David
Nabarro, coordonator al Naþiu-
nilor Unite privind epidemia de
Ebola, a evaluat la „cel puþin 600
de milioane de dolari ºi poate

chiar mai mult” suma necesarã
în vederea sprijinului pentru þãri-
le afectate de virusul febrei he-
moragice. OMS a prezentat ce-
lor aproximativ 200 de experþi
reuniþi ieri la Geneva pentru a
face un bilanþ al mijloacelor de
combatere a Ebola o listã pe care
figureazã opt tratamente expe-
rimentale ºi douã vaccinuri de
dezvoltat, relateazã AFP. „Nici
unul nu a fost probat clinic”,
afirmã organizaþia într-un docu-
ment de lucru publicat ieri, adã-
ugând cã, „în contextul în care
în prezent sunt implementate
mãsuri excepþionale în vederea
accelerãrii ritmului testelor cli-
nice, noile tratamente ºi vacci-
nuri nu vor fi disponibile pentru
uz general înainte de sfârºitul lui
2014”. „Pânã atunci vor fi dis-
ponibile doar cantitãþi mici, câ-
teva doze de tratament”, anunþã
OMS, subliniind cã dezvoltarea
ºi evaluarea clinicã a acestor tra-
tamente necesitã „pânã la zece
ani în condiþii normale”.
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07:10 Legendele palatului,
prinþesa Ja Myung

07:50 Zon@
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Micul dracula
09:30 Starea naþiei (R)
10:20 Biziday
11:00 Teleshopping
11:30 Politicã ºi delicateþuri
12:20 România în 5 minute
12:30 Lumea ºi noi
13:00 Beneficiar România
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
16:50 Legendele palatului,

prinþesa Ja Myung
18:10 Post Meridian
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
21:00 Clubul celor care

muncesc în România
21:10 Dr. House
22:55 Luptãtorul
2008, SUA, Acþiune, Dramã, Sport
00:55 Rãtãciþi...în porno
2005, SUA, Comedie

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.

Pescarii de crabi din Þara de foc.
10:10 Jurnal de front
11:10 Rezistenþa prin culturã
12:00 Mistere ºi conspiraþii
13:00 Interviurile Festivalului

Enescu 2013
13:50 5 minute de istorie
14:00 Motomagia
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.

Toscana – Carierele de marmurã.
20:10 Cold Spring
2013, Canada, Thriller
21:45 Poate nu ºtiai
22:00 Ora de ºtiri
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:50 Zeul rãzboiului

07:55 Când se lasã seara peste
Bucureºti sau metabolism

09:25 Bãi, care mi-ai ºutit maºina?
10:50 Cântecul îngerilor
12:15 Universitatea monºtrilor
14:00 Al 41-lea preºedinte
15:45 Eu cu sora mea mai micã
17:55 Filme ºi vedete
18:25 Când se lasã seara peste

Bucureºti sau metabolism
19:55 Wolverine
22:00 Banshee
23:50 The Devil's Double

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
1973, SUA, Dramã
11:00 Coliziune devastatoare (R)
2011, Acþiune, SF, Thriller
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
1973, SUA, Dramã
15:00 Halloween-ul cateilor
2011, SUA, Comedie
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Motivat sã ucidã
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
22:30 Furtuna tropicalã
2008, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie
00:30 Motivat sã ucidã (R)
2009, SUA, Crimã, Dramã

07:15 Minciuna (R)
08:15 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 (R)
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 Trãieºte-þi vara (R)
14:00 Lara (R)
2012, Croaþia, Dramã
15:00 Doamne de poveste (R)
16:00 Lara
17:00 Jocul minciunilor (R)
18:00 Seinfeld (R)
19:00 Jocul minciunilor
20:00 15
22:00 Serviciul Român de

Comedie
23:00 Un om grãbit
01:00 Anturaj
02:00 Un om grãbit (R)
03:30 Lumea Pro Cinema

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 Splash! Vedete la apã
00:00 Pãcatele unui poliþist -

Ultimul apel: New Orleans
2009, SUA, Crimã, Dramã
02:30 Hercule (R)
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

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

Dragoste
10:00 Draga mea prietena
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lânga mine
16:45 Cursa infernala (R)
2013, SUA, Actiune, Thriller
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Drama,

Istoric
22:15 D-Paparazzi
23:15 Ochii din umbrã (R)
00:45 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Suleyman Magnificul (R)
2011, Turcia, Biografic, Drama,

Istoric
03:45 Ochii din umbrã (R)
05:15 Te vreau lângã mine (R)

07:00 Fetiþa sãlbaticã (R)
2010
09:00 Walker, poliþist texan (R)
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
10:00 Teleshopping
10:30 Râzi ºi câºtigi (R)
11:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:30 Trãsniþii din Queens
1998, SUA, Comedie
12:00 Teleshopping
12:30 Trãsniþii din Queens
1998, SUA, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Admiterea
2009, SUA, Comedie
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 Banii
2010, SUA, Comedie, Crimã,

Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Arhanghel
2005, Marea Britanie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
00:00 O familie de poliþiºti
2010, SUA, Crimã, Dramã
01:00 Banii (R)
2010, SUA, Comedie, Crimã,

Thriller
03:30 Focus
04:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
05:00 Trãsniþii din Queens (R)
1998, SUA, Comedie
05:30 Danni Lowinski

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
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Glory "Coloºii din Roma"
22:00 Wrestling RAW
00:00 Mafioþi
01:00 Wrestling SMACK
02:00 ªtiri Sport.ro
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07:30 Festivalul Internaþional de
Folclor ,,Muzici ºi Tradiþii în
Ciºmigiu’’

09:00 Aventurile tânãrului
Hercule

10:00 Beneficiar România
10:30 Maºini, teste ºi verdicte
11:00 Gala Umorului
12:00 Tezaur folcloric
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:35 37°C
15:25 Andonevralgicul de

sâmbãtã
15:30 37°C
16:10 Insula caprelor
2013, SUA, Familie
17:50 România în 5 minute
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:40 Interviurile Jurnalului
21:10 Ducesa
2008, Marea Britanie, Dramã,

Istoric
23:10 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:10 Secret irezistibil
2006, Australia, Dramã, Thriller

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:45 Poate nu ºtiai
08:00 Ferma
09:00 Între cer ºi pãmânt
09:30 Sfinþi ºi meserii
10:00 Rugby. Super Liga

Naþionalã. Semifinala 1
11:55 Enescu
12:00 Motomagia
12:30 5 x 5 minute de istorie
13:00 Popasuri folclorice
14:00 Artdelenisme
14:30 Top cultura
15:30 Salutãri din sud
16:00 Memorialul Durerii
16:55 Enescu
17:00 Mistere ºi conspiraþii
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 WELLnessimþim bine în

România
19:00 Concursul Enescu 2014
20:00 Concursul Enescu 2014
21:30 Citeºte româneºte!
22:00 Enescu
22:10 Rãtãcitoarea
2010, Germania, Austria,

Ungaria, Dramã, Istoric, Dragoste
00:15 Þara surzilor
1998, Rusia, Comedie, Crimã,

Dramã
02:10 Top cultura
03:00 ANONimul
03:30 WELLnessimþim bine în

România

07:45 Antrenament pentru
prietenie

09:35 O fatã pe bicicletã
11:20 Cursã fãrã frâne
12:50 Doamna Doubtfire, tãticul

nostru trãsnit
14:55 Regatul secret
16:40 Sparkle
18:35 Regatul de gheaþã
20:20 1.000 post Terra
22:00 Californication
22:30 Vicepreºedinta
23:05 A venit sfârºitu'!
00:50 Ray Donovan
01:45 Capturã la dublu
03:40 Abraham Lincoln: Vânãtor

de Vampiri
05:25 Californication
06:00 Vreau sã fiu mare

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
11:00 Halloween-ul cateilor (R)
2011, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Patru nunþi ºi o provocare
15:00 Rãsfãþaþii Americii
2001, SUA, Comedie
17:00 27 de rochii
2008, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ultima redutã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
22:30 Pariu riscant
2001, SUA, Comedie
00:15 Ultima redutã (R)
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
02:00 Pariu riscant (R)
2001, SUA, Comedie
03:30 Toate pânzele sus! (R)
1977, România, Aventuri
04:15 Patru nunþi ºi o provocare

