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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Marinarii, Popescule, spun:
“Ce e val, ca valul trece”, dar uite
că marinarul nostru a stat 10 ani
pe val şi nu s-a clintit.
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Astăzi, preşedinte le
PSD, premierul Victor
Ponta, va participa şi el
la slujba religioasă de la
Mănăstirea Maglavit.
Liderul social-democraţi-
lor nu este la prima sa par-
ticipare, alături de soţia
sa, europarlamentarul
Daciana Sârbu, Victor
Ponta a mai participat în
alţi ani la acest eveniment
religios.
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Localitate prosperă a Doljului, teafără prin
hărnicia proverbială a locuitorilor săi, dotată

edilitar-gospodăresc la standarde europene, Işalniţa a avut ieri
ceea ce numim „Ziua comunei”. Un dens program artistic, în
care s-au regăsit virtuoşi interpreţi ai cântecului popular din
părţile locului – Cristi Bănăţeanu, Lavinia Bârsoghe, Petrică
Mâţu Stoian – dar şi Emilia Dorobanţu şi Olguţa Berbec, pre-
cum şi Lora şi Matteo, a debutat la orele prânzului, pe scena
special amenajată pe cochetul stadion din localitate, prelungin-
du-se până după lăsarea întunericului.

Impact mortal
pe DE 70 CRAIOVA-

SORESCU:
un patrimoniu
statuar
pentru viitor

Mărturisesc că n-am intuit, într-
o primă ins tanţă,  resortul mai
adânc al iniţiativei edililor craioveni
asumate sub genericul „Drumuri
brâncuşiene” încă de anul trecut.
Ea s-a circumscris proiectului în-
drăzneţ şi unic în istoria mai ve-
che şi mai nouă a Craiovei de
schimbare, aş zice pe cât de ne-
cesară pe atât de îndrăzneaţă, a fi-
zionomiei sale. Dincolo de aspec-
tul prăfuit, pe alocuri insalubru,
menţinut de-a lungul deceniilor...
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Corlãþean: „România
va avea un portofoliu
important de comisar”

România va avea un portofoliu
important în viitoarea Comisie
Europeanã, a declarat ministrul
de Externe, Titus Corlãþean, într-
un interviu acordat TVR, difuzat
asearã. Viitorul preºedinte al
Comisiei Europene, Jean-Claude
Juncker, începe astãzi procedurile
de atribuire a portofoliilor, aºa cã
la mijlocul sãptãmânii viitoare
vom afla care este domeniul pe
care-l va gestiona comisarul
desemnat din partea României,
Corina Creþu. „Niciodatã, la
nivelul Guvernului, nu am vorbit
decât despre un portofoliu
relevant, important, cu greutate,
pentru România (...) Discuþia, fãrã
sã intru în toate dezbaterile
directe dintre Bucureºti ºi
Bruxelles, a fost întotdeauna pe un
portofoliu cu greutate, relevant. În
nici un caz aceastã chestiune -
care nu e nesemnificativã, (n.r. –
legatã de posibila primire a
postului de comisar pentru) ajutor
umanitar, prezenþe în diferite zone,
un buget destul de important - dar
nu avem nici un fel de discuþie pe
aceastã temã. Aceastã chestiune a
apãrut din România, pe aceeaºi
veºnicã poveste a unei bãtãlii
politice prost înþelese ºi transfera-
te la Bruxelles, în cazul respectiv
prin canalul Partidului Popular
European, care risca sã ne
genereze nouã, României, o
problemã de pierdere a unui
portofoliu important. Eu am
încredinþarea cã sãptãmâna
viitoare, probabil în ziua de
miercuri, când preºedintele
Comisiei Europene va face
anunþurile privind toate statele
membre, România va avea
confirmat un portofoliu cu
greutate”, a spus Titus Corlãþean.
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Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teo-
dorovici, spune cã românii din diaspora vor
putea accesa fonduri europene prin POSDRU,
pentru a învãþa meserii cãutate pe piaþa externã
ºi pentru a-ºi deschide afaceri, cu puncte de
lucru în strãinãtate, condiþia fiind ca sediile fir-
melor sã fie în România. „Ne gândim la o sche-
mã de finanþare pentru comunitãþile de români,
ceva ce pânã acum nu s-a mai fãcut. Vizãm cel
puþin douã zone: o datã sã pregãtim românii din
afara þãrii noastre, fie cã sunt ºomeri, fie absol-
venþi ai unei forme de învãþãmânt, fie alte cate-
gorii, pentru a-ºi putea gãsi mai uºor un loc de
muncã, din PODSRU al nostru, cu bani euro-
peni, fiindcã avem o axã dedicatã acestui tip de
finanþare. Acesta ar fi un element, iar al doilea
chiar sã-ºi facã mici afaceri acolo unde locuiesc,
dar companiile sã se deschidã în România, pen-
tru ca noi, în România, sã luãm totuºi taxele ºi
impozitele unei afaceri pe care o instituim într-
un mediu economic, sã spunem mult mai facil,
poate, dar afacerea sã se facã strict de români,
cu români”, a declarat Eugen Teodorovici sâm-
bãtã, într-o conferinþã de presã la Bistriþa. Rãs-
punzând unei întrebãri, ministrul a spus cã fir-
mele vor avea puncte de lucru sau sucursale în
strãinãtate. „Asta este ºi ideea. (...) Statul res-
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pectiv va spune cã e în regulã fiindcã
tu creezi locuri de muncã cu banii tãi,
românul de aici nu se mai bate cu spa-
niolul meu pe un loc de muncã, al tãu
îl pregãteºti ºi, dacã e bun ºi face faþã,
am de câºtigat ca servicii prestate, iar
tu ca firmã în România, unde româ-
nul e angajat, ai taxele ºi impozitele la
tine la buget, deci este un win-win
situation (n.r. – o situaþie în care am-
bele pãrþi câºtigã). E o idee nouã, care
sper sã fie ºi aplicatã”, a afirmat mi-
nistrul, citat de corespondentul Me-
diafax. Acesta susþine însã cã va tre-
bui sã facã personal o analizã la mi-
nister pentru a vedea câþi bani se vor
aloca pentru program. „Trebuie sã vedem exact
câte sunt comunitãþile de români ºi câþi bani sã
punem. E vorba de niºte economii pe care le
avem acum, deci suma nu va fi foarte mare,
însã câteva zeci de milioane de euro vor fi. Când
am vorbit despre asta la întâlnirea cu românii
din diaspora au fost foarte încântaþi, fiindcã au
spus cã e o chestiune pragmaticã de care au
nevoie”, a subliniat Teodorovici, adãugând cã
în privinþa formãrii profesionale se va merge
pe meserii cãutate pe piaþa localã. „Mergem pe

acele zone de pregãtire de care are nevoie piaþa
localã, iar românii pot primi, cu acea pregãtire,
un job foarte bine plãtit. Eu am interesul, chiar
dacã va locui acolo, ca el sã fie foarte bine plã-
tit, în cazul în care se întoarce în þarã sã fie la
fel bine pregãtit pentru ca aici, când vine, sã
aibã deja mult mai multe ºanse sã gãseascã un
loc de muncã sau sã-ºi mute afacerea pe care o
dezvoltã prin cea de-a doua componentã. E o
chestiune extreme de proactivã”, a explicat Te-
odorovici.

BEC pentru prezidenþialele din 2 ºi 16 no-
iembrie a.c. a fost constituit, sâmbãtã, având
în componenþã cinci judecãtori de la Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie (ICCJ), trei reprezentanþi
ai Autoritãþii Electorale Permanente (AEP) ºi
ºase reprezentanþi ai partidelor politice parla-
mentare, potrivit primului comunicat al Birou-
lui. Judecãtoarea Veronica Nãstasie, de la Sec-
þia de contencios administrativ ºi fiscal a ICCJ,

Stanoevici: Nu ºtim câþi români sunt în afara
graniþelor, am rugat bisericile sã adune repede date
Ministrul delegat pentru românii

de pretutindeni, Bogdan Stanoevici,
spune cã statul nu are „o imagine
clarã” a numãrului românilor din
strãinãtate ºi cã trebuie refãcute lis-
tele, iar acest lucru este dificil, el
precizând cã a cerut ajutorul biseri-
cilor, sã adune „cât mai repede” date
despre prezenþa cetãþenilor români
în afara graniþelor. Ministrul a de-
clarat, sâmbãtã, într-o conferinþã de
presã la Bistriþa, cã singurele infor-
maþii certe cu privire la românii
aflaþi în afara graniþelor sunt cã
în Italia existã peste un milion
de compatrioþi, iar în Spania tot
aproape un milion, transmite
corespondentul Mediafax.
„Trebuie refãcute listele, trebuie
sã avem o imagine cât mai cla-
rã a prezenþei românilor în strãi-
nãtate, lucru care nu este deloc
uºor, cifrele variazã între cifre-
le oficiale ale direcþiilor consu-
lare, ale ambasadelor, ale auto-
ritãþilor locale, ale bisericilor ºi
ale românilor. (...) Nu ºtiu cum
vom reuºi, fiindcã un cetãþean
roman nu are nici un fel de obli-

gaþie, ca cetãþean european, sã se
înscrie la ambasadã când se duce în
altã þarã. În Spania ºi în Austria lu-
crurile sunt mai simple, pentru cã
legile þãrilor respective îi obligã sã
se înregistreze în momentul în care
se angajeazã undeva. Din pãcate, un
fenomen cu care ne luptãm este lu-
crul la negru”, a spus Stanoevici,
ceea ce înseamnã cã nu apar în evi-
denþele statelor respective. „Eu
acum încerc, prin asociaþiile româ-

nilor din strãinãtate, sã coroborez
datele de la ambasade, de la autori-
tãþile locale din þãrile respective ºi
datele pe care sã le culeagã asocia-
þiile româneºti, printre care ºi biseri-
cile. Numai când vom corobora
aceste date vom avea o imagine cât
mai aproape de realitate, însã nu o
sã putem niciodatã sã impunem unui
cetãþean român sã se înscrie (în evi-
denþe oficiale – n.r.) dacã nu doreº-
te”, a afirmat ministrul. Întrebat dacã

tot acest proces de coroborare
a datelor are în vedere alegerile
prezidenþiale din noiembrie, Sta-
noevici a spus cã nu a solicitat
informaþiile în acest scop, ci
pentru cã este necesar sã se ºtie
câþi români sunt în strãinãtate.
„Nu am fãcut-o (solicitarea –
n.r.) pentru alegerile prezidenþi-
ale. Eu nu sunt un om politic,
nu pot lua decizii politice. Am
fãcut acest lucru fiindcã avem
nevoie sã ºtim câþi suntem în
strãinãtate, fiindcã este impor-
tant pentru comunitãþile româ-
neºti. Nu le-am dat termen ca
luna viitoare sã-mi dea lista, dar

i-am rugat pe cei din asociaþii ºi pe
reprezentanþii bisericii din mai multe
þãri sã încerce sã adune cât mai re-
pede aceste date”, a explicat Stano-
evici. Ministrul a spus cã a luat legã-
tura cu Biserica Ortodoxã din strãi-
nãtate, dar ºi cu Biserica Penticos-
talã, care este foarte bine organiza-
tã. Întrebat ce va face cu datele, Sta-
noevici a rãspuns cã „toate aceste
date le voi da eu personal Ministe-
rului de Interne, care este cel în mã-
surã sã facã toatã aceastã adunare
a datelor ºi sã le coroborãm. Sco-
pul e sã ºtim câþi suntem deja. Eu
cred cã e important, fiindcã foarte
multe lucruri depind de asta. ªi asta
încerc sã le explic ºi celor din strãi-
nãtate, pe care îi îndemn sã se ducã,
sã se înscrie la alegerile locale. E
foarte important sã avem români în
structurile administraþiei din Spania
ºi Italia. Lucrurile sunt complicate,
iar eu sunt unul singur ºi încerc sã
fac cât pot ºi cât îmi iese. Nu exis-
tã perfecþiune, am ºi eu limitele
mele. Aºa cum riscul zero nu exis-
tã, nici soluþii ideale nu existã, tre-
buie sã fim conºtienþi”.