(R)

07:15 Minciuna (R)
08:15 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 (R)
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)
09:00 Doamne de poveste (R)
10:00 Batman: Neînfricat ºi

cutezãtor (R)
10:30 Doamne de poveste
11:30 Acasã în bucãtãrie (R)
12:30 Trãieºte-þi vara (R)
14:00 Lara (R)
15:00 Jocul minciunilor (R)
16:00 Lara
17:00 15 (R)
19:00 Francois Villon, poetul

vagabond
20:00 Spy Kids 3-D: Sfârºitul

jocului
23:45 Anturaj
00:45 Spy Kids 3-D: Sfârºitul

jocului (R)

09:00 Omul zãpezilor
1984, SUA, Dramã, SF
11:00 Unde a dispãrut Cristina
1993, SUA, Dramã
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Pumni de oþel
2011, SUA, Acþiune, Dramã, SF
23:00 Blitz
2011, Marea Britanie, Thriller
01:00 Observator (R)
02:00 Unde a disparut Cristina

(R)
1993, SUA, Dramã
03:30 Blitz (R)
2011, Marea Britanie, Thriller
05:15 Ciocanitoarea Woody
06:00 Observator

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 Nuntã cu surprize (R)
10:30 Neamul ªoimãreºtilor
1965, România, Dramã, Istoric
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
16:15 O mãrit pe mama soacrã!

(R)
17:45 D-Paparazzi (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
20:00 Asta-i România!
21:30 Deschide Camera

Comorilor! (R)
22:45 Rãzboinicul
2003, SUA, Acþiune, SF
00:45 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Asta-i România! (R)
03:15 Rãzboinicul (R)
2003, SUA, Acþiune, SF
04:45 Pastila de râs (R)
05:15 Nuntã cu surprize (R)

07:00 Teleshopping
07:30 Arhanghel (R)
2005, Marea Britanie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
08:30 O familie de poliþiºti (R)
2010, SUA, Crimã, Dramã
09:30 Casa: construcþie ºi

design
10:00 Teleshopping
10:30 Secrete de stil
11:00 Levintza prezintã
11:30 Click! Pofta bunã
12:00 Ajutor! Vreau sã slãbesc!

(R)
13:00 S.O.S., sãnãtatea mea!

(R)
14:00 Cursa nebunilor
2001, SUA, Comedie
16:00 Schimb de mame
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Ceva, ceva tot o ieºi
2003, SUA, Comedie, Roman-

tic, Dragoste
23:00 Babel
2006, SUA, Dramã
01:30 Cursa nebunilor (R)
2001, SUA, Comedie
03:30 Babel (R)
2006, SUA, Dramã
06:00 Click! Poftã bunã! (R)
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
10:35 Rugby Four Nations

2014: Noua Zeelandã - Argentina
12:30 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Rugby Four Nations

2014: Australia - Africa de Sud
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Glory Bruxelles: Remy

Bonjasky - Anderson Silva
23:00 Jackass. Nebuni de legat!
00:00 Mafioþi
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TVR 1

DUMINICÃ - 7 septembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Foc încruciºat
14:00 Telejurnal
14:30 Serbãrile Naþionale Þebea

2014
15:40 Serbãrile Naþionale Þebea

2014
16:50 Serbãrile Naþionale Þebea

2014
18:00 Lozul cel mare
18:30 Festivalul Internaþional de

Circ de la Massi
18:50 Stele de 5 stele
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Studio fotbal. Preliminariile

Euro 2016-Franþa.
21:40 Fotbal: Grecia - România.

Preliminariile Euro 2016-Franþa
23:50 Studio fotbal. Preliminariile

Euro 2016-Franþa
00:30 Starea naþiei
01:20 Rezumatele preliminariilor

Euro 2016-Franþa
02:00 România în 5 minute (R)

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:45 Poate nu ºtiai
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Prietenie cu nãbãdãi
2002, Australia, Comedie,

Familie
10:55 Enescu
11:00 Vedeta familiei
12:00 Pescar hoinar
12:30 Naturã ºi aventurã
13:00 Parteneri de week-end
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Filip cel bun
1975, România, Dramã
15:50 5 minute de istorie
15:55 Enescu
16:00 Omul cu chitara
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Lumea azi
19:00 Enescu
19:10 Memoria exilului româ-

nesc
20:20 Primãvara bobocilor
1985, România, Comedie
21:50 Top cultura
22:50 Parteneri de week-end
23:15 Enescu
23:20 Schimb valutar
2008, România, Dramã
01:00 Fii cuminte, Cristofor!
03:10 Filip cel bun
1975, România, Dramã
04:45 Omul cu chitara
05:30 Mesager
06:00 Documentar 360°-GEO

07:45 Filme ºi vedete
08:15 Frank ºi robotul
09:45 Stã sã plouã cu chiftele 2
11:20 1.000 post Terra
13:00 Iubire în bagaje
14:35 Despãrþiþi, dar împreunã
16:20 Hitchcock
18:00 Stagiarii
20:00 Stã sã plouã cu chiftele 2
21:30 La limita de jos a cerului
23:00 Banshee
23:50 Banshee
00:50 Virgin la 40 de ani
02:45 Cutia blestematã
04:20 Pussy Riot: O rugãciune

punk
06:00 Iubire în bagaje

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
11:00 Secrete fatale
2001, SUA, Comedie, Dramã,

Familie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Rãsfãþaþii Americii (R)
2001, SUA, Comedie
15:00 27 de rochii (R)
2008, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
17:15 Tipul cel nou
2002, SUA, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Diavolul se îmbracã de la

Prada
2006, SUA, Comedie, Dramã
22:45 Vagabondul milionar
2008, Marea Britanie, Crimã,

Dramã, Romantic, Dragoste
01:00 Diavolul se îmbracã de la

Prada (R)
2006, SUA, Comedie, Dramã
03:00 Vagabondul milionar (R)
2008, Marea Britanie, Crimã,

Dramã, Romantic, Dragoste

07:15 Minciuna (R)
08:15 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 (R)
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)
01:00 Rãzboiul sexelor (R)
02:30 Casa de alãturi (R)
03:30 Acasã în bucãtãrie (R)
04:30 Razboiul sexelor (R)

09:00 Acasã în bucãtãrie (R)
10:00 Doamne de poveste (R)
11:00 Acasã în bucãtãrie
12:00 Descoperã România (R)
12:30 Promotor
13:00 Doamne de poveste
14:00 Lara (R)
15:00 Jocul minciunilor (R)
16:00 Lara
17:00 Francois Villon, poetul

vagabond (R)
19:00 Jocul minciunilor
20:00 Francois Villon, poetul

vagabond
22:30 Aristocraþii
00:15 Anturaj
01:15 Aristocraþii (R)

09:00 Roºcovanul
1976, România, Aventuri
11:00 Moºtenitorul pierdut
1993, Marea Britanie, Comedie
13:00 Observator
13:30 Pumni de oþel (R)
2011, SUA, Acþiune, Dramã, SF
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Ultima legiune
2007, SUA, Acþiune, Aventuri,

Rãzboi
22:30 Splash! Vedete la apã (R)
02:30 Moºtenitorul pierdut (R)
1993, Marea Britanie, Comedie
04:00 Ultima legiune (R)
2007, SUA, Acþiune, Aventuri,

Rãzboi
06:00 Observator

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 Neamul ªoimãreºtilor (R)
1965, România, Dramã, Istoric
10:30 Pastila de râs (R)
11:15 Deschide Camera

Comorilor! (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
15:00 Jumãtatea mea ºtie (R)
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ochii din umbrã
21:30 O mãrit pe mama

soacrã!
23:00 Comoara din Marea

Neagrã
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Ochii din umbrã (R)
03:15 Comoara din Marea

Neagrã (R)

07:00 Teleshopping
07:30 Poveºti sã mori de râs
2006, Comedie, Fantastic
08:00 Vreau sã fiu stewardesã
08:30 Stilista
2008, Reality TV
10:00 Teleshopping
10:30 Un nou început
2004, Dramã
11:30 Ceva, ceva tot o ieºi (R)
2003, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
14:00 Poveºtile lui Nigel Marvin
15:00 Rãzboiul dinozaurilor
16:00 Epic Show (R)
17:00 Jurnalul unui burlac
17:30 Cronica Netului (R)
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Vrei sã fii milionar
20:30 Schimb de mame
22:30 Soþia perfectã
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:30 Sfârºitul lumii
2005, SUA, Germania, Canada,

Acþiune, Dramã, SF
01:30 Poveºti sã mori de râs (R)
2006, Comedie, Fantastic
02:30 Soþia perfectã (R)
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
03:30 Un nou început (R)
2004, Dramã
04:30 Secrete de stil (R)
05:00 Levintza prezintã (R)
05:30 Jurnalul unui burlac (R)
06:00 Râzi ºi câºtigi (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Râzi de toþi banii!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
19:00 Local Kombat "Moroºanu,

fã-l Pireu!"
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Glory Tokyo: Daniel Ghiþã

- Semmy Schilt
23:00 Jackass. Nebuni de legat!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Anatomia rãului
01:30 Wrestling WWE Super-

stars
02:30 ªtiri Sport.ro

TVR 1

LUNI - 8 septembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:10 Legendele palatului,
prinþesa Ja Myung

07:50 Zon@
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
09:30 Starea naþiei
10:20 Rezumatele preliminariilor

Euro 2016-Franþa
11:00 Teleshopping
11:30 Tezaur folcloric
13:00 Germana…la 1
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 Vreau sã fiu sãnãtos
18:40 România în 5 minute
18:50 Clubul celor care

muncesc în România
19:00 Meteo
19:10 Aºa-i Românul!
19:30 Starea naþiei
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber
21:45 Vorbeºte liber
22:10 Clubul celor care

muncesc în România
22:15 Biziday
23:00 Starea naþiei
00:00 Magazin UEFA Cham-

pions League 2014-2015
00:30 Ora regelui
01:25 Prin Þara Zânelor
01:55 România în 5 minute

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

Regele Geunchogo
09:00 Enescu
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 Rezistenþa prin culturã
11:10 Top cultura
12:00 Telerecital
13:00 Interviurile Festivalului

Enescu 2013
14:00 Citeºte româneºte!
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
15:55 Enescu
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
20:00 Invitaþie la castel
22:00 Ora de ºtiri
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:50 Fiul meu
2006, Belgia, Dramã

07:40 Despãrþiþi, dar împreunã
09:25 Hitchcock
11:05 Stagiarii
13:05 6 grade
14:30 Admis pe pile
16:20 Prieteni buni
17:40 Pe platourile de filmare
18:10 42
20:20 Roxanne
22:00 Cei rãmaºi
23:00 Ray Donovan
23:55 Django dezlãnþuit
02:35 Traficanþii
04:20 Roxanne
06:00 Antrenament pentru

prietenie

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
1973, SUA, Dramã
11:00 Tipul cel nou (R)
2002, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
1973, SUA, Dramã
15:00 Ce n-a vãzut Parisul!
2008, Franta, Israel, Italia,

Comedie
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Spartanul
2004, SUA, Thriller
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Terra Nova
2011, Australia, SUA, Aventuri,

Mister, SF
00:00 Spartanul (R)
2004, SUA, Thriller

07:15 Minciuna (R)
08:15 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 (R)
15:30 Minciuna
16:30 Rosa Diamante
17:30 Clona
18:30 Soþ de închiriat
19:30 Pentru cã te iubesc
20:30 Culorile iubirii
22:00 Legãturi riscante
23:00 Casa de alãturi
00:00 Clona (R)
01:00 Rãzboiul sexelor
02:30 Casa de alãturi (R)
03:30 Dincolo de povestiri (R)
04:30 Rãzboiul sexelor (R)
06:15 Casa de alãturi (R)

09:00 Acasã în bucãtãrie
10:00 Doamne de poveste
11:00 Batman: Neînfricat ºi

cutezãtor
11:30 Doamne de poveste (R)
12:30 Trãieºte-þi vara (R)
14:00 Acasã în bucãtãrie (R)
15:00 Promotor
15:30 Lara
18:45 Jocul minciunilor
19:45 Vine poliþia!
21:00 Seinfeld
00:00 Stand up comedy@

CLUB 99
02:30 Stand up comedy@ Club

99 (R)
03:15 Lumea Pro Cinema

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 Zoolander Manechinul
2001, SUA, Comedie
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Zoolander Manechinul

(R)
2001, SUA, Comedie
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 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Pastila de râs (R)
17:15 O mãrit pe mama soacrã!

(R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2008, SUA, Dramã
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2008, SUA, Dramã
03:30 Pastila de râs (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)

07:00 Sfârºitul lumii (R)
2005, SUA, Germania, Canada,

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

Dramã, Western
10:00 Teleshopping
10:30 Râzi ºi câºtigi (R)
11:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:30 Trãsnitii din Queens
1998, SUA, Comedie
12:00 Teleshopping
12:30 Trãsnitii din Queens
1998, SUA, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Unghi invers
2009, Acþiune, Dramã, Mister
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 Extemporal la dirigenþie
1987, România, Comedie,

Romantic, Dragoste
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 Unghi invers (R)
2009, Acþiune, Dramã, Mister
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Trãsnitii din Queens (R)
1998, SUA, Comedie
04:30 Danni Lowinski
2010, Germania, Comedie,

Dramã
05:30 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
06:00 Râzi ºi câºtigi (R)

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 Spãrgãtorii de râs
19:30 Local Kombat Termina-

torii
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Wrestling WWE Super-

stars
23:00 Anatomia rãului
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Condamnaþi pe viaþã
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asisten-

þã Socialã ºi Protectia Copilului Dolj,
organizeazã concurs (examen) în
data de 07 octombrie  2014, ora
10.00 (proba scrisã) ºi în data de 09
octombrie 2014, ora 14.00 (interviul),
la sediul instituþiei din Craiova, str.
Nicolae Titulescu nr. 22, jud. pentru
ocuparea unei funcþii publice de
execuþie vacante inspector, grad
profesional asistent în cadrul Ser-
viciului Achiziþii Publice. Condiþiile
generale: - candidaþii trebuie sã în-
deplineascã condiþiile prevãzute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999 pri-
vind Statutul Funcþionarilor Publici,
republicatã (r2); Condiþiile genera-
le: - candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã condiþiile  prevãzute de
art.54 din Legea nr.188/1999 privind
Statutul Funcþionarilor Publici, re-
publicatã (r2); Condiþii specifice de
participare la concurs: - studii uni-
versitare de licenþã absolvite cu di-
plomã, respectiv studii superioare
de lungã duratã absolvite cu diplo-
mã de licenþã sau echivalentã; -
vechime în specialitatea studiilor
necesara exercitãrii funcþiei pu-
blice minimum -1 an. Dosarele de
concurs se primesc pânã la data
de  24.09.2014, ora 16,00 la sediul
D.G.A.S.P.C. Dolj,  Serviciul Resur-
se Umane, Organizare, Salariza-
re - camera 3. Informaþii suplimen-
tare se pot obþine la sediul insti-
tuþiei - camera 3 sau la telefon
0251/407009.