S-a constituit Biroul Electoral Central pentru prezidenþiale
a fost aleasã preºedintele Biroului Electoral Cen-
tral pentru alegerile prezidenþiale, prin votul se-
cret al celor cinci judecãtoare alese vineri sã
facã parte din BEC. Magistraþii au mai votat ca
judecãtoarea Ruxandra Monica Duþã sã fie loc-
þiitorul preºedintelui BEC. Cele cinci judecãtoa-
re alese sunt: Carmen Elena Popoiag ºi Geor-
geta Carmen Negrilã - de la Secþia I civilã, Ru-
xandra Monica Duþã - de la Secþia a II-a civilã,

Veronica Nãstasie - de la Secþia contencios ad-
ministrativ ºi fiscal ºi Florentina Dragomir - de
la Secþia penalã. Reprezentanþii AEP în BEC sunt
preºedinta Ana Maria Pãtru ºi vicepreºedinþii
Marian Muhuleþ ºi Dan Vlaicu. Din BEC mai
fac parte Cristian Ene (PDL), Contantin Florin
Mituleþu-Buicã (PSD), Cãlin Bogdan Gãureanu
(PNL), Vajda Zsombor (UDMR), Daniela Te-
beºoi (PPDD), Mihai Traian Mustãciosu (PC).
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Un consiliu al miniştrilor Agricul-
turii din ţările UE s-a reunit vineri în
regim excepţional, în vederea stabili-
rii unor noi măsuri reparatorii pentru
fermierii europeni, fragilizaţi de închi-
derea frontierei ruse. La o lună după
decizia Kremlinului de instituire a
embargoului, drept represalii la sanc-
ţiunile economice ale Occidentului,
comerţul cu fructe şi produse agro-
alimentare, care se cifra la 5 miliarde
euro, este sensibil afectat. Piaţa rusă
absorbea până la 6 august a.c. 29%
din producţia de fructe şi legume a
ţărilor UE, 33% din producţia de
brânzeturi şi 28% din producţia de
unt. Franţa, Germania, Olanda, Ita-

MIRCEA CANŢĂR

Consecinţe nefaste pentru agricultorii
europeni la embargoul rusesc

lia, Spania, Polonia resimt deja efec-
tele embargoului instituit, după cel
„sanitar”, din cele mai năstruşnice
motive. Grupul german Aldi a anun-
ţat deja o scădere cu 14 centime a
preţului la unt, în timp ce ministrul
german Christiane Schmidt previne
că nu poate fi vorba de „despăgubiri
integrale”. Bruxelles-ul a mai scos 30
milioane euro – suplimentar – pentru
finanţarea programelor promoţiona-
le, ca al doilea pachet de măsuri, după
cele din august – sub formă de in-
demnizaţii pentru fructele şi legume-
le perisabile (37 milioane euro pentru
piersici şi nectarine şi 125 milioane
euro pentru o serie de fructe şi legu-

me) şi un ajutor pentru depozitele de
lactate (10-20 milioane euro). Un al
treilea pachet de măsuri, destinat mi-
cilor şi mijlociilor exploatări agricole,
menţiona Dacian Cioloş, comisarul
pentru Agricultură, urma să fie sta-
bilit vineri. Identificarea de noi pieţe
de desfacere, fără potenţiale bariere
vamale, este studiată. Numai că, în-
tre timp se probează că embargoul
rusesc oferă şi... portiţe, prin Bela-
rus sau Kazahstan, ţări legate printr-
o uniune vamală cu Rusia. Prezenţa
creveţilor reetichetaţi „Made in Bela-
rus” pe piaţa rusească, în condiţiile
în care Belarusul n-are ieşire la mare,
reprezintă o tentantă aventură, cum

relevă site-ul Euractiv.fr. Cum cele
două ţări, legate de Rusia, n-au în-
chis frontierele pentru produsele agri-
cole din UE, iniţiativa pare insolită.
Sunt destule complicaţii economice
la ceea ce se întâmplă şi agricultorii
europeni sunt victime ale închiderii
frontierelor ruseşti. Ceea ce era po-
sibil pe vremea „războiului rece”,
când schimburile comerciale între
ţări ac tualmente membre UE şi
URSS aveau o altă logică, în pre-
zent creează mari probleme. Şi o
invadare a pieţelor interne europene
cu produse agroalimentare, peste
gradul de absorbţie, ar avea o primă
consecinţă scăderea considerabilă a

preţurilor. Producătorii francezi de
fructe au cerut compatrioţilor să
mărească consumul, iar 2.000 de
manifestanţi şi-au dat întâlnire pe 14
septembrie a.c., pentru o bătaie cu
tomate la Amsterdam. Când cance-
larul german Angela Merkel s-a opus
denunţării tratatului NATO-Rusia,
semnat la Paris, la 27 mai 1997, pen-
tru a bloca efectul de domino al es-
caladării sancţiunilor economice re-
ciproce, ştia ce are în vedere: UE
are dificultăţi de evaluare şi înţele-
gere a rivalului său. Creând condiţii
exacerbării naţionalismului rus şi izo-
lării Moscovei. Sancţiunile inteligente
pot deveni sancţiuni ratate.

Urmând exemplul preşedintelui PSD, Victor Ponta, fe-
meile social-democrate din Craiova lansează o campanie
de donare de sânge. Aceasta campanie îşi propune pe de o
parte să susţină viaţa, iar pe de altă parte să sprijine copiii
în activitatea de învăţare. “Din sumele obţinute în urma
donării sângelui vor fi achiziţionate rechizite şcolare pen-
tru elevii proveniţi din familii cu situaţie financiară preca-

Femeile social-democrate
demarează un nou proiect caritabil:

,,Mamele donează pentru viată,,!
ră”, se precizează într-un comunicat de presă remis de
OFSD Craiova. Proiectul se va derula începând de astăzi
şi până la finele lunii septembrie, timp în care vor fi orga-
nizate sesiunile de donare, urmând ca împreună cu ONG-
ul ,,Galactic Life Craiova,, să fie procurate şi distribuite
elevilor rechizitele necesare în noul an şcolar.

MARGA BULUGEAN

MIRCEA CANŢĂR
Localitate prosperă a Doljului,

teafără prin hărnicia proverbială a
locuitorilor săi, dotată edilitar-gos-
podăresc la standarde europene,
Işalniţa a avut ieri ceea ce numim
„Ziua comunei”. Un dens program
artistic, în care s-au regăsit virtu-
oşi interpreţi ai cântecului popular
din părţile locului – Cristi Bănăţea-
nu, Lavinia Bârsoghe, Petrică Mâţu
Stoian – dar şi Emilia Dorobanţu
şi Olguţa Berbec, precum şi Lora
şi Matteo, a debutat la orele prân-
zului, pe scena special amenajată
pe cochetul stadion din localitate,
prelungindu-se până după lăsarea

Işalniţa în sărbătoare:
Ziua comunei

întunericului. Ambiţioşi cum le este
firea, işelnicenii, care se recoman-
dă şi prin aportul lor consistent,
tot timpul anului, pe pieţele de le-
gume ale Craiovei, au de mulţi ani
gusturi elevate şi în privinţa actu-
lui artistic. De acest lucru a tre-
buit să ţină cont şi primarul locali-
tăţii, Ovidiu Flori, care a dorit o
ediţie a „Zilei c omunei” calitativ
superioară anului trecut. Astfalta-
tă de la o margine la alta, cu gos-
podării înstărite, o lume paşnică şi
truditoare, Işalniţa rămâne una din
localităţile rurale de top ale Dolju-
lui, şi, mai mult, doreşte să rămâ-
nă în fruntea topului.

Primarul
Ovidiu Flori
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Prinºi în flagrant la furat
de porumb

Poliþiºtii doljeni au reu-
ºit, în noaptea de sâmbã-
tã spre duminicã, sã
prindã în flagrant mai
multe persoane la furat de
porumb. Astfel, lucrãto-
rii Posturilor  de Poliþie
Afumaþi ºi Urzicuþa aflaþi
în serviciul de patrulare
în satul Ionele, comuna
Urzicuþa, l-au prins în fla-
grant, în jurul orei 23.30,
pe Dumitru Nicolin, de 39 de ani, fãrã ocupaþie, din comuna Urzi-
cuþa, în timp ce sustragea porumb ºtiuleþi din cultura ce-i aparþine
lui Ion Calopãreanu. Cantitatea de 350 kg de porumb sustrasã a
fost predatã pãrþii vãtãmate. Aproximativ o orã mai târziu, poliþiºtii
din cadrul Postului de Poliþie Radovan l-au depistat în zona adiacen-
tã drumului judeþean Radovan – Întorsura, pe Meclaud Marin, de
34 de ani ºi Florin Pãun, de 23 de ani, ambii  din Radovan, în timp
ce sustrãgeau porumb (ºtiuleþi) dintr-o culturã aparþinând unei so-
cietãþi comerciale din comuna Întorsura, pe care-l încãrcau într-o
cãruþã. Cantitatea de 485 kg de porumb sustrasã a fost predatã
reprezentanþilor societãþii. „Cei trei sunt cercetaþi de cãtre poliþiºti
pentru furt calificat”, a precizat inspector principal Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Razie printre comercianþii
de legume ºi fructe

Poliþiºtii din cadrul
Serviciului de Investiga-
re a Fraudelor, au orga-
nizat, sâmbãtã, în muni-
cipiul Craiova, o amplã
acþiune pentru prevenirea
ºi combaterea faptelor de
evaziune fiscalã ºi activi-
tãþilor ilicite de comerþ din
domeniul „comercializã-
rii legumelor ºi fructelor”.
În cadrul acþiunii, oame-
nii legii au verificat 39 de
agenþi economici, persoane fizice sau jurdice, iar în urma controa-
lelor au constat 15 abateri de naturã contravenþionalã pentru sanc-
þionarea cãrora au aplicat amezi în valoare de 90.000 lei. De aseme-
nea poliþiºtii au confiscat 3.300 kg legume ºi fructe pentru care
agenþii economici nu au prezentat documente de provenienþã. În
urma verificãrilor efectuate la o societate comercialã din Craiova,
reprezentatã de Carmen Popescu, în gestiunea societãþii a fost iden-
tificatã cantitatea de 180 kg roºii, pentru care femeia nu a prezentat
documente de provenienþã. „Societatea comercialã a fost sancþio-
natã contravenþional cu suma de 20.000 lei, dispunându-se totodatã
confiscarea cantitãþii de 180 kg roºii, fãrã documente de prove-
nienþã”, a precizat inspector principal Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Dupã gratii pentru
furt calificat

Poliþiºtii Secþiei 6 Cra-
iova, în urma cercetãri-
lor efectuate, au identifi-
cat, vineri, un tânãr de 18
ani din Craiova despre
care s-a stabilit cã este
autorul unui furt dintr-o
societate comercialã din
Craiova, faptã comisã în
noaptea de 26/27 august
a.c.. Mai exact, oamenii
legii au stabilit faptul cã
Iozel Crudu, de 18 ani,
din Craiova, în noaptea
respectivã, a pãtruns în incinta unui magazin situat pe strada ªtirbei
Vodã, din Craiova de unde a sustras bani ºi þigãri în valoare totalã de
1.400 lei. În cauzã s-a dispus punerea în miºcare a acþiunii penale
iar autorul a fost prezentat la Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Craiova, cu propunere de arestare preventivã. În aceeaºi zi, a fost
prezentat ºi magistraþilor din cadrul Judecãtoriei Craiova, care au
emis pe numele sãu mandat de arestare preventivã pe o duratã de
30 zile, pentru sãvârºirea infracþiunii de furt calificat, fiind introdus
în arestul IPJ Dolj, dupã cum au precizat reprezentanþii unitãþii.

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, sâmbãtã, în jurul orei 10.30,
pe DE 70 Craiova – Filiaºi, la in-
trare în satul Tatomireºti (comuna
Brãdeºti) s-a produs un accident
rutier soldat cu decesul unei per-
soane ºi rãnirea altor trei.

Din primele cercetãri ale poli-
þiºtilor Serviciului Rutier Craiova
s-a stabilit faptul cã Marin Catanã,
de 45 de ani, din Drobeta Turnu
Severin, în timp ce conducea un
autoturism marca Volkswagen pe
DE 70 din direcþia Craiova cãtre
Filiaºi, într-o curbã la stânga, pe
fondul neadaptãrii vitezei la condi-
þiile meteo-rutiere, a pierdut con-
trolul direcþiei de mers, a pãtruns
pe sensul opus de mers, unde a
intrat în coliziune cu un TIR con-
dus regulamentar dinspre Filiaºi
cãtre Craiova de Adrian Olteanu,
de 47 de ani, din Bucureºti. În urma
impactului violent, autoturismul a

La acest sfârºit de sãptãmânã,
poliþiºtii Serviciului Rutier Dolj – Bi-
roul Drumuri Naþionale ºi Europe-
ne, împreunã cu lucrãtori de poliþie
rutierã din cadrul Biroului Rutier
Craiova, au acþionat pe drumurile din
judeþ, dar ºi pe principalele artere de
circulaþie din municipiu, pentru con-
ºtientizarea conducãtorilor auto cu
privire la riscurile la care se expun
atunci când încalcã regimul legal de
vitezã precum ºi pentru prevenirea
accidentelor rutiere generate de ne-
respectarea semnificaþiei culorilor
semaforului electric.