Compania de Apã Oltenia
promoveazã intenþia unei inves-
tiþii pentru Proiectul ,,EXTINDE-
RE SISTEME ALIMENTARE CU
APÃ ªI CANALIZARE, INCLUSIV
BRANªAMENTE ªI RACOR-
DURI ÎN JUDEÞUL DOLJ.

Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Direcþia Generalã Re-

gionalã a  Finanþelor Publice Craio-
va - Administraþia  Judeteanã a  Fi-
nanþelor Publice Dolj organizeazã li-
citaþie publicã în condiþiile precizate
de O.G. nr. 92/ 2003 rep. privind Co-
dul de procedurã fiscalã cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare, la
sediul A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit Fir-
milian, nr. 2, cam. 206  pentru debito-
rul  PRESTCOMPROD  SCA  Craio-
va, str. Dr. Dimitrie Gerota, nr.1A, jud
Dolj, cod identificare fiscalã 3440570
în data de 17.09.2014,ora 15,00  pen-
tru vânzarea proprietãþii imobiliare
clãdire-C2 secþia 2 producþie cu Sc
594,33 mp situatã în Craiova, str. Dr.
Dimitrie Gerota, nr.1A, nr. cadastral
provizoriu 17268, CF 35883, preþ por-
nire licitaþie 974.000 lei.  Menþionãm
faptul cã terenul de 528,61 mp este
proprietatea Primãriei Craiova. Pre-
þul  nu  include  TVA. Invitãm pe cei
care pretind vreun drept asupra
acestui bun sã înºtiinþeze despre
aceasta A.J.F.P.- Dolj înainte de data
stabilitã pentru vânzare, mentiona-
tã mai sus. Invitãm pe cei interesaþi
în cumpãrarea bunului sã se pre-
zinte la termenul de vânzare, la lo-
cul fixat în acest scop ºi sã depu-
nã cu cel puþin o zi înainte de data
licitaþiei urmãtoarele documente:
oferta de cumpãrare; dovada pla-
þii  taxei de participare sau a con-
stituirii garanþiei sub forma scrisorii
de garanþie bancarã, taxa de par-
ticipare  reprezintã 10% din preþul
de pornire a licitaþiei ºi se plãteºte
în lei, în contul IBAN  RO16TREZ
291.50.67XXX005062, cod fiscal
4830007 deschis la Trezoreria
A.J.F.P. Dolj; împuternicirea per-
soanei care-l reprezintã pe ofer-
tant; pentru persoanele juridice de
naþionalitate românã,copie de pe

certificatul unic de înregistrare eli-
berat de ORC; pentru persoanele ju-
ridice strãine,actul de înmatriculare
tradus in limba românã; pentru per-
soanele fizice strãine,copie de pe pa-
ºaport; pentru persoanele fizice  ro-
mâne , copie de pe actul de identita-
te; dovada emisã de organele fisca-
le cã nu au obligaþii fiscale restante
faþã de acestea (Consiliul Local ºi
Administraþia Financiarã în raza cã-
rora se aflã domiciliul sau sediul ofer-
tantului), urmând  sã se prezinte la
data stabilitã pentru  vânzare ºi la
locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat  poa-
te introduce contestaþie la instanþa
judecãtoreascã competentã în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoºtiinþã, în conformitate
cu prevederile art.172-173 din OG nr.
92/2003, republicatã cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare. Licitaþia în-
cepe de la cel mai mare preþ din ofer-
tele de cumpãrare scrise, dacã aces-
ta este superior preþului de pornire
la licitaþie, iar în caz contrar va înce-
pe de la acest din urmã preþ. Adju-
decarea se face în favoarea partici-
pantului care a oferit cel mai mare
preþ, dar nu mai puþin decât preþul
de pornire.  Taxa de participare nu
se restituie ofertanþilor care nu s-au
prezentat la licitaþie, celui care a re-
fuzat încheierea procesului-verbal
de adjudecare, precum ºi adjudecã-
tarului care nu a platit preþul. Potivit
dispoziþiilor art.9 alin(2) lit. d) din O.G.
nr. 92/2003rep,cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, când urmea-
zã sã se ia mãsuri de executare sili-
tã, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru informaþii supli-
mentare vã puteþi adresa A.J.F.P. -
Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr.2, cam.
206 sau la tel: 0251/ 402.207.
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FAMILIA NICOLAE ªI SILVIA
STÃNCIOI, ANUNÞÃ CU DURE-
RE ÎN SUFLET, TRECEREA ÎN
NEFIINÞÃ A CELEI CE A FOST,
MAMÃ, SOACRÃ ªI BUNICÃ,
V A R V A R A
S T Ã N C I O I .

DUMNEZEU
SÃ O ODIH-
NEASCÃ ÎN
PACE!

Anunþul tãu!
Primaria Comunei Podari , ti-

tular al proiectului ,,Sistem cen-
tralizat de alimentare cu apã în sa-
tul Livezi , comuna Podari, jude-
þul Dolj’’, anunþã publicul intere-
sat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre APM Dolj, pen-
tru proiectul propus a fi amplasat
în  intravilanul comunei Podari ºi
este domeniul public, iar reþeaua
de apã urmãreºte trama stradalã
a satului Livezi ºi partial Gura Vaii.
1. Proiectul deciziei de încadrare
ºi motivele care o fundamentea-
zã pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1, în
zilele de L-V , între orele 9-14, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de
internet: www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare pânã la data
de 11.09.2014.

Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj
organizeazã concurs (examen) la
sediul instituþiei din Craiova, str. Ni-
colae Titulescu nr. 22, jud. Dolj,  în
data de 16.10.2014, ora 1000 proba
scrisã, ºi în data de 20.10.2014, ora
1400, interviul, pentru ocuparea ur-
mãtoarelor posturi vacante: 1 post
medic specialist, 7 posturi kinetote-
rapeut, 6 posturi asistent medical
fizioterapie, 1 post asistent medical
fizioterapie principal. Dosarele de
concurs se primesc în termen de
10 zile lucrãtoare de la data afiºãrii
anunþului la sediul D.G.A.S.P.C.
Dolj, Serviciul Resurse Umane, Or-
ganizare, Salarizare - camera 3. In-
formaþii suplimentare se pot obþine
la sediul instituþiei - camera 3 sau la
telefon 0251/407009.

Anunþul tãu!
Anunþ public privind de-

cizia etapei de încadrare (ti-
tular). ªTEFAN PETRE anun-
þã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de înca-
drare de cãtre APM DOLJ –
nu este necesarã efectuarea
evaluãrii impactului asupra
mediului ºi nu este necesarã
efectuarea evaluãrii adecva-
te – în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra
mediului ºi de evaluare adec-
vatã pentru proiectul „
SCHIMBARE DESTINAÞIE ªI
AMENAJARE GARAJ + MA-
GAZIE, ÎN SPÃLÃTORIE
AUTO, VULCANIZARE” pro-
pus a fi realizat în comuna
Cetate, satul Cetate, str. Ca-
lea Severinului, nr. 353, jude-
þul Dolj. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consul-
tate la sediul APM DOLJ, stra-
da Petru Rareº, nr. 1, în zilele
de luni-vineri, între orele 9-14,
precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul intere-
sat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei
de încadrare pânã la data de
11.09.2014.

U.J.C.C. Dolj închiriazã
spaþii în Craiova str. Unirii nr.
50, judeþul Dolj, pretabil bi-
rouri, sediu firmã, etc. Relaþii
la telefon: 0251/533.830.

OFERTE SERVICIU
Angajez familie
serioasã, soþ ºi
soþie, pentru în-
grijire ºi adminis-
trare pensiune
Sinaia, salariu
atractiv. Telefon:
0766/481.842.
Angajez zidar, zu-
grav, faianþar, ri-
gipsar, tencuitor,
necalificaþi, termo-
sistem. Solicit ex-
perienþã ºi serio-
zitate. Telefon:
0767/174.979.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 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! Garsonie-
rã Brazdã G-uri,
31,27 mp. Telefon:
0766/227.092;
0756/513.637.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Apartament 2 came-
re ultracentral, ultra-
lux, A.C. internet, toa-
te dotãrile. Telefon:
0762/109.595.
3 - 4 CAMERE

Proprietar vând
apartament 3 ca-
mere decoman-
dat, lux, centralã,
Craioviþa Nouã -
Orizont. Telefon:
0752/641.487.
Vând urgent apar-
tament 4 camere,
cartier Lãpuº (vi-
zavi de Electropu-
tere Mall), etajul 6/
8, multiple îmbunã-
tãþiri, termopane,
uºã metalicã la in-
trare. Poate fi vãzut
la orice orã din zi.
Preþ 47.000 euro
negociabil. Tele-
fon: 0766/483.542.
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SALARIAÞII  PRIMÃRIEI
ORAªULUI FILIAªI, SUNT
ALÃTURI DE DOMNUL PRI-
MAR, NICOLAE STÃNCIOI,
LA PIERDEREA SUFERITÃ
DE DECESUL MAMEI SALE
ªI  TRANSMIT SINCERE
CONDOLEANÞE FAMILIEI
ÎNDURERATE.

Particular vând apar-
tament 2 semideco-
mandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Tele-
fon: 0742/390.301.

CASE
Vând casã în Ocne-
le Mari Vâlcea, po-
ziþie excelentã, spa-
þii generoase, deta-
lii zilnice la telefon:
0746/035.625, între
orele 18.00 - 20.00.
Vând casã Horezu,
Poenari. Telefon:
0766/657.974.
Vând casã 2 ca-
mere, salã, tindã,
curte 600 mp, fân-
tânã. Preþ 10.000
Euro în Cleanov -
Dolj. Telefon: 0351/
809.972; 0764/
211.651.
Dioºti, vând casã
Regalã superbã 3
camere ºi depen-
dinþe, grajd, maga-
zie curte 3.800 mp.
Telefon: 0722/
336.634.
Vând casã 3 ca-
mere, anexe, pomi,
vie, fântânã, apã ºi
canalizare la poar-
tã, localitatea Ciu-
tura. Telefon: 0763/
305.850.

Vând casã în comu-
na Breasta - Dolj,
lângã primãrie. Tele-
fon: 0769/369.128;
0722/943.220.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0722/618.998.

TERENURI
Ocazie! Vând, închi-
riez, teren, Calea
Bucureºti, km 9,
1000-2000 m des-
chidere 36 m, ideal
pentru Showroom,
depozit, halã, parc
auto, benzinãrie. Te-
lefon: 0762/ 109.595.
Vând teren 1500
mp deschidere 60
m cartier ªimnicu
de Jos la DJ, ca-
dastru fãcut, parce-
labil. Telefon: 0744/
563.823.
Vând teren 2600
mp pe ºoseaua
Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de
Lacul Tanchiºtilor,
între vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Ocazie! Vând 800
mp, teren ideal pen-
tru casã, zonã pito-
reascã la 14 km de
Craiova, comuna
Predeºti, curent ºi
apã pe teren, 4000
Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren arabil,
intravilan, electrifi-
cat, în comuna
Ghidici. Telefon:
0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibi-
litate construcþie,
grãdinã Bio. Tele-
fon: 0724/805.298,
dupã ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi
teren intravilan 650
mp, deschidere 8 m,
15 euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 1500 mp
Bãile Govora, Bel-
vedere, împrej-
muit, curent, apã,
gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu co-
mercial cu tera-
sã, zonã centra-
lã. Telefon: 0746/
660.001.

SCHIMBURI
Schimb camerã
cãmin Valea Roºie
cu o cãsuþã locui-
bilã. Telefon. 0764/
806.680.
Apartamnet 2 came-
re cu casã împreju-
rimi Craiova. Tele-
fon: 0771/663.179.
Schimb teren intra-
vilan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.

AUTO
STRÃINE

Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Pun-
to S.T.D.I. an 1998
3 uºi, 1,7KW. Tele-
fon: 0762/185.366.
Vând Fiat Punto
motor 1,2, benzinã,
4 uºi, culoare roºu
grena, taxa auto
plãtitã ºi nerecupe-
ratã, înmatriculat
România. Telefon:
0727/714.184.
Vând Fiat Ducato,
fabricaþie 1997, mo-
tor 2.5 Diesel, con-
sum7%, cui pentru
remorcã. Telefon:
0768/ 254.760.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând masã floa-
rea–soarelui pentru
combinã C 12M,
cutie viteze, reduc-
tor tracþiune, triodi-
nã 380V ºi alte pie-
se. Telefon: 0764/
261.954.
VÂND disc, semãnã-
toare porumb, plug, in-
stalaþie erbicidat, an
fabricaþie 2003. Tele-
fon: 0742/ 176.320.

Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou
cu garanþie 3 ani. Te-
lefon: 0745/751.558.
Vând chiuvetã inox
cu o cuvã nefolosi-
tã. Telefon: 0748/
599.012.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televi-
zor color, putinã
salcâm, bicicletã
bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând þuicã de pru-
nã ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.
Vând groapã cimi-
tir Roboaica, regu-
lator gaze ºi 2 ar-
zãtoare sobe. Tele-
fon: 0746/901.203.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi
ghete militare, piese
Dacia noi, calculator
instruire copii, com-
binã muzicalã ste-
reo. Telefon: 0735/
445.339.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã- 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/ 303.445.
Vând stoloni cãp-
ºuni remontate,
parþial înfloriþi. Preþ
5 lei ºi 8 lei. Tele-
fon: 0742/023.399;
0253/285.145.

Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare.
Telefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Vând Frigider
Arctic 180 litri ºi
premergãtor co-
pii. Telefon: 0745/
602.001.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Tele-
fon: 0251/417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci
suprapuse lucrare
finisatã neocupa-
tã. Telefon: 0722/
456.609.
Vând vin roºu 5 lei/
litru ºi þuicã 10 lei/
litru. Telefon: 0251/
428.415; 0743/
510.255.
Vând tub plastic
pentru forat puþuri
dimensiune 112.
Telefon: 0745/
589.825.
Albine, familii puter-
nice ºi roi bine dez-
voltaþi cu mãtci se-
lecþionate. Telefon:
0720/115.936.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catar-
giu Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi fe-
restre. Telefon:
0766/676.238.
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anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

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

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

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.
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Vând þiglã Jimbolia
ºi cãpriori din de-
molãri. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi,
aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu
butelie, polizor un-
ghiular (flex) D 125/
850 W, foarfecã tã-
iat tablã de banc,
canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor
oxigen sudurã, al-
ternator 12V nou,
delcou aprindere
Dacia 1310 nou, ar-
zãtoare gaze sobã
D 600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut:
SINGER PAFF. Tele-
fon: 0745/751.558.
Vând PC model MSI
– ALL-IN-ONE,
WIND TOP AE 1920
nefolosit, sigilat, ga-
ranþie 300 Euro. Te-
lefon: 0722/456.609.

Vând aparat de su-
durã, autogen poli-
zor, bormaºinã, par-
briz Tico. Telefon:
0761/155.549.
Vând 3 locuri de
veci. Telefon: 0770/
661.777.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de
spãlat, frigider inox,
televizor mic ºi mare,
ºifonier stejar. Tele-
fon: 0752/142.493.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox verita-
bil - stazã perfectã. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând sobã emaila-
tã, pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.

Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popula-
rã ºi uºoarã. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, mo-
tor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând maºinã de
cusut casnicã, sim-
plã, acþionatã ma-
nual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.

SCHIMBURI
Vând sau scimb ca-
lorifere de fontã (fo-
losite) cu un calori-
fer tablã 120/80 foar-
te puþin folosit. Tele-
fon: 0720/231.610.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr butelie cu
guler. Telefon: 0728/
012.055.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez 3 camere,
ultracentral, centralã,
A.C. mobilat, lux. Te-
lefon: 0726/212.774.
Închiriez spaþiu 220
mp, depozite- curie-
rat. Telefon: 0723/
224.613.
Închiriez garsonierã
mobilatã. Telefon:
0761/ 277.780.
Închiriez camerã la
bloc (zona Univer-
sitate). Telefon:
0770/661.418;
0351/422.633.

Apartament 2 came-
re decomandate lux,
A.C. microcentralã,
balcon închis, com-
plet mobilat. Telefon:
0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriez aparta-
ment ultracentral,
ultralux, A.C. toate
dotãrile, mobilier ul-
tramodern ºi regim
hotelier. Telefon:
0762/ 109.595.
Închiriez garsonie-
rã mobilatã Lãpuº.
Telefon: 0724/
065.756.

Închiriez spaþiu stra-
dal, birou mobilat, de-
pozit, Dezrobirii. Tele-
fon: 0351/437.906.
CERERI ÎNCHIRIERI
Caut sã închiriez gar-
sonierã mobilatã.
Ofer 80 Euro. Tele-
fon: 0763/ 975.992.

PIERDERI
În data de 29 au-
gust 2014 mi-a dis-
pãrut în Piaþa No-
vac – Brazdã un
plic cu bani ºi un
CEC. Gãsitorului
recompensã. Tele-
fon: 0251/599.514.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

CS Podari întâlneºte, astãzi,
în deplasare, de la ora 17:00,
formaþia dâmboviþeanã Urban
Titu ºi are în plan sã recupere-
ze punctele pierdute sãptâmâna

LIGA A III-A – ETAPA A 2-A

Dupã eºecul din runda inauguralã cu FCM Târgoviºte,

Podariul, alt examenPodariul, alt examenPodariul, alt examenPodariul, alt examenPodariul, alt examen
dâmboviþean, la Tdâmboviþean, la Tdâmboviþean, la Tdâmboviþean, la Tdâmboviþean, la Tituituituituitu

Naicu: „Mergem sã ne recuperãm punctele pierdute”

Seria 3
Astãzi, ora 17:00: ACS Urban Titu – CS Podari, CS Afumaþi – FC

Chindia Târgoviºte, CS Atletic Bradu – Dinicu Golescu Câmpulung,
Argeºul Piteºti – CS ªtefãneºti,

Mâine, ora 17:00: CS Viºina Nouã – Inter Clinceni, Concordia Chiajna
2 – Sporting Roºiori, FCM Târgoviºte – Astra 2.

1. Afumaþi 3 8. Chiajna 2* 0
2. Roºiori 3 9. Clinceni* 0
3. Chindia 3 10. Viºina N. 0
4. ªtefãneºti 3 11. Podari 0
5. FCM Târgoviºte 3 12. Titu 0
6. Astra 2* 0 13. Argeºul 0
7. Bradu* 0 14. D. Golescu 0
echipele însoþite de semnul (*) nu au debutat încã.

Seria 4
Astãzi, ora 17:00: CS Vulturii Lugoj – ACSO Filiaºi, Viitorul Munici-

pal Craiova – UTA Bãtrâna Doamnã, Pandurii 2 Târgu Jiu – Minerul
Mehedinþi, Nuova Mama Mia Becicherecul Mic – CS Ineu.

Mâine, ora 17:00: FC Hunedoara – ªtiinþa Turceni, Naþional Sebiº
– Milenium Giarmata.

Minerul Motru 2008 stã, deoarece Muncitorul Reºiþa s-a retras din
campionat.

1. Mama Mia 3 8. Motru 0
2. Giarmata 3 9. Filiaºi 0
3. Mehedinþi 3 10. Ineu 0
4. Hunedoara 3 11.Viit. Craiova 0
5. Sebiº 3 12. Turceni 0
6. Lugoj 3 13. Pandurii 2 0
7. UTA* 0

trecutã, la debutul în noul se-
zon competiþional, 0-1 în pro-
priul fief cu un alt team din
Dâmboviþa, FCM Târgoviºte. A
spus-o chiar tehnicianul Victor

Naicu, contactat, ieri, de coti-
dianul nostru: „Mergem sã ne
recuperãm punctele pierdute.
Cu Târgoviºte nu am fãcut un
meci tocmai bun, însã e pe un-
deva de înþeles, de moment ce
am aliniat în echipa de start 6
jucãtori noi veniþi. În lotul de
22, nu mai puþin de 13 se aflã
în aceastã situaþie. Mai mult, pe
lângã faptul cã suferim încã  la
relaþiile de joc, o parte dintre
cei aduºi nu sunt la capacitate
maximã, deorece i-am legitimat
abia dupã perioada de pregãti-
re. Dar avem o echipã bunã ºi
sper trecem cât mai repede pes-
te aceste neajunsuri. Nu suntem
disperaþi, am pierdut doar un
meci”.

Pentru confruntarea de as-
tãzi, podãrenii au ºi unele pro-
bleme de lot: „Cu Târgoviºte,
Rãduþ a suferit o fisurã la o
coastã, Sãceanu o contuzie la
genunghi, iar Alex Stoica o rup-
turã muscularã. Probleme sunt
ºi cu Stãnia ºi Dina. Totuºi, cu
excepþia lui Stoica, care n-are
nici o ºansã sã joace, pe ceilalþi
credem cã-i putem recupera

pânã la ora meciului”, a mai
spus Victor Naicu.

Cu o înfrângere a început
sezonul ºi Urban Titu, formaþie
care este pregãtitã de fostul ju-
cãtor al Piteºtiului ºi al Stelei,
Adrian Neaga, 0-2 pe terenul
Chindiei (a treia grupare dâm-
boviþeanã din serie).

Filiaºi ºi Municipal cautã
ºi ele primele puncte

Schimbând seria, celelalte
grupãri doljene din al treilea

eºalon, promovata ACSO Filiaºi
ºi Viitoul Municipal Craiova, în-
vinse la rându-le în prima run-
dã (Filiaºul, acasã, de Naþional
Sebiº, scor 1-2, ºi Municipal,
în deplasare, de Minerul Mehe-
dinþi, 0-2), joacã tot azi, în ace-
eaºi ordine, la Lugoj, cu echipa
localã Vulturii, respectiv la Iºal-
niþa, cu UTA Bãtrâna Doamnã.
Arãdenii n-au evoluat în runda
întâi, deoarece Muncitorul Re-
ºiþa s-a retras, în timp ce Vul-
turii s-a împus cu 1-0 la Ineu.

Federaþia Românã de Scrimã, Direcþia Judeþeanã
pentru Sport ºi Tineret Dolj, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj ºi Asociaþia Judeþeanã de Scrimã Dolj
organizeazã luni, 8 septembrie 2014, începând cu
ora 11, în Piaþa “Mihai Viteazul” din Craiova, acþiu-
nea “Caravana Scrimei Româneºti”. În cadrul mani-
festãrii vor avea loc demonstraþii de scrimã de cãtre
foºti ºi actuali campioni ai scrimei româneºti, anun-
þându-ºi participarea ºi sportivii de la Liceul cu Pro-
gram Sportiv “Petrache Triºcu”, Clubul Sportiv
Municipal Craiova ºi Clubul Sportiv Universitatea
Craiova. Acþiunea care se va desfãºura în Bãnie face

Digi Sport 1
FOTBAL PE PLAJÃ – Calificãri

Cupa Mondialã: 10:00 – Cehia –
Azerbaidjan, 11:15 – Slovacia –
Elveþia, 12:30 – Anglia – Grecia,
13:45 – Belarus – Turcia, 15:00 –
Franþa – Estonia, 16:15 – Bulgaria
– Spania / 18:00 – HANDBAL (M)
– Liga Naþionalã: Steaua – ASC
Potaissa Turda / 21:00 – ATLE-
TISM – IAAF Diamond League,
în Belgia.