În cadrul acþiunii au fost con-
statate 115 abateri de naturã con-
travenþionalã pentru sancþionarea
cãrora au fost aplicate amezi ce
depãºesc suma de 12.000 lei. Din-
tre acestea, 30 au fost aplicate unor
conducãtori auto care nu au res-
pectat viteza legalã, 16 unor con-
ducãtori auto care nu au respectat
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semnificaþia cu-
lorilor semaforu-
lui electric, restul
fiind alte abateri
de la regimul cir-
culaþiei pe dru-
murile publice.
De asemenea,
poliþiºtii au reþi-
nut în vederea
s u s p e n d ã r i i
dreptului de a
conduce 9 per-
mise de conducere ºi au retras 2
certificate de înmatriculare.

Unul dintre cei rãmaºi fãrã per-
mis a fost Claudiu Opriº, de 35 de
ani, din Craiova, depistat de cãtre
poliþiºti în timp ce conducea un au-
toturism Opel pe strada  Constan-
tin Brâncoveanu din municipiu ºi
surprins trecând pe culoarea
„ROªU” a semaforului electric aflat
în funcþiune. „Acesta a fost sancþi-

onat contravenþional cu amendã în
valoare de 360 lei, iar ca mãsurã
complementarã i s-a reþinut permi-
sul de conducere pe o perioadã de
30 de zile în vederea suspendãrii
exercitãrii dreptului de a mai con-
duce autovehicule pe drumurile
publice”, ne-a explicat purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj, inspector prin-
cipal Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Un bãrbat de 45 de ani, din Drobeta
Turnu Severin, ºi-a pierdut viaþa, în timp
ce fiul sãu, de 19 ani ºi alte douã persoa-
ne au fost rãnite, în urma unui grav
accident de circulaþie petrecut sâmbãtã,
pe DE 70 Craiova  -  Filiaºi, în satul Tato-
mireºti, comuna Brãdeºti, în care au fost
implicate patru autovehicule. Poliþiºtii
spun cã ºoferul decedat este cel care a
provocat tragedia, din cauza neadaptãrii
vitezei la condiþiile de drum.

fost proiectat înapoi pe sensul sãu
de mers, unde a intrat în coliziune
cu un alt autoturism, marca BMW,
condus în aceeaºi direcþie de mers
de Alexandru Catanã, de 19 ani, din
Drobeta Turnu Severin. Mai mult,
Volkswagenul a fost lovit ºi de o
autoutilitarã Sprinter, condusã de
Rãzvan Silaghi, de 30 de ani, din
Carei, judeþul Satu Mare, care cir-
cula tot cãtre Filiaºi ºi nu a mai
putut evita impactul. În încerca-
rea de a evita impactul, ºoferul
TIR-ului a tras brusc de volan,
manevrã care a dus la rãsturnarea
vehiculului pe carosabil.

Echipaje de Descarcerare,
SMURD, ambulanþe ale SAJ ºi poli-
þiºti au ajuns la faþa locului, însã pen-
tru Marin Catanã nu s-a mai putut
face nimic, el pierzându-ºi viaþa în
accident. În plus, Constantin Piele,
de 66 de ani, din Filiaºi, pasager în
autoturismul BMW, a fost rãnit grav,

suferind fracturi la piciorul drept ºi
fracturi costale, în timp ce Alexan-
dru Catanã ºi Adrian Olteanu au scã-
pat cu leziuni care nu le pun viaþa în
pericol, toþi trei fiind preluaþi de echi-
paje de ambulanþã ºi transportaþi la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova pentru acordarea de îngri-
jiri medicale.

Din câte se pare, Marin Catanã ºi
fiul sãu, Alexandru, veniserã la Cra-
iova, sâmbãtã dimineaþã, pentru a
cumpãra BMW-ul pentru cel din
urmã. Din pãcate, pentru Marin Ca-
tanã acesta a fost ultimul drum...

” Este vorba despre un eveni-
ment rutier în urma cãruia o per-
soanã a decedat ºi alte trei au fost
rãnite. Poliþiºtii continuã cercetã-
rile pentru stabilirea cauzelor ºi
împrejurãrilor în care s-a produs
accidentul”, ne-a declarat inspec-
tor principal Alin Apostol, purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Asociaþia Junior Chamber In-
ternational Craiova ºi Centrul de
recuperare pentru copilul cu au-
tism „Tedy Bear” în parteneriat
cu Primãria Craiova, RAADPFL
Craiova, RAT Craiova, Clubul
Sportiv Municipal Craiova, Sala
Polivalentã, Casa de Culturã a
Studenþilor din Craiova ºi Direc-

Peste 200 de craioveni au partici-
pat, ieri dimineaþã, la un Cros al sã-
nãtãþii organizat în Parcul „Nicolae
Romanescu” în cadrul unei acþiuni de

strângere de fonduri pentru copiii cu
autism. Evenimentul a încheiat cu
succes o campanie ce s-a desfãºurat
pe parcursul ultimei luni.

þia Judeþeanã pentru Sport ºi Ti-
neret Dolj au desfãºurat în pe-
rioada 7 august – 7 septembrie
campania „Împreunã pentru co-
piii cu autism”, ce are drept scop
îmbunãtãþirea condiþiilor de via-
þã ºi adaptabilitate socialã a co-
piilor cu tulburãri din spectrul
autist, în vederea creºterii cali-

tãþii vieþii acestor copii ºi a fa-
miliilor lor.

Fonduri pentru dotarea unei
camere de stimulare senzorialã

Campania s-a încheiat, ieri, cu
un cros la care au participat pes-
te 200 de craioveni dornici sã
sprijine o iniþiativã lãudabilã. Star-
tul s-a dat chiar de la poarta prin-
cipalã a Parcului „Nicolae Roma-
nescu”, participanþii având de
ales între cele douã probe: una
ce s-a desfãºurat pe parcursul a
1.500 de metri, iar cealaltã pe o
distanþã de 3.000 de metri. Prin-
tre cei care au alergat pentru co-
piii cu autism s-au numãrat di-
rectori ai mai multor instituþii
craiovene, dar ºi preºedintele
PSD Dolj, Claudiu Manda. Cam-
pania de strângere de fonduri va

ajuta la dotarea unei sãli de sti-
mulare senzorialã din cadrul Cen-
trului de recuperare pentru copi-
lul cu autism „Tedy Bear”.

„Promovând un stil de viaþã sã-
nãtos, cei care participã la acest
cros contribuie ºi la achiziþionarea
materialelor necesare în terapia de

recuperare a copiilor cu vârste în-
tre 2 ºi 14 ani, beneficiari ai servi-
ciului centrului nostru. Este vorba
de dotarea corespunzãtoare a unei
sãli de stimulare senzorialã foarte
importantã în terapia copiilor cu
autism”, a precizat Daniel Cãlãra-
ºu, iniþiatorul acestei campanii.

Tinerii au mers în
drumeþii, au pictat
icoane pe sticlã, au
realizat produse han-
dmade ºi au partici-
pat la exerciþiile din
parcul de aventurã
din Buºteni. În cadrul
atelierului de creaþie
au învãþat mai multe
despre tehnica pictu-
rii pe sticlã, au reali-
zat felicitãri folosin-
du-se de quilling ºi au
pictat diferite figuri-
ne din ipsos. Fiecare
bursier a realizat un
produs pentru spon-
sorul lui, ºi, totodatã, a scris o
scrisoare în care ºi-a exprimat
bucuria ºi mulþumirea pentru cã i
s-a acordat ºansa de a fi în tabãrã

Bursierii proiectului World Vision ,,Vreau în
clasa a noua” din judeþul Dolj au beneficiat de
o tabãrã, pe care au petrecut-o anul acesta în
staþiunea montanã Buºteni.  Proiectul ,,Vreau
în clasa a noua” a fost iniþiat în anul 2008 ºi
este dedicat copiilor nevoiaºi care sunt moti-

vaþi ºi îºi doresc sã continue studiile la liceu.
Bursele sunt oferite de cãtre donatori români -
în cei ºase ani de proiect 948 de elevi fiind be-
neficiari la nivel naþional. În prezent, în jude-
þul Dolj, 38 de elevi fac parte din proiectul
,,Vreau în clasa a noua”.

ºi de a participa la experienþe atât
de diferite. ,,Fiecare exerciþiu a
fost o adevãratã provocare ºi
atunci când reuºeºti sã nu te dai

bãtut ºi sã duci la fi-
nal un traseu capeþi
mai multã încredere
în tine. Mi-au plãcut
foarte mult toate ac-
tivitãþile din tabãrã ºi
m-am bucurat cã am
putut merge, mai ales
cã întreaga varã mi-
am petrecut-o doar în
comuna mea”, a
spus Sorin, elev în
clasa a X-a.

Au învãþat
care sunt etapele
unui proiect
de antreprenoriat

În ultima zi, tinerii au învãþat
care sunt paºii în realizarea unui
proiect de antreprenoriat ºi cum îºi
pot deschide propria afacere. Am-
biþioºi ºi hotãrâþi, ei s-au întrecut
în idei originale de proiecte. Dacã
unii dintre ei au vrut sã ofere ser-
vicii culinare, alþii s-au orientat cã-
tre servicii în turism sau reînvie-
rea tradiþiilor.

Mini tabãra s-a încheiat prin vi-
zitarea ,,Mânãstirii Caraiman”,
unde bursierii ºi-au încãrcat o datã
în plus bateriile ºi ºi-au pus spe-
ranþa într-un an ºcolar cât mai bun.
Acest gen de iniþiative sunt susþi-
nute de World Vision România cu
scopul de a oferi copiilor ºanse la
dezvoltare ºi educare.

Dupã ce Curtea de Conturi a
penalizat Casa Naþionalã de
Asigurãri de Sãnãtate pentru o
serie de nereguli constatate, iar
banii s-au luat de la medici
reprezentanþii Colegiului Medici-
lor din România vor amnistie
fiscalã pentru cabinetele medicale
ºi centrele de permanenþã. În
acest sens, o solicitare cãtre
Parlament a fost formulatã de
Consiliul Naþional al Colegiului
Medicilor din România. În opinia
conducerii CMR, medicii sunt
nevinovaþi ºi nu ar trebui sã
plãteascã sumele de bani care li
se imputã. Cu ocazia unei
întâlniri care a avut loc la Alba
Iulia, Consiliul a punctat ºi
principalele dificultãþi cu care  se

Colegiul Medicilor solicitã amnistie

fiscalã pentru cabinetele medicale
confruntã, în prezent, sistemul
sanitar. În continuare CMR acuzã
finanþarea insuficientã a Sãnãtãþii,
legislaþia confuzã, interpretabilã ºi
cu tendinþe de suprareglementare
dar lipsa de medici determinatã
mai ales de migraþia acestora.
Potrivit datelor prezentate, din
2008 pânã acum, au plecat sã
lucreze în strãinãtate peste
15.000 de medici, iar în acest an,
doar în primele ºase luni, alþi
peste 1.200 au ales aceeaºi
soluþie. Tot la Alba Iulia, Consiliul
Naþional a adoptat o rezoluþie prin
care solicitã, între altele, apãrarea
independenþei profesiei medicale
ºi punerea în dezbatere publicã a
legii privind creºterea veniturilor
medicilor.
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GEORGE POPESCU CRAIOVA-SORESCU:
un patrimoniu statuar pentru viitor

Mărturisesc că n-am intuit, într-o primă
instanţă, resortul mai adânc al iniţiativei edi-
lilor craioveni asumate sub genericul „Dru-
muri brâncuşiene” încă de anul trecut. Ea
s-a circumscris proiectului îndrăzneţ şi unic
în istoria mai veche şi mai nouă a Craiovei
de schimbare, aş zice pe cât de necesară pe
atât de îndrăzneaţă, a fizionomiei sale.