Digi Sport 2
13:00 – TENIS – Braºov Chal-

lenger: ziua a 3-a.
Digi Sport 3
17:00 – 22:30 – BASCHET

3X3, Campionatul European.

Miercuri: Rusia – Azerbai-
djan 4-0 (Kerjakov 6, 12,
Ignaºevici 41, Granat 81),
Ucraina – Moldova 1-0 (Bezus
63), Danemarca – Turcia 1-2
(Agger 35 pen. / ªahan 54,
Tufan 90+2), Cehia – Statele
Unite 0-1 (Bedoya 39), Germa-
nia – Argentina 2-4 (Schurrle
52, Gotze 78 / Aguero 20,
Lamela 40, Fernandez 47, Di
Maria 50), Irlanda – Oman 2-0
(Doyle 20, Pearce 81), Anglia –
Norvegia 1-0 (Rooney 68 pen.),
Lituania – Emiratele Unite 1-1
(Matulevicius 42 / Sanqour
90+3), Letonia – Armenia 2-0
(Sabala 16, 75).

Rezultate consemnate miercuri, în etapa a IV-a a fazei grupelor

“Caravana Scrimei Româneºti”
are loc luni în Bãnie

parte dintr-un program mai amplu organizat de cã-
tre Federaþia Românã de Scrimã, în perioada 31 au-
gust – 9 septembrie. Programul presupune acþiuni
de promovare a scrimei ºi de atragere a unui numãr
cât mai mare de copii cãtre acest sport. Populariza-
rea acestui sport s-a realizat sau se realizeazã în 11
oraºe din þarã: Slobozia, Constanþa, Iaºi, Târgu
Mureº, Cluj Napoca, Satu Mare, Oradea, Timiºoa-
ra, Craiova, Braºov ºi Râºnov. Printre personalitãþile
care vor participa la acþiunea de la Craiova, amintim
pe Ana Maria Brânzã, Tiberiu Dolcineanu, Simona
Gherman sau Mihai Covaliu.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Dolce Sport
14:00 – VOLEI (M) – Campio-

natul Mondial, în Polonia, faza gru-
pelor: Coreea de Sud – Cuba.

Eurosport
17:00 – CICLISM – Turul Spa-

niei: etapa a 13-a / 19:30, 21:05 –
TENIS – Openul Statelor Unite.

Eurosport 2
14:00 – ÎNOT – Turneu de-

monstrativ în Singapore / 18:45
– FOTBAL – Under 21, Prelimi-
narii Euro 2015 / 23:00 – CI-
CLISM – Turul Provinciei Alber-
ta, în Canada.

LOOK TV
19:00 – FOTBAL – Meci ami-

cal: CFR Cluj – ªahtior Doneþk.

FOTBAL – MECIURI
AMICALE INTERÞÃRI

BASCHET (M) – CAMPIONATUL MONDIAL
DIN SPANIA (30 AUGUST – 14 SEPTEMBRIE)

Grupa A
Egipt – Iran 73-

88, Serbia – Brazilia
73-81, Spania –
Franþa 88-64.
Clasament:  1.

SPANIA 8p, 2. BRA-
ZILIA 7p, 3. Franþa
6p, 4. SERBIA 6p, 5.
Iran 5p, 6. Egipt 4p.

Ieri dupã închide-
rea ediþiei, în ultima
rundã: Brazilia –
Egipt, Iran – Franþa,
Serbia – Spania.

Grupa B
Filipine – Puerto

Rico 73-77, Sene-
gal – Argentina 46-
81, Grecia – Croa-
þia 76-65.
Clasament:  1.

GRECIA 8p, 2. AR-
GENTINA 7p, 3.
SENEGAL 6p, 4.
Croaþia 6p, 5. Puerto Rico 5p, 6.
Filipine 4p.

Ieri dupã închiderea ediþiei, în
ultima rundã: Senegal – Filipine,
Croaþia – Puerto Rico, Argentina
– Grecia.

Grupa C
Noua Zeelandã – Ucraina 73-61,

Turcia – Finlanda 77-73 prel., Re-
publica Dominicanã – Statele Unite
71-106.
Clasament: 1. STATELE UNITE

8p, 2. Ucraina 6p, 3. Turcia 6p, 4.

Republica Domini-
canã 6p, 5. Noua Ze-
elandã 5p, 6. Finlan-
da 5p.

Ieri dupã închide-
rea ediþiei, în ultima
rundã: Finlanda –
Noua Zeelandã,
Ucraina – Statele
Unite, Turcia – Repu-
blica Dominicanã.

Grupa D
Mexic – Australia

62-70, Slovenia –
Angola 98-87, Litua-
nia – Coreea S 79-
49.
Clasament: 1.

SLOVENIA 8p, 2.
AUSTRALIA 7p, 3.
LITUANIA 7p, 4.
Mexic 5p, 5. Angola
5p, 6. Coreea S. 4p.

Ieri dupã închide-
rea ediþiei, în ultima

rundã: Australia – Angola, Coreea
S. – Mexic, Lituania – Slovenia.

• se calificã primele patru cla-
sate din fiecare grupã
• echipele scrise cu majuscu-

le au obþinut deja calificarea.
• în caz de egalitate de punc-

te, departajarea se face la meciurile
directe.
• în „optimi” se va juca încru-

ciºat, grupele A cu B ºi C cu D: 1A –
4B, 2A – 3B, 3A – 2B, 4A – 1B (ace-
laºi sitem ºi în celelalte douã grupe).



Pase scurte, pase lungi

Vara anului 1988 a fost una ca
mai toate verile anilor precedenţi
prin părţile locului. Secetoasă şi
calică. Discuţiile despre fotbal,
mai ales în rândul suporterilor Cra-
iovei, nu aveau alt subiect mai in-
citant decât posibila revenire a lui
Gică Popescu de la Steaua, la ex-
pirarea stagiului militar, ţinut însă
„ascuns” şi protejat de cei de la
Interne, deşi era căutat de pote-
ra militară. Povestea revenirii lui
Gică Popescu „acasă”, cum se
înţelegea pe atunci, devenise o
cauză a întregii Oltenii şi la nea-
junsurile sociale tot mai pregnan-
te exista şi spaima augmentării
tensiunilor pe seama fotbalului.
Liderul comuniştilor doljeni, Ioan
Traian Ştefănescu, cadru univer-
sitar, cunoştea starea de spirit a
populaţiei din informaţiile primite
şi încerca diligenţe cumpănite pe
lângă Ilie Ceauşescu, patronul de
facto al celor de la Steaua Bucu-
reşti. În Craiova, suporteri pre-
zenţi la stadionul „Ion Oblemen-