Dinc olo de aspectul prăfuit, pe alocuri
insalubru, menţinut de-a lungul deceniilor,
cu excepţia spaţiului res trâns al centrului
civic refăcut, sub presiunea catastrofei seis-
mice din 1977, oraşul cel mai important,
istoric, economic, politic  şi cultural al to-
posului oltean a fost mai mereu văduvit de
interesul meritat faţă de punerea în valoa-
re, printr-un amplu şi curajos proiect, a unor
repere culturale şi spirituale de care n-a dus
lipsă în istoria sa multiseculară.

În deceniile comuniste s-a construit, e
adevărat, mult: uzine şi cartiere de locuit,
unele mamut, într-un eclectism arhitectural
deseori pompieristic; numeroase, dacă nu
chiar toate, edificii mai vechi, unele deveni-
te sedii de instituţii publice, au fost abando-
nate ruinei şi asaltului abuziv al unor „dez-
moşteniţi” ori mai curând fortuiţi profitori
ai indolenţei autorităţilor.

Ceea ce a lipsit Băniei înainte de toate au
fost acele repere vizuale susceptibile să le
potenţeze locuitorilor săi acel sentiment de
mândrie locală care, activă totuşi chiar cu
o bună doză de ostentaţie,  s-a refugiat spre
alte suporturi, cel mai disputat f iind cel al
neuitatelor isprăvi sportive intrate, la rân-
dul lor, în istorie.

Un oraş fără statui e o ca o carte de

is torie cu pagini lipsă. Judecate, deseori
grăbit şi imatur,  ca neesenţiale în transmi-
terea de informaţii, „paginile lipsă” ar tre-
bui să fie suporturi formative, de care sim-
pla succesiune de evenimente are absolu-
tă nevoie într-un vas t proces educaţional.
E suficient să ne raportăm la marile me-
tropole din Apus ş i din Răsărit în care pre-
zenţa lor, a statuilor,  a grupurilor statuare,
de odinioară ori mai recente, unele etalân-
du-şi gloria şi prin renumele unor genii,
de talia unui Mic helangelo ori Rodin,  a
creat şi întreţinut gradul de atracţie pen-
tru milioane de turişti de pretutindeni.

Am fos t, în c âteva rânduri, în aces te
ultime zile, pe esplanada Naţionalului cra-
iovean spre a vedea,  evalua şi admira cu
interesul şi c uriozitatea craioveanului de
rând isprăvile celor opt artişti din cinci ţări
pe care Primăria i-a convocat, graţie Pro-
iectului „Craiova Capitală Culturală Euro-
peană” şi în ambientul celei de-a doua ediţii
a noii serii a „Zilelor Marin Soresc u”, să
îmbogăţească patrimoniul s tatuar al Urbei.
Şi, indiferent de capric ii, alimentate de di-
versitatea gustului artistic dar mai ales de
aplecarea noastră spre c ârcoteală, impre-
sia nu poate fi decât una tonic ă.

Monumentale, realizate şi – se pare – co-
mandate la dimensiuni „naturale” -, lucrările

sunt exegeze în piatră ale operei soresciene.
Disc utabile, fireş te, ca orice tentative de
acest gen, inclusiv ori mai ales, cele ale va-
lorificării critice, fiecare dintre ele se con-
stituie într-un efort de apropiere compre-
hensivă a sensurilor considerate, de către
artişti, majore ale operei geniului din Bulzeşti.

Isprava celor opt artişti e cu atât mai lău-
dabilă cu cât s-a consumat într-un timp re-
cord impunând un travaliu greu de evaluat
chiar şi de specialişti, căruia i s-a adăugat,
parcă spre a spori încă şi mai mult şansa
unui pariu, dimensiunea blocurilor de piatră
şi duritatea acesteia.

Previzibil ori ba, mitul Iona, o timpurie
şi incitată obsesie „tematică” înscrisă în dia-
logul sorescian cu mitologia, antic-univer-
sală dar şi naţională, s-a împlinit în două
creaţii, ambele propunând, în două viziuni
opuse la nivelul mesajului, tens iunea exis-
tenţială. Căci dacă „Iona” (creaţie a lui Va-
lentin Duic u), cu subtitlul împrumutat dra-
mei soresciene „Răzbim noi cumva la lu-
mină”, restituie c ondiţiei umane dimensiu-
nea încleştării ca metaforă a supravieţuirii
(în istorie ca şi în viaţă), în cea cu titlul
minimal „Iona” (Dan Purcărea), tensiunea
e de grad secund, disimulată, c um e, într-
un c alm ce nu evită reflec ţia.

Şi mai e, apoi, motivul „ferestrei”, într-o
dublă semantică de aceeaşi instanţă exegeti-

că: deschidere spre lume, de o parte, şi des-
chidere spre Opera soresciană, acesteia din
urmă oferindu-i-se, sugestiv, şi un sens de
blocaj, căci arta, prin esenţa ei intrinsecă,
se află într-un joc de deschidere-închidere
în raport cu consumatorul ei.

Astfel, lucrările cu titlurile „Un geam în
faţa noastră” (basarabeanul Grigore Sultan)
şi „Fereastră spre eternitate” (Emil Bachi-
ynski, Bulgaria) îmi par – şi printr-un grad
mai ridicat de transparenţă şi de tranzitivita-
te -  mai apropiate tradiţiei arihitectural-
sculpturale anonime; şi, tocmai de aceea, mai
în spiritul brâncuşian.

„Mitrele-Spânzuratul” (Vasile Soponariu)
e o invitaţie, de o figuralitate ceva mai trans-
parentă, în acea arheologie antropologică a
lumii „Liliecilor”, în timp ce  „Floarea heru-
vimilor” (Ilie Berindei, Elveţia) e o compo-
ziţie centrată pe un filon metafizic atât de
consubstanţial lui Sorescu şi prea vinovat
ignorat de critica literară.

Mai ermetic ă şi,  dec i,  într-un joc  mai
pregnant non-figurativ rămâne lucrarea
„ Sc oica” (creaţie a turc ului Evrim Ca-
moglu, în timp c e, prin rezonanţă câşti-
gată în timp,  „Craiova văzută din c ar”,  a
gorjeanului Paul Popesc u, se propune
drept o reflecţie, în piatră, a poemului
omonim ce inaugura aventura „liliec eas-
că” a marelui poet.

Într-o lume a amintirilor, fiecare om îşi poate
doar imagina cum i-a fost propria naştere. De
naşterea mamelor nici nu mai pomenim. Şi,
totuşi, există o naştere a Naşterii. În fiecare
an, la 8 septembrie, după ce au trecut doar
şapte zile de la începutul anului bisericesc, prăz-
nuim Naşterea Maicii Domnului, prima mare
sărbătoare din cursul anului bisericesc care a
început la 1 septembrie. Faptul că Biserica a
rânduit Naşterea Maicii Domnului la început
de an bisericesc are la bază, în primul rând o
cronologie istorică logică, întâi se naşte Mai-
ca, apoi se naşte Fiul. În al doilea rând, are
legătură cu marea lucrare din istoria mişcării
lăuntrice a omenirii: începutul mântuirii. Tatăl
Fecioarei Maria se numea Ioachim şi era din
seminţia lui Iuda. Soţia lui Ioachim era Ana,
fiica preotului Matthan. Erau în vârstă şi fiind
lipsiţi de copii erau priviţi de ceilalţi ca bleste-
maţi.Tradiţia  ne spune că Ioachim a zis către
soţia sa, Ana: “Pe mine nu mă îndeamnă inima
să mai întru în casa mea. Mă duc în munte şi
acolo voi posti şi mă voi ruga lui Dumnezeu,
să ne dăruiască un copil. Iar Ana devenind una
cu soţul ei, nu rămâne indiferentă faţă de ges-
tul lui Ioachim, ci se roagă lui Dumnezeu cu
durere şi cu multe lacrimi, zicând: “Doamne,

Mii de oameni vin an de an, de Sfânta
Maria Mic ă, la mânăs tirea Maglavit care îşi
sărbătoreş te hramul. Mulţi dintre ei ajung
de foarte departe la biserica făcătoare de mi-
nuni pentru a se ruga pentru sănătate şi bi-
nele familiei, dar c ei mai mulţi sunt locuito-
rii din Maglavit care, ca în f iec are an,  şi-au
sărbătorit, tot în aceeaşi zi, şi ziua comu-
nei. Şi ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei le
vorbeş te şi îi binec uvântează pe enoriaşi în

Premierul Victor Ponta va participa la slujba
religioasă de la Mânăstirea Maglavit

fiecare an, în ac eas tă zi de sărbătoare. As-
tăzi,  preşedintele PSD,  premierul Victor
Ponta, va participa şi el la slujba religioasă
de la Mănăstirea Maglavit. Liderul social-
democraţilor nu este la prima sa participa-
re, alături de soţia sa, europarlamentarul
Daciana Sârbu,  Victor  Ponta a mai partic i-
pat în alţi ani la acest eveniment religios.
După „cele sf inte”, oamenii trec imediat şi
la ”cele lumeşti”, în pădurea de salc âmi de

dincolo de gardul mânăstirii fiind un adevă-
rat bâlci în aer  liber,  unde se găsesc la dis-
creţie mititeii şi berea la halbă. Anul trec ut
s-a inaugurat Muzel Satului,  un eveniment
extrem de important şi cu impact solid asu-
pra comunităţii din Maglavit.  Totule es te
posibil c ând loc alitatea are un primar des-
toinic  ca Ion Dinu, o gazdă excelentă pen-
tru vizitatorii mânăstirii şi nu numai.

MARGA BULUGEAN

Naşterea Maicii Domnului
Atotţiitorule, Cel ce numai cu cuvântul ai fă-
cut cerul şi pământul şi toate câte se văd; Cel
ce ai zis făpturilor Tale să trăiască şi să se în-
mulţească; Cel ce ai binecuvântat pe Sarra,
femeia lui Avraam şi a născut pe Isaac la bă-
trâneţe şi ai dăruit Anei fiu, de a născut pe Sa-
muel prorocul, dă-mi şi mie roadă pântecelui
meu şi nu mă lăsa să fiu de ocară între oa-
meni, că de voi naşte fiu sau fiică, îl voi închi-
na Ţie cu toată inima şi-l voi da să slujească în
biserica slavei Tale” (I Regi 1, 11). Îngerul
Gavriil se va arăta fiecăruia, spunându-le că
rugăciunea lor nu a fost trecută cu vederea şi
că Dumnezeu le va trimite binecuvântarea Sa.
Tot el le-a vestit că acest prunc se va umple de
Duh Sfânt din pântecele mamei sale şi că va fi
un vas ales lui Dumnezeu (Luca 1, 4-23). Dar
în acelaşi timp, e darul cel mare cu care Dum-
nezeu a învrednicit neamul omenesc. Căci  va
fi nu numai izvorul darului celui ceresc, Maica
Domnului nostru Iisus Hristos, dar şi Maică
izbăvitoare pe lângă Fiul ei, pentru toată ome-
nirea. După făgăduinţa făcută, Ioachim şi Ana
au închinat-o pe fiica lor, Maria, templului
sfânt. Dumnezeu va face din ea însuşi templul
Său, în care El Însuşi să locuiască, unind dum-
nezeirea Sa cu firea omenească. Fecioara Ma-

ria este cea pe care Domnul a ales-o, pentru
ca din ea Fiul Său cel iubit să-şi ia trup aseme-
nea oamenilor şi, smerit, să se sălăşluiască în-
tre ei. Între Maica Domnului şi fiecare dintre
noi există o legătură tainică, aşa cum este le-
gătura dintre o mamă şi fiii ei, manifestată într-
o grijă permanentă, o dragoste ocrotitoare, o
nesfârşită milă faţă de suferinţe şi o nemăsu-
rată îndurare faţă de greşeli. Pentru curăţia ei
desăvârşită şi rodnică, pentru viaţa ei închina-
tă lui Dumnezeu, pentru ascultarea deplină faţă
de voia Lui, Fecioara Maria este modelul şi
povăţuitoarea celor care, însetaţi de curăţie,
au ales viaţa monahală. Tradiţia bisericească
evidenţiază acest lucru până şi în modul în care
sunt numite monahiile, fecioarele care şi-au în-
chinat viaţa Mirelui Hristos. În Biserica noas-
tră ele sunt numite „maici”, prin asemănarea
cu Fecioara Maică, Născătoarea de Dumne-
zeu. Biserica Ortodoxă acordă Sfintei Fecioa-
re Maria, în cadrul cultului, o cinstire deosebi-
tă care izvorăşte din prerogativele ei, de Năs-
cătoare de Dumnezeu şi Pururea-Fecioară,
această cinstire fiind sporită de curăţia ei tru-
pească şi sufletească. Toate acestea ne îndrep-
tăţesc pe deplin de a o denumi pe Sfânta Fe-
cioara  drept “Prea Sfântă” şi “Preacurată”.

Drept aceea, ridicându-ne ochii şi sufletul spre
Cer, să-i cântăm Prea Sfintei Născătoare:  Mă-
reşte, suflete al meu, pe Cea mai Cinstită şi
mai Preamărită decât oştile cele cereşti! Taină
străină văd şi preamărită: cer fiind peştera, tron
de Heruvimi Fecioara, ieslea sălăşluire, întru
care S-a culcat Cel Neîncăput, Hristos Dum-
nezeu, pe Care, lăudându-L, Îl mărim! Amin

Preot Liviu Săndoi
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Pentru deschiderea stagiunii
2014-2015, Opera Română Cra-
iova s-a oprit la titlul de referin-
ţă din istoria muzicii – „Don
Giov anni”  de W. A. Mozart,
care rămâne una dintre cele mai
cântate opere din lume, deşi au
trecut mai bine de două secole
de la premiera din 1787.

Povestea legendarului perso-
naj îşi are începuturile cu multe se-
cole în urmă, iar prima versiune
sc risă i-o datorăm lui Tirso de
Molina, care prin jurul anului 1630
a publicat „Seducătorul din Sevil-
la şi Oaspetele de piatră”. Piesa
lui Molina a fost inspirată de o le-
gendă a cărei figură centrală era un
libertin, ce cucereşte femeile şi se
luptă cu pretendenţii sau cu taţii lor,
până la moarte.

Pentru această premieră, Opera
Română Craiova a organizat un cas-
ting, în urma căruia au fost stabilite
două distribuţii: una cu Daniel Pop
în rolul principal, alături de care vor
evolua Dorin Drăniceanu, Irina Po-
livanova (Rusia), Florin Ormenişan,
Renata Vari, Ioan Cherata, Dragoş

Toamna se numără… stagiunile
instituţiilor de spectacol!

Deşi perioada estivală a reprezentat pentru in-
stituţiile de spectacol ale Craiovei o adevărată mini-
stagiune, cu numeroase reprezentaţii în centrul
oraşului şi în părculeţele ori pe străduţele cartie-
relor, în prag de toamnă toate se pregătesc să-şi
reprimească publicul în săli. Luna aceasta, craio-
venii sunt aşteptaţi la Teatrul Naţional „Marin
Sorescu” să (re)vadă „Profu’ de religie” şi „O noapte

Teatrul Naţional „Marin Sores-
cu” va deschide stagiunea marţi,
16 septembrie, ora 19.00, cu „Pro-
fu’ de religie”, de Mihaela Michai-
lov, în regia lui Bobi Pricop, care,
totodată, semnează şi scenografia.
Spectacolul – realizat după ce un
fragment din piesă a fost declarat
câştigător la cea de-a III-a ediţie a
Concursului de proiecte pentru ti-
neri regizori şi dramaturgi români
iniţiat de TNC – a avut premiera
pe 3 noiembrie 2013 şi îi are în dis-
tribuţie pe Marian Politic, Roma-
niţa Ionescu, Cătălin Vieru, Ralu-
ca Păun şi Dragoş Măceşanu.

Luna viitoare, prima care va invita din nou publicul
să îşi ocupe locurile în sala de spectacol va fi Filar-
monica „Oltenia”. Pe 3 octombrie, ora 19.00, institu-
ţia va deschide stagiunea muzicală 2014-2015 cu un
concert susţinut de Orchestra Simfonică, condusă de
dirijorul Theo Wolters, din Olanda. Artistul a studiat
la Conservatorul din Maas tricht,  iar din anul 1979
este membru al pres tigioasei Royal Concertgebouw
Orchestra din Amsterdam, între 2004 ş i 2012 f iind
asis tentul lui Mariss Jansons la celebra orches tră.
Ca dir ijor  a mai
fost invitat la Cra-
iova şi în 2013,
dar ş i în primăva-
ra acestui an.

Solista serii va fi
Alina Bercu, o tâ-
nără pianis tă c u
studii în Germania,
la Universitatea de
Muzic ă „Franz
Liszt” din Weimar, urmate de un master la Universita-
tea de Muzică din Nurnberg. Repertoriul va cuprinde
Uvertura operei „Cosi fan tutte”, K. 588, şi Concer-
tul în La major pentru pian, K. 488, de Wolfgang
Amadeus Mozart, ca şi Simfonia nr. 6 în Si minor,
op. 74, „Patetica”, de Piotr Ilici Ceaikovski.
Concert coral dedicat deschiderii anului şcolar

Înainte de deschiderea stagiunii, Filarmonica „Ol-
tenia” îi invită pe craioveni la… deschiderea anului
şcolar! Dedicat evenimentului va fi luni, 15 septem-
brie, un concert susţinut de Corala Academică (diri-
jor: Manuela Enache) şi organizat în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, cu începere de la
ora 19.00, în Piaţa „Mihai Viteazul”. Tot înainte de

Şi Teatrul pentru Copii şi Ti-
neret „Colibri” va porni motoa-
rele Fabricii de poveşti elec-
troColibri în a doua jumătate a
lunii octombrie.  «Cu multe
schimbări – în bine, zicem noi
– în ceea ce priveş te struc tura
stagiunii 2014-2015, a ateliere-
lor, a spectacolelor şi a ofertei
culturale pentru craioveni. Vom
dezvolta şi alte proiecte c u şi
mai mulţi colaboratori, atrăgând
din ce în c e mai mulţi tineri
spre Teatrul „ C o l ib r i ” » ,
spune managerul instituţiei,
Adriana Teodorescu.

Ca ş i în c azul Filarmonicii
„Oltenia”, care în perioada 10
iunie – 10 septembrie derulează
cea de-a II-a ediţie a proiectului
„Filarm onica Oltenia
(RE)descoperă oraşul… în 33 de
minute de muzică clasică”, şi al
Operei Române Craiova, care în-
tre 13 şi 17 august a invitat publi-
cul la seria de spectacole de muzi-
că, dans, operă şi operetă „Ope-

„Profu’ de religie” deschide
stagiunea la Teatrul Naţional

O altă reprezentaţie va putea fi
văzută la Craiova pe 17 septem-
brie, urmând ca între 24 octom-
brie şi 2 noiembrie să se joace în
cadrul celei de-a 24-a ediţii a Fes-
tivalului Naţional de Teatru de la
Bucureşti. Din selecţia oficială a
evenimentului face parte şi „Fa-
milia Tot” de Orkeny Istvan, în
regia lui Bocsardi Laszlo, de ase-
menea pus în scenă la Naţionalul
craiovean. Programul lunii la TNC
mai cuprinde, pe 18 şi 19 septem-
brie, spectacolul „O noapte furtu-
noasă”, de I.L. Caragiale, în regia
lui Mircea Cornişteanu.

Povestea cuceritorului Don Juan, în
premieră pe scena Operei Române
Craiova

Drăniceanu şi Noemi Modra, alta în
care Don Giovanni va fi interpretat
de Vasily Dobrovolsky (Ucraina),
iar invitaţi sunt Kakhaber Shavidze
(Georgia), Letiţia Viţelaru, Andrei
Fermeşanu, Rodica Butu, Daniel
Mateianu,  Filip Panait şi Cristina
Grigoraş.

Regia va purta semnătura lui Pla-
men Kartaloff (Bulgaria), decoru-
rile vor f i conc epute de Răsvan
Drăgănescu, iar costumele vor fi
creaţia lui Cătălin Botezatu, desig-
nerul român cochetând în ultima
vreme cu scena de teatru. Premie-
ra operei este programată pentru 9
şi 11 octombrie, conducerea mu-
zicală fiindu-i încredinţată maestru-
lui Gheorghe Stanciu.

„Vivaldi Colours”,
evenimentul muzical al anului pentru craioveni

deschiderea stagiunii, în a doua jumătate a lunii sep-
tembrie, sunt anunţate nu mai puţin de patru eveni-
mente pianistice: un recital extraordinar susţinut de
Vincenzo Balzani, din Italia (16 septembrie),  două
concerte prezentate de Orchestra Simfonică (dirijor:
Constantin Grigore) sub genericul „La porţile măies-
triei – Tineri pianişti”, ambele cu intrare liberă (18 şi
19 septembrie) şi un recital de sonate oferit de Lora-
Evenin Vakova-Tarara – pian şi Stefan Tarara – vioa-
ră (26 septembrie).

Fuziune pop-clasic,
cu Delia Matache
şi Horia Brenciu

Evenimentul anului la
Filarmonica „Oltenia”
rămâne însă, alături de
Festivalul Internaţio-
nal „Craiova Muzica-
lă” – ediţia a 41-a, „Vi-
valdi Colours”, care se

va desfăşura pe 12 octombrie, în Sala Polivalentă. Două
dintre cele mai cunoscute voci ale României, Delia
Matache şi Horia Brenciu, au acceptat cu entuziasm
provocarea de a improviza pe acorduri clasice şi de a
interpreta propriile piese special reorchestrate pentru
acest eveniment. Li se vor alătura violonistul Răzvan
Stoica, iar la pupitrul dirijoral – Tiberiu Soare.

Luni de pregătire pentru solişti, pentru Orchestra
Simfonică a Filarmonicii „Oltenia”, pentru Corala Aca-
demică, pentru Corul de copii şi pentru organizatori!
Iar partea muzicală este secondată de un ansamblu
minuţios gândit: un decor cu adevărat special – o ta-
bără militară şi o desfăşurare de forţe în ceea ce pri-
veşte luminile şi inserţiile video!

Fabrica de poveşti electroColibri îşi va tura
motoarele în a doua jumătate a lunii octombrie

rissima – Visul unei nopţi de vară
pe străzile Craiovei”, ş i Teatrul
„Colibri” a avut o stagiune estivală
plină. „Autobuzul cu păpuşi”, pro-
iectul „Puppets Therapy” derulat
în centre de plasament şi secţii de

pediatrie din spitale, noul specta-
col „Pe urmele lui Harap-Alb”,
atelierul de iniţiere în cinematogra-
fie „Puppets occupy screen” ş i
Festivalul „Puppets occupy stre-
et” au fost doar câteva evenimen-
te din agenda estivală a teatrului.

furtunoasă”. La început de octombrie, Filarmoni-
ca „Oltenia” va deschide noua stagiune, 2014-2015,
cu un concert simfonic sub bagheta dirijorală a lui
Theo Wolters (Olanda). I se vor alătura în scurt
timp Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” şi
Opera Română Craiova, aceasta din urmă ieşind
la rampă cu o premieră: „Don Giovanni”, de W. A.
Mozart, una dintre cele mai cântate opere din lume.