După 26 de ani...
Mircea Canţăr

co”, la antrenamentele echipei,
nu mai mârâiau doar în batistă.
În cele din urmă, Gică Popescu
va reveni la Universitatea, după
ce se antrenase sub conducerea
lui Nicolae Zamfir, prin tot felul
de locuri ascunse, şi va debuta la
Oradea, în prima etapă de cam-
pionat. Antrenor era Gheorghe
Constantin, bineînţeles „stelist”,
dar domestic, bonom, vegetarian
şi destul de uzat. Campionatul
’88-’89 începe catastrofal pentru
Craiova: 0-2 la Oradea, 1-2 cu
Sibiul – nou promovată – pe te-
ren propriu, 0-5 la Piteşti, cu Vlă-
doiu în zi fastă. Lui „nea’ Gicu”
Constantin i se dau papucii, cum
se spune. Cel mai vehement din
secţia de fotbal a clubului, Costel
Mitriţă, actualul director al Com-
paniei de Apă „Oltenia” Craiova,
pe atunci director la IC Alimen-
tara. Alin Buzărin, de loc din Cra-
iova, povesteşte frumos în table-
ta sa din GSP „Craiova şi Câr-
ţu, coincide nţe după 26 de

ani”, numai că lucrurile n-au stat
chiar aşa cum le simplifică el.
Sorin Cârţu antrena în urmă cu
26 de ani divizionara B Electro-
putere, în Valea Roşie, o frumoa-
să şi talentată grupare, din care
vor fi extraşi mai mulţi jucători
(Olaru, Claudiu Stoica, Calafetea-
nu, Gabi Boldici, Gică Barbu) în
pauza de iarnă. Iniţial, un coman-
do al clubului din Bănie, condus
bineînţeles de C. Mitriţă, a încer-
cat „marea cu degetul”, crezând
că-l poate aduce pe Marian Bon-
drea, din parohia Scorniceştiului.
Iluzii deşarte. N-au fost luaţi la
goană de Gheorghiţă Bărbulescu,
primarul localităţii şi nepotul lui
Ceauşescu, dar au fost îndrumaţi
să fie serioşi. În aceste circum-
stanţe, cum altă soluţie viabilă, la
îndemână, în afara lui Sorin Câr-
ţu, fost jucător emblematic al
echipei, nu exista, s-a apelat la
acesta. N-a fost uşor. În plan fot-
balistic, Universitatea şi Electro
se aveau precum pisica şi şoare-

cele, dar tutela partidului şi tactul
universitarului de bună calitate
umană Ioan Traian Ştefănescu a
rezolvat lucrurile. Nu avea nevo-
ie de vociferări nici din rândul
miilor de angajaţi de pe această
platformă industrială, care exista
pe atunci. Aşadar, Sorin Cârţu
debuta în etapa a patra de cam-
pionat cu o victorie categorică, 5-
0, în faţa Rapidului (va câştiga cu
1-0 şi în Giuleşti), succes dublat
în Regie etapa următoare (2-3).
Craiova respira. Nu pentru mul-
tă vreme. E de reţinut doar că a
venit ca antrenor după o înfrân-
gere cu 0-5 la Piteşti, ca şi acum,
0-5 cu Astra. O coincidenţă ca
atâtea altele. Publicul era cu el,
deşi turul campionatului se va în-
cheia cu o înfrângere de ţinut
minte (0-6 la Bacău), în echipă
fiind introdus şi. .. Jerry Gane.
Supărarea era mare „peste
drum”, cum spuneam, pe atunci,
dată fiind amplasarea sediului
cotidianului „Înainte”. În seara cu

pricina m-a sunat secretara lide-
rului comunist de la Dolj, Ioan
Traian Ştefănescu. „Pregătiţi-vă
să vorbiţi cu... primul-secretar”.
Ce mi-a spus n-are sens să mai
reproduc. Îl susţinusem de la in-
stalare pe Sorin Cârţu. Nici Pe-
tre Deselnicu, Dumnezeu să-l
odihnească, n-a avut parte de alt
tratament. Dar ne certa cel pu-
ţin un om cu carte, care iubea
Craiova. Cu Sorin Cârţu am avut
timp să mă cert mai târziu. Am
apucat să mă şi împac. Să-i do-
rim succes în acest mandat, deşi
uşor nu va fi. Şi, înainte de toa-
te, are nevoie de noroc. Ca ori-
ce antrenor. Vine şi el după un
şir de eşecuri care mai de care
pe la noianul de echipe unde l-a
dus soarta, din acest punct de
vedere fiind un glob-troter de
top. A vorbit cam mult la confe-
rinţa de presă, şi îi place asta,
dar vorba este umbra faptei.  În
tandem cu Emil Săndoi, doar re-
zultatele vor conta.
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Astăzi se împlinesc 66 de ani de la pri-
mul meci disputat de Universitatea Cra-
iova. Pe 5 septembrie 1948, U.N.S.R.
(Uniunea Naţională a Studenţilor din Ro-
mânia) Craiova, viitoarea CSU Craiova,
Ştiinţa Craiova şi Universitatea Craio-
va, disputa un amical pierdut în deplasa-
re cu CFR Filiaşi, scor 6-3. Ştirea, apă-
rută în ziarul „Înainte”, semnată de Cre-
ţu S. „corespondent voluntar”, era ur-
mătoarea: „Pe terenul sportiv din Filiaşi,
a avut loc duminică, 5 septembrie a.c.
un match de foot-ball între studenţii cra-
ioveni şi echipa C.F.R din localitate. De
la început matchul s’a desfăşurat sub

Din cauza condiţiilor meteo nefavorabi-
le, primul antrenament cu Sorin Cârţu şi
Emil Săndoi la timona echipei s-a desfăşu-
rat în sala de atletism a Polivalentei din
Bănie. Şedinţa de pregătire a avut un ca-
racter predominant fizic, preparatorul Cor-
nel Blejan fiind responsabil cu indicaţiile.
De la antrenament au lipsit internaţionalii
Universităţii: capverdezii Nuno Rocha şi
Kay, lituanianul Valskis şi Andrei Ivan, se-
lecţionat la naţionala de tineret a Româ-
niei. Miercuri, naţionala Lituaniei a dispu-
tant un meci amical în compania reprezen-
tativei Emiratelor Arabe Unite, scor 1-1.
Nerijus Valskis a intrat pe teren în minutul
46 în locul lui Cernychas.

Ploaia i-a trimis
în sală pe alb-albaştri

Alb-albaştrii au avut programate ieri
două şedinţe de pregătire, de la orele 11 şi
18. La fel şi vineri, noul staff tehnic a sta-
bilit tot două antrenamente, de la orele 11.30
şi 18. Şedinţele de pregătire de joi sunt
deschise publicului şi presei. Duminică, alb-
albaştrii vor avea zi liberă. Sâmbătă, de la
ora 18, Universitatea Craiova va întâlni
formaţia din prima ligă sârbă OFK Bel-
grad într-un meci test, în urma căruia an-
trenorii Sorin Cârţu şi Emil Săndoi pot face
o primă evaluare a lotului. Pe lângă jucă-
torii de la echipa mare, cuplul de tehnicieni
ar putea apela şi la câţiva juniori de la gru-
pa 1997. La meciul cu formaţia din Serbia
intrarea este liberă. (C. S.)

66 de ani de la
primul meci jucat de
Universitatea Craiova

dominaţia feroviară care s’au bucurat de
o mai bună condiţie fizică şi pregătire
technică. Goalurile au fost marcate de
Rade (3), Merfu (1) şi Mihăilă (2 în pro-
pria-i poartă) pentru CFR Filiaşi; iar pen-
tru studenţi au marcat Bădescu 2 şi Ră-
dulescu. S’au remarcat în joc: Rada,
Ruicu, Udrescu, Răcăşanu şi Tobă dela
CFR Filiaşi, iar dela UNSR: Dumitres-
cu, Rădulescu, Carliş şi Ozon”. Prima
echipă aliniată în istoria sa de Universi-
tatea Craiova a fost: Dumitrescu - Ră-
dulescu, Mihăilă, Carliş, Ozon, Serbii, Ilie,
Mora, Bădescu, Tudor şi Serghi, antre-
nor fiind Nicolae Polojinski. (C. S.)