Pagină realizată de MAGDA BRATU
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Tiruri de artilerie au avut loc ieri
în apropiere de aeroportul din Do-
neþk, fief al rebeliunii proruse din
estul Ucrainei, în pofida armisti-
þiului intrat în vigoare vineri. La un
punct de control din apropiere de
aeroport, teatru al unor lupte in-
tense în ultimele luni între forþele
guvernamentale ºi separatiºtii pro-
ruºi, se puteau auzi bombardamen-
te, dar fãrã a putea fi stabilitã ori-
ginea lor. Explozii puternice au fost
auzite, sâmbãtã seara, ºi la est de
Mariupol, un port strategic la Ma-
rea Azov. O femeie a fost ucisã în
schimburile de focuri de aici, ea
devenind astfel primul mort de la
intrarea în vigoarea a armistiþiului,
a anunþat primãria. Separatiºtii au
afirmat cã armata ucraineanã i-a
atacat cu lansatoare de rachete. În
zonã au avut loc mai multe explo-
zii puternice, iar un fum gros era
vizibil la orizont. Un punct de con-
trol deþinut de forþe loialiste era
cuprins de flãcãri. Potrivit unor
jurnaliºti ai AFP, trei tancuri ucrai-
nene cu ºenile s-au deplasat spre
acest punct de control, însã s-au
întors rapid din drum. Zeci de
maºini circulau cu vitezã mare spre
oraº, una dintre ele a fost vizatã
de tiruri. „Ministerul Apãrãrii al

Ucraina: Primul mort de la intrareaUcraina: Primul mort de la intrareaUcraina: Primul mort de la intrareaUcraina: Primul mort de la intrareaUcraina: Primul mort de la intrarea
în vigoare a armistiþiuluiîn vigoare a armistiþiuluiîn vigoare a armistiþiuluiîn vigoare a armistiþiuluiîn vigoare a armistiþiului

Guvernul britanic va prezen-
ta în zilele urmãtoare un plan
prin care vizeazã sã acorde Sco-
þiei o mai mare autonomie în ce
priveºte taxele, cheltuielile ºi alo-
caþiile sociale, în cazul în care
locuitorii ei vor respinge inde-
pendenþa la referendumul din 18
septembrie, a declarat ieri minis-
trul britanic al Finanþelor, Geor-
ge Osborne, transmite Reuters.
„Veþi vedea în urmãtoarele câte-
va zile un plan de acþiune pentru
a acorda Scoþiei mai multe pre-
rogative, în ce priveºte taxele,
cheltuielile, statul social, plan
care va fi pus în practicã în
momentul în care la referendum

Osborne: Marea Britanie intenþioneazã sã acorde
Scoþiei puteri sporite dacã respinge independenþa

rezultatul este «nu»”, a spus
ministrul britanic la televiziunea
BBC. El a menþionat cã planul
în acest sens este elaborat îm-
preunã de principalele trei parti-
de politice din Parlamentul Ma-
rii Britanii. Ministrul britanic de
Finanþe a fãcut aceste declaraþii
dupã ce susþinãtorii independen-
þei Scoþiei au ieºit pentru prima
datã în frunte, într-un sondaj
publicat ieri de „Sunday Times”,
cu 11 zile înainte de referendum.
Conform sondajului YouGov/
Sunday Times, procentul celor
care ar vota „Da” la referendum
este de 51%, în timp ce tabãra
opozanþilor este cotatã cu 49%.

republicii” de la Doneþk a anunþat,
în noaptea de sâmbãtã spre dumi-
nicã, cã armata ucraineanã a ata-
cat cu lansatoare multiple de ra-
chete de tip Grad poziþii ale sepa-
ratiºtilor, în apropiere de oraºul
Mariupol, relateazã agenþia Itar-
Tass. „Poziþii ale insurgenþilor au
fost atacate în apropiere de Ma-
riupol, cel mai probabil cu lansa-
toare de tip Grad. Insurgenþii au
fost nevoiþi sã rãspundã acestor
atacuri, fapt ce a dus la o confrun-
tare cu arme grele”, au menþionat
separatiºtii de la Doneþk. Potrivit
portalului de ºtiri Newsru.com, în
jurul orei locale 22.30 (22.30, ora
României), în apropierea oraºului
Mariupol, în satul ªirokino, erau
auzite explozii puternice. Cu puþin
timp înainte, batalionul „Azov” a
afirmat într-un mesaj postat pe
Facebook cã armata ucraineanã
este atacatã cu lansatoare de tip
Grad, însã militarii nu ar fi rãspuns
acestor atacuri. Toate aceste inci-
dente au loc în contextul semnãrii
unui artmistiþiu, vineri, între Kiev
ºi rebelii proruºi, la Minsk, în în-
cercarea de a pune capãt conflic-
tului care dureazã de aproape cinci
luni în est ºi care s-a soldat cu
2.600 de morþi ºi jumãtate de mili-

on de refugiaþi. Armistiþiul a intrat
în vigoare vineri, la ora 18.00
(18.00 ora României), însã ulterior,
Kievul ºi separatiºtii ucraineni s-
au acuzat reciproc de încãlcarea
lui.

Preºedintele ucrainean, Petro
Poroºenko, a avertizat, într-un in-
terviu acordat BBC, cã Rusia ar
putea ocupa nu numai Kievul, ci ºi
„Vilnius, Riga, Tallinn, Bucureºti
sau alte oraºe”, în cazul în care
comunitatea internaþionalã nu se
solidarizeazã cu Ucraina. Referin-
du-se la declaraþia preºedintelui rus,
Vladimir Putin, care într-o discu-
þie cu ºeful în exerciþiu al Comisiei
Europene, Jose Manuel Barroso,
a afirmat „pot sã iau Kievul în douã
sãptãmâni, dacã vreau”, jurnalis-
tul Stephen Sackur a subliniat cã
mesajul transmis de acesta este cã
Rusia are cãrþile în mâini, ceea ce
nu este cazul Ucrainei. „Rusia are
1.200.000 de militari, are una din-
tre cele mai moderne armate ºi
arme din lume. Iar în aceastã logi-
cã, la fel cum Rusia poate lua Kie-
vul, Rusia poate lua Vilnius, Riga,
Tallinn, Bucureºti sau orice alt oraº
dacã nu vom fi uniþi, dacã lumea
întreagã nu va demonstra solidari-
tate cu Ucraina, dacã vom permi-
te ca situaþia actualã sã fie tratatã
în acest fel”, a declarat Poroºen-
ko, în cadrul emisiunii HARDtalk’s,
a jurnalistului Stephen Sackur.

Totodatã, întrebat dacã este ade-
vãrat cã „unele þãri membre NATO
au promis Ucrainei armament de
mare precizie”, Poroºenko a con-
firmat, dar a refuzat sã le numeas-
cã. „Este o informaþie confidenþi-
alã”, a justificat el. Þãrile membre
ale Alianþei Nord-Atlantice au pro-
mis vineri, în urma summitului de
la Newport, sã menþinã „o prezen-
þã continuã” în Europa de Est, o
regiune în care atitudinea Rusiei
provoacã îngrijorare, ºi anume prin
crearea unei forþe de reacþie rapi-
dã capabile sã se mobilizeze în câ-
teva zile. Pe de altã parte, ambasa-
dorii þãrilor UE au ajuns, vineri, la
Bruxelles, la un acord de principiu
pentru impunerea unui nou set de
sancþiuni economice Rusiei, acuza-
tã de implicare directã în conflictul
din estul Ucrainei. În replicã, Rusia
a avertizat, sâmbãtã, cã va reacþio-
na în cazul unor noi sancþiuni.
„Dacã sancþiunile de pe noua listã a
Uniunii Europene devin efective, va
fi fãrã îndoialã o reacþie din partea
noastrã”, a declarat Ministerul rus
al Afacerilor Externe într-un comu-
nicat. „În loc sã caute febril mijloa-
ce pentru a prejudicia economia
propriilor sãi membri ºi a Rusiei,
Uniunea Europeanã ar face mai bine
sã susþinã renaºterea economicã a
regiunii Donbas”, conchide textul,
referindu-se la regiunea din estul
separatist al Ucrainei.

Exerciþii NATO la graniþa Rusiei
Exerciþiile militare ale ONU ar

trebuie sã indice „ferm” cã Alian-
þa este pregãtitã sã-ºi apere statele
membre, a declarat sâmbãtã, la
Riga, un înalt responsabil, gene-
ralul Hans-Lothar Domrose, cu
ocazia unui exerciþiu care se deru-
leazã în þãrile baltice, Polonia ºi
Germania, transmite AFP. Adre-
sându-se presei, generalul Hans-
Lothar Domrose a subliniat cã,
„evident, existã o legãturã cu cri-
za din Ucraina” ºi cã „faptul cã
exerciþiul se deruleazã indicã ferm
cã NATO este pregãtitã sã apere
oamenii ºi integritatea teritorialã
a statelor membre”. Declaraþiile
generalului vin la scurt timp dupã
cele ale preºedintelui american
Barack Obama privind securitatea
þãrilor baltice. Estonia, vecinã a
Letoniei, „nu va fi niciodatã sin-
gurã”, a spus Obama în cadrul
vizitei sale de miercuri la Tallinn,
cu o zi înaintea summitului Alian-
þei de la Newport. La summit, þã-
rile membre s-au angajat sã men-
þinã „o prezenþã continuã” în es-
tul Europei — unde atitudinea
Rusiei stârneºte îngrijorare—, în
special prin crearea unei forþe de
reacþie rapidã, capabilã de a se
deplasa în câteva zile.

Justificarea interceptãrilor
efectuate de administraþia
Bush dupã septembrie 2001
a fost publicatã

Departamentul american al
Justiþiei a publicat douã note care
detaliazã justificarea legalã a ad-
ministraþiei Bush de a suprave-
ghea, fãrã mandat, convorbirile
telefonice ºi mesajele americani-
lor. Documentele, date publicitã-
þii vineri seara, se referã la un
program secret denumit „Stellar
Wind”, care a început dupã 11
septembrie 2001, în cadrul luptei
împotriva terorismului lansatã de
administraþia Bush. El a permis
Agenþiei de Securitate Naþionalã
(NSA) sã obþinã date din comu-
nicaþiile presupuºilor membri Al-
Qaeda sau presupuºilor apropiaþi
ai acestei organizaþii, intercepta-
te nu numai în Statele Unite, ci ºi
în strãinãtate. „Chiar ºi pe timp
de pace, în absenþa unei interven-
þii în Congres, preºedintele are
puterea constituþionalã inerentã,
în acord cu al patrulea amenda-
ment (al Constituþiei americane),
sã ordone supravegherea informa-
þiilor în strãinãtate fãrã mandat”,
scrie asistentul procurorului gene-
ral într-o notã de 108 pagini da-
tatã 6 mai 2004. Documentul a
fost obþinut de grupul de apãrare
a drepturilor American Civil Li-
berties Union. A doua notã, da-
tatã 16 iulie 2004, se referã la o
decizie a Curþii Supreme din urmã
cu douã sãptãmâni, care cerea jus-
tificãri suplimentare cu privire la
programul „Stellar Wind”. Pro-
gramul a fost pus sub controlul tri-
bunalului desemnat sã suprave-
gheze operaþiunile serviciilor de
informaþii (FISA) în 2007, res-
pectiv la ºase ani dupã ce a fost
lansat. El a fost invocat pentru
prima datã de „New York Times”
în 2005.
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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 Biziday
11:00 Teleshopping
11:30 Nocturne
12:20 România în 5 minute
12:30 Tribuna partidelor

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

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

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

muncesc în România
19:00 Meteo
19:10 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 Nocturne
01:00 Prin Þara Zânelor
01:30 Zestrea românilor

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

Regele Geunchogo
09:00 Enescu
09:10 Documentar 360°-GE0
10:10 Memorialul Durerii
11:00 Invitaþie la castel
13:00 Interviurile Festivalului

Enescu 2013
14:00 Energia nuclearã-un risc

controlabil ?
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Connor sub acoperire
2009, Canada, Familie
15:25 Connor sub acoperire
2009, Canada, Familie
15:50 5 minute de istorie
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 Enescu
20:10 D'ale lu' Miticã
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Ora de ºtiri
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
23:50 Zeul rãzboiului

07:50 Prieteni buni
09:15 42
11:25 Eu, Robotul
13:20 Liga dreptãþii: Spargerea

de la muzeu
14:40 Marie Antoinette
16:40 Când se lasã seara peste

Bucureºti sau metabolism
18:10 Redacþia
19:00 Redacþia
20:00 Fãrã complicaþii!
21:40 Barca visurilor
23:20 Trage tare ºi te scoþi
01:30 South Park: Mai mare,

mai lung ºi necenzurat

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
1973, SUA, Dramã
11:00 Ce n-a vãzut Parisul! (R)
2008, Franþa, Israel, Italia,

Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
1973, SUA, Dramã
15:00 A 19-a soþie
2010, SUA, Dramã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Maruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Rãzboiul minþii
2009, Canada, Marea Britanie,

SUA, Acþiune, Dramã, SF, Thriller
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Terra Nova
2011, Australia, SUA, Aventuri,

Mister, SF
00:00 Rãzboiul minþii (R)
2009, Canada, Marea Britanie,

SUA, Acþiune, Dramã, SF, 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 Culorile iubirii (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

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 La Mãruþã (R)
14:00 Lara (R)
15:00 Doamne de poveste (R)
16:00 Lara
17:00 Jocul minciunilor (R)
18:00 Seinfeld (R)
19:00 Jocul minciunilor
20:00 Vine poliþia!
21:00 Seinfeld
22:00 O pasãre frumoasã
00:00 Anturaj
01:00 O pasãre frumoasã (R)
02:30 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 Intangibilul
2004, SUA, Acþiune, Dramã
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Intangibilul (R)
2004, SUA, Acþiune, Dramã
03:30 Observator special (R)

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

tic, Dragoste
10:00 Draga mea prietenã

(R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Tradarea
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 Conflictul dintre generaþii
2008, SUA, Dramã, Familie
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 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 Extemporal la dirigenþie

(R)
1987, România, Comedie,

Romantic, Dragoste
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 Fiica rãtãcitoare
2006, SUA, Comedie, Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Click!
00:00 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:00 Conflictul dintre generaþii

(R)
2008, SUA, Dramã, Familie
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Trãsniþii din Queens (R)
1998, SUA, Comedie

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Spãrgãtorii de râs
19:00 Bellator: Gladiatorii:

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

20:30 Regii KO-ului: Rocky
Marciano

21:00 Ora exactã în sport
22:00 Wrestling RAW
00:00 ªtiri Sport.ro
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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
10:20 Biziday
11:00 Teleshopping
11:30 Garantat 100%
12:20 România în 5 minute
12:30 Vreau sã fiu sãnãtos
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care muncesc

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

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

în România
19:00 Meteo
19:10 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 Garantat 100%

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

Geunchogo
09:00 Enescu
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 Omul cu chitara
11:00 Enescu
11:10 Destine ca-n filme
12:00 Vedeta familiei
13:00 Interviurile Festivalului

Enescu 2013
13:45 5 minute de istorie
13:50 Enescu
14:00 Energia nuclearã-un risc

controlabil ?
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Connor sub acoperire
2009, Canada, Familie
15:25 Connor sub acoperire
2009, Canada, Familie
15:50 5 minute de istorie
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 SOS-Salvaþi Pãmântul

Nostru!
19:00 Documentar 360°-GEO
20:00 Enescu
20:10 Tatã cu normã întreagã
2012, Marea Britanie, Romantic
21:40 Poate nu ºtiai
21:50 Enescu
22:00 Ora de ºtiri
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:50 Zeul rãzboiului

07:25 Când se lasã seara peste
Bucureºti sau metabolism

08:55 O fatã pe bicicletã
10:35 Taxi
12:15 Izvorul tinereþii
13:30 Pasiune inocentã
15:10 Cântecul îngerilor
16:40 Un pisoi la Hollywood
17:55 Frank ºi robotul
19:25 Vicepreºedinta
20:00 Stã sã plouã cu chiftele 2
21:35 Phil Spector
23:10 Californication

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
1973, SUA, Dramã
11:00 A 19-a soþie (R)
2010, SUA, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
1973, SUA, Dramã
15:00 Blestemul din Las Vegas
2013, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 12 încercãri
2009, SUA, Acþiune
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Terra Nova
2011, Australia, SUA, Aventuri,

Mister, SF
00:00 12 încercãri (R)
2009, SUA, Acþiune

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 Culorile iubirii (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

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 La Mãruþã (R)
14:00 Lara (R)
15:00 Doamne de poveste (R)
16:00 Lara
17:00 Jocul minciunilor (R)
18:00 Seinfeld (R)
19:00 Jocul minciunilor
20:00 Vine poliþia!
21:00 Seinfeld
22:00 O fatã de milioane
00:45 Anturaj

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 Vã declar soþ ºi... soþie?
2007, SUA, Comedie
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Inchiderea programului,

revizie tehnicã
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 Teo Show (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 KIDSing Romania
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Draga mea prietenã (R)
03:30 Pastila de râs (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)

07:00 Fiica rãtãcitoare (R)
2006, SUA, Comedie, Dramã
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 Dragoste de soldat
2010, SUA, Romantic
16:30 Focus
17:00 Walker, politist texan
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

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

Anchetã militarã
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:00 Cronica Netului (R)
01:30 Epic Show (R)
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Trãsniþii din Queens (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 Glory Super Fight Series:

Sergei "The Russian Mercenary"
Kharitonov - Daniel "The Warrior"
Sam

20:30 Regii KO-ului: Rocky
Marciano

21:00 Ora exactã în sport
22:00 Wrestling SMACK
23:00 Mafioþi
00:00 ªtiri Sport.ro



CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

KYRA KYRALINA
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Filmele din perioada 5.09 - 11.09.2014

Orele: 14:00 18:00
Gen film: Acþiune,
Comedie, Crimã
Cu: Kevin Bacon, Ryan
Reynolds, Jeff Bridges,
Mary-Louise Parker
Regizor: Robert
Schwentke

Kyra Kyralina

Orele: 16:00 20:00
Gen film: Dramã
Cu: Iulia Dumitru, ªtefan
Iancu, Corneliu Ulici,
Iulia Cirstea
Regizor: Dan Piþa

R.I.P.D. COPOI PENTRU STRIGOI

Ora: 14.00
Gen film: Dramã
Cu: Iulia Dumitru, ªtefan
Iancu, Corneliu Ulici, Iulia
Cirstea
Regizor: Dan Piþa

Darul lui Jonas

Ore: 16:30; 18:30
Gen film: Dramã, Fantastic,
SF
Cu: Meryl Streep, Odeya
Rush, Brenton Thwaites, Jeff
Bridges, Taylor Swift
Regizor: Phillip Noyce

Captiv

Ora:  20:30
Gen film: Thriller
Cu: Scott Speedman, Ryan
Reynolds, Rosario Dawson,
Mireille Enos
Regizor: Atom Egoyan

JOI - 11 septembrie

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 Biziday
11:00 Teleshopping
11:30 Exclusiv în România
12:20 România în 5 minute
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

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

prinþesa Ja Myung
17:30 Legendele palatului,

prinþesa Ja Myung
18:10 Din Þara de Foc la

Tijuana
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
00:05 Fundamentalismul islamic

în rãzboi cu Occidentul

TVR 1

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

Regele Geunchogo
09:00 Documentar 360°-GE0
10:00 D'ale lu' Miticã
10:55 Popasuri folclorice
11:50 Memoria exilului româ-

nesc
13:00 Interviurile Festivalului

Enescu 2013
13:45 5 minute de istorie
13:50 Enescu
14:00 SOS-Salvaþi Pãmântul

Nostru!
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 SOS-Salvaþi Pãmântul

Nostru!
19:00 Documentar 360°-GE0
20:00 Enescu
20:10 Cãsãtoriþi din întâmplare
1932, Dramã
21:40 Poate nu ºtiai
21:50 Enescu
22:00 Ora de ºtiri
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:50 Zeul rãzboiului

TVR 2

07:35 Cântecul îngerilor
09:00 Frank ºi robotul
10:30 Stã sã plouã cu chiftele 2
12:05 Antrenament pentru

prietenie
13:55 Îndrãgostiþi
15:30 Katy Perry: Despre mine
17:05 Tom ºi Jerry: Marea

aventurã
18:05 Jack ºi uriaºii
20:00 George Harrison
22:00 Traficanþii
23:45 Banshee
00:35 Banshee

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
1973, SUA, Dramã
11:00 Blestemul din Las Vegas

(R)
2013, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
1973, SUA, Dramã
15:00 Zborul 93
2006, Dramã, Istoric
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ala micu'
2006, SUA, Comedie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Terra Nova
2011, Australia, SUA, Aventuri,

Mister, SF
00:00 Ala micu' (R)
2006, SUA, Comedie
01:45 ªtirile Pro Tv (R)
02:45 România, te iubesc! (R)

PRO TV

ACASÃ
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 Culorile iubirii (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)

08:15 Acasã în bucãtãrie (R)
09:15 Doamne de poveste
10:15 Batman: Neînfricat ºi

cutezãtor (R)
10:45 Batman: Neînfricat ºi

cutezãtor
11:15 Acasã în bucãtãrie (R)
12:15 La Mãruþã (R)
13:45 Lara (R)
14:45 Doamne de poveste (R)
15:45 Lara
16:45 Jocul minciunilor (R)
17:45 Seinfeld (R)
18:45 Jocul minciunilor
19:45 Vine poliþia!
21:00 Seinfeld
22:00 Pericol absolut
00:30 Cobra 11 în alertã
01:30 Pericol absolut (R)
03:30 Lumea Pro Cinema

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 Vânãtoare de oameni
1993, SUA, Acþiune, Aventuri
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Vânãtoare de oameni

(R)
1993, SUA, Acþiune, Aventuri
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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 Teo Show (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Suleyman Magnificul (R)
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
03:30 Pastila de râs (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Dragoste de soldat (R)
2010, SUA, Romantic
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 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 Clanul Bau-Bau
2004, Marea Britanie, Comedie,

Familie, Fantastic
16:30 Focus
17:00 Walker, politist texan
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 S.O.S., sãnãtatea mea!
21:30 Ajutor! Vreau sã slãbesc!
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 S.O.S., sãnãtatea mea!

(R)
02:00 Ajutor! Vreau sã slãbesc!

(R)
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Trãsniþii 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)
06:30 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro

10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Fotbal: Anglia - Norvegia
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 Croaþia
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Wrestling WWE PPV

Money in the Bank
01:00 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
Compania de Apã Oltenia promo-

veazã intenþia unei investiþii pentru
Proiectul ,,EXTINDERE SISTEME ALI-
MENTARE CU APÃ ªI CANALIZARE,
INCLUSIV BRANªAMENTE ªI RA-
CORDURI ÎN JUDEÞUL DOLJ.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

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

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

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

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

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

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

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

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Apartament 2
camere ultra-
central, ultra-
lux, A.C. inter-
net, toate dotã-
rile. Telefon:
0762/109.595.
3 - 4 CAMERE

Vând urgent
apartament 4
camere, cartier
Lãpuº (vizavi
de Electropute-
re Mall), etajul
6/8, multiple
îmbunãtãþiri,
t e r m o p a n e ,
uºã metalicã la
intrare. Poate fi
vãzut la orice
orã din zi. Preþ
47.000 euro
negociabil. Te-
lefon: 0766/
483.542.

Proprietar vând
apartament 3
camere deco-
mandat, lux,
centralã, Craio-
viþa Nouã - Ori-
zont. Telefon:
0752/641.487.
Particular vând
apartament 2
semidecoman-
dat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Te-
lefon: 0742/
390.301.

CASE
Vând casã în
Ocnele Mari
Vâlcea, poziþie
excelentã, spaþii
generoase, de-
talii zilnice la te-
lefon: 0746/
035.625, între
orele 18.00 -
20.00.
Vând casã Ho-
rezu, 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 su-
perbã 3 camere
ºi dependinþe,
grajd, magazie
curte 3.800 mp.
Telefon: 0722/
336.634.
Vând casã 3 ca-
mere, anexe,
pomi, vie, fântâ-
nã, apã ºi canali-
zare la poartã, lo-
calitatea Ciutura.
Telefon: 0763/
305.850.
Vând casã în co-
muna Breasta -
Dolj, lângã primã-
rie. Telefon: 0769/
369.128; 0722/
943.220.

Vând casã în
Calafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Ocazie! Vând,
închiriez, teren,
Calea Bucu-
reºti, km 9,
1000-2000 m
deschidere 36
m, ideal pentru
Showroom, de-
pozit, halã, parc
auto, benzinã-
rie. Telefon:
0762/ 109.595.
Vând teren 1500
mp deschidere
60 m cartier
ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru
fãcut, parcelabil.
Telefon: 0744/
563.823.

Vând teren
2600 mp pe
ºoseaua Craio-
va - ªimnicul de
Sus la 600 m
de Lacul Tan-
chiºtilor, între
vile. Telefon:
0351/170.504.
Ocazie! Vând
800 mp, teren
ideal pentru
casã, zonã pi-
toreascã la 14
km de Craiova,
comuna Pre-
deºti, curent ºi
apã pe teren,
4000 Euro. Te-
lefon: 0762/
109.595.
Vând teren ara-
bil, intravilan,
electrificat, în
comuna Ghi-
dici. Telefon:
0351/460.075;
0746/099.975.
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Vând teren posi-
bilitate construc-
þie, grãdinã Bio.
Telefon: 0724/
805.298, dupã
ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi
teren intravilan
650 mp, deschi-
dere 8 m, 15
euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
Teren stradal,
utilitãþi, 1500 mp,
Drumul Munte-
nilor - Craiova,
40 Euro/ mp. Te-
lefon: 0724/
228.827.
Vând urgent te-
ren Centura de
Nord, 13 euro/
mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0728/800.447.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp
Bãile Govora,
Belvedere, îm-
prejmuit, curent,
apã, gaze. Pozi-
þie superbã. Te-
lefon: 0744/
563.640; 0351/
402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TE-
REN AGRICOL.
TELEFON: 0766/
368.385.

SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu co-
mercial cu tera-
sã, zonã cen-
tralã. Telefon:
0746/660.001.
SCHIMBURI

Schimb came-
rã cãmin Valea
Roºie cu o cã-
suþã locuibilã.
Telefon. 0764/
806.680.
Apartamnet 2
camere cu casã
împrejurimi Cra-
iova. Telefon:
0771/663.179.
Schimb teren
intravilan 4000
mp cu aparta-
ment 2 camere
+ diferenþa. Te-
lefon: 0727/
884.205.

AUTO
STRÃINE

Vând (schimb)
dezmembrãri
Fiat Punto
S.T.D.I. an 1998
3 uºi, 1,7KW.
Telefon: 0762/
185.366.
Vând Fiat Punto
motor 1,2, benzi-
nã, 4 uºi, culoa-
re roºu grena,
taxa auto plãtitã
ºi nerecuperatã,
înmatriculat Ro-
mânia. Telefon:
0727/714.184.

Vând Fiat Duca-
to, fabricaþie 1997,
motor 2.5 Diesel,
consum7%, cui
pentru remorcã.
Telefon: 0768/
254.760.
CUMPÃRÃRI AUTO
CUMPÃR Su-
pernova. Telefon:
0786/024.633.

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

Vând 10 kg
sãpun de casã
5 lei/kg, cruce
m a r m u r ã
1200 /400 /
100mm – 80
lei, saltea 2/
1m DORMEO
nouã 100 lei.
Telefon: 0770/
303.445.

VÂND disc, semã-
nãtoare porumb,
plug, instalaþie er-
bicidat, an fabrica-
þie 2003. Telefon:
0742/ 176.320.
Vând frigider cu
congelator ARTIC
- nou cu garanþie
3 ani. Telefon:
0745/751.558.



cuvântul libertãþii / 13luni, 8 septembrie 2014 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Vând chiuvetã
inox cu o cuvã ne-
folositã. Telefon:
0748/599.012.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televizor
color, putinã sal-
câm, bicicletã bãr-
bãteascã. Telefon:
0251/416.455.
Vând þuicã de pru-
nã ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.

Vând groapã cimi-
tir Roboaica, regu-
lator gaze ºi 2 arzã-
toare sobe. Telefon:
0746/901.203.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi
ghete militare, pie-
se Dacia noi, cal-
culator instruire co-
pii, combinã muzi-
calã stereo. Tele-
fon: 0735/445.339.

Vând drujbã
electricã Einºel
lanþ rezervã- 250
lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã pi-
cior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând 2 televi-
zoare. Telefon:
0757/282.926;
0785/914.046.

Vând cinci bare
cornier de 70
lungi de 2.80m,
trei foi tablã zin-
catã 2/1 m, te-
levizor color
Grunding dia-
gonala 70 cm.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând grâu, uºi ºi
ferestre. Telefon:
0766/676.238.

Vând stoloni
cãpºuni re-
montate, parþial
înfloriþi. Preþ 5 lei
ºi 8 lei. Telefon:
0742/023.399;
0253/285.145.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Te-
lefon: 0251/
428.437.
Vând Frigider
Arctic 180 litri ºi
premergãtor co-
pii. Telefon: 0745/
602.001.
Maºinã de cu-
sut Ileana, ma-
ºinã de cusut
de cismãrie ve-
che, maºinã de
scris defectã.
Telefon: 0251/
417.493.
Sinaia cimitir
Secu vând loc
de veci suprapu-
se lucrare finisa-
tã neocupatã.
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 pu-
þuri dimensiune
112. Telefon:
0745/589.825.

Albine, familii
puternice ºi roi
bine dezvoltaþi
cu mãtci selecþi-
onate. Telefon:
0720/115.936.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu
plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Las-
cãr Catargiu Cra-
iova. Telefon:
0728/964.686.
Vând þiglã Jimbo-
lia ºi cãpriori din
demolãri. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
Vând cauciucuri
cu jantã 155/13
noi, aragaz voiaj
cu douã ochiuri
cu butelie, polizor
unghiular (flex) D
125/ 850 W, foar-
fecã tãiat tablã de
banc, canistrã
aluminiu nouã 20
l, reductor oxigen
sudurã, alterna-
tor 12V nou, del-
cou aprindere
Dacia 1310 nou,
arzãtoare gaze
sobã D 600 mm.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând þuicã 40
grade, maºinã de
cusut: SINGER
PAFF. Telefon:
0745/751.558.
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        TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Semnãtura:..........................................

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

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

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

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

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

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

Vând PC model
MSI – ALL-IN-
ONE, WIND TOP
AE 1920 nefolosit,
sigilat, garanþie 300
Euro. Telefon:
0722/456.609.
Vând aparat de
sudurã, autogen
polizor, bormaºi-
nã, parbriz Tico.
Telefon: 0761/
155.549.
Vând 3 locuri de
veci. Telefon:
0770/661.777.
Vând baloþi de
lucernã, calitate,
preþ negociabil.
Telefon: 0767/
453.030; 0764/
779.702.
Vând maºinã de
spãlat, frigider
inox, televizor mic
ºi mare, ºifonier
stejar. Telefon:
0752/142.493.

Vând PENSÃ
R E I M E R S
pentru castrat
armãsari, inox
veritabil - sta-
zã perfectã.
Telefon: 0720/
231.610.
Vând sobã
emailatã, pe
lemne ºi gaze,
ºamotatã tip
Coralex, stare
foarte bunã,
450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Convenabi l ,
canapea, foto-
lii, bibliotecã.
Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã
ºi discuri Electre-
cord de muzicã
popularã ºi
uºoarã. Telefon:
0765/789.181.

Vând aparat
ºlefuit, lentile
pentru opticã,
diverse scule,
motor rezervã,
furnituri ptr. op-
ticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând mobilã
(diverse), covor
persan 2/3 ºi
lãzi de lemn cu-
rate, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând maºinã
de cusut casni-
cã, simplã, ac-
þionatã manual.
Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Pie-
se noi Dacia,
canistre metal,
piscinã copil,
covor persan.
Telefon: 0251/
416.455.

Vând mobilã
dormitor ºi sufra-
gerie, aragaz ºi
frigider. Telefon:
0757/322.534.
SCHIMBURI

Vând sau scimb
calorifere de
fontã (folosite)
cu un calorifer
tablã 120/80
foarte puþin fo-
losit. Telefon:
0720/231.610.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr butelie
cu guler. Telefon:
0728/012.055.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez 3 ca-
mere, ultracen-
tral, centralã,
A.C. mobilat,
lux. Telefon:
0726/212.774.

Particular în-
chiriez aparta-
ment 2 camere
decomandate,
ultraîmbunãtã-
þit, centralã,
stradal zona
Cinematograf
Craioviþa, 180
euro/lunã. Te-
l e f o n : 0 7 2 8 /
012.055
Închiriez garso-
nierã mobilatã.
Telefon: 0761/
277.780.
Apartament 2
camere deco-
mandate lux,
A.C. microcen-
tralã, 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 garso-
nierã mobilatã
Lãpuº. Telefon:
0724/065.756.
Închiriez camerã
la bloc (zona Uni-
versitate). Telefon:
0770/661.418;
0351/422.633.
Închiriez spaþiu
stradal, birou mo-
bilat, depozit, Dez-
robirii. Telefon:
0351/437.906.
CERERI ÎNCHIRIERI
Caut sã închiriez
garsonierã mo-
bilatã. Ofer 80
Euro. Telefon:
0763/ 975.992.



1. Corona 9 8. Devatrans* 3
2. Brãila 9 9. Zalãu 3
3. CSM Buc.* 6 10. Slobozia 3
4. Baia M.* 6 11. Cluj* 2
5. Craiova 6 12. Vâlcea 1
6. Roman 4 13. Ploieºti 0
7. Constanþa 3 14. Tg. Mureº 0
* - un joc mai puþin.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Dupã entuziasmanta victorie de runda tre-
cutã, de la Roman, SCM U Craiova a obþinut,
ieri, al doilea succes din acest campionat, 24-
18, la Polivalentã, cu HCM Râmnicu Vâlcea.
Începutul meciului a fost unul echilibrat, însã,
treptat, fetele lui Aurelian Roºca au pus stâ-
pânire pe joc, la pauzã intrând cu un avantaj
de 4 goluri, 15-11. Starul pãrþii secunde le-a
aparþinut tot craiovencelor, care s-au distan-
þat la 18-11, dupã care, probabil, pe fondul
relaxãrii, Vâlcea a punctat de 5 ori consecu-
tiv (18-16).

N-a fost rost de mai mult. Craiova a apã-
sat iarãºi pedala de acceleraþie ºi a câºtigat
fãrã emoþii.

Cea mai bunã marcatoare a SCM-ului a
fost una dintre jucãtoarele împrumutate în
aceastã varã de la campioana HCM Baia
Mare, Aneta Pârvuþ, cu 6 goluri. Au mai punc-
tat: norvegianca Ane Eidem ºi Ana Maria
Apipie – câte 4 goluri, Ana Maria Tanasie ºi
Irina Lazarin – câte 3 goluri, Madalina Zamfi-
rescu – 2, Anca Amariei ºi Andreea Ianaºi –
câte 1.

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 3-A

SCM leagã victoriileSCM leagã victoriileSCM leagã victoriileSCM leagã victoriileSCM leagã victoriile
Alb-albastrele au dispus, ieri, în derbyul Olteniei, de Vâlcea

Dunãrea Calafat ºi-a adjudecat derby-ul
de clasament cu omonima sa din Bistreþ,
scor 1-0, sâmbãtã, pe teren propriu, rãmâ-
nând singura formaþie cu punctaj maxim din
serie. Cãpitanul Alin Sârbu a decis disputa,
cu o reuºitã cãzutã în minutul 15.

„A fost un meci de mare luptã, disputat pe
un teren foarte greu. Consider victoria
meritatã. În afara golului am mai avut câteva
importante ºanse de a marca. Nu conteazã
scorul, mã bucurã cele trei puncte”, ne-a
declarat ieri, George Uºurulu, tehnicianul
celor din Calafat.

Ruda viitoare (13 septembrie, ora 12:00)
programeazã alte douã meciuri tari, primele
patru clasate jucând între ele. Calafatul vine
la Cârcea, iar Bistreþul primeºte vizita Unirii
Leamna.

Rezultate
Dunãrea Calafat – Dunãrea Bistreþ 1-0,

ªtiinþa Danubius Bechet – Progresul Segar-
cea 2-1, Amaradia Melineºti – Viitorul Cârcea
1-2, Recolta Ostroveni – ªtiinþa Malu Mare
3-1, Vânãtorul Desa – Unirea Leamna 4-
5.Victoria ªtiinþa Celaru – CSU II Craiova (ieri
dupã închiderea ediþiei).

Calafatul,
mai tare ca Bistreþul

1. Calafat 12 7. Malu Mare 6
2. Bistreþ 9 8. CSU II* 4
3. Cârcea 9 9. Celaru* 3
4. Leamna 9 10. Bechet 3
5. Segarcea 7 11. Melineºti 0
6. Ostroveni 6 12. Desa 0
* - un joc mai puþin.

Reprezentantele noastre din al treilea eºalon fotbalis-
tic merg din eºec în eºec. Vineri, în seria a III-a, Podariul s-
a vãzut incapabilã sã plece fie ºi cu mãcar un punct de la
Titu, în condiþiile în care gazdele de la Urban au evoluat
cu un om mai puþin în ultima jumãtate de orã, odatã cu
eliminarea portarului Iordan, pentru un fault în afara su-
prafeþei de pedeapsã. Mai mult, elevii lui Victor Naicu au
primit gol în minutele rãmase de jucat, Negruþ (76). Pânã
aici, dâmboviþenii deschiseserã scorul rapid (5), prin Pet-
culescu, podãrenii egalând prin Murgan (62), din lovitu-
ra liberã ce a rezultat eliminãrii goalkeeperului gazdelor.
Podariul a aliniat echipa: Mecea – Ciocârlã (Stoian 79),
Cr. Preda (Dragomir 83), Dina, Ciocioanã – Orban (Segãr-
ceanu 79), Murgan, Sãceanu (Poenaru 71) – Cr. Nicules-
cu, Rãduþ.

În seria a IV-a, tot vineri, Filiaºul a ratat remiza în pre-
lungiri, cedând tot cu 1-2 în Banat, în fief-ul celor de la

Seria 3
ACS Urban Titu – CS Podari 2-1, CS Afumaþi – FC Chindia Târgoviºte 2-2,

CS Atletic Bradu – Dinicu Golescu Câmpulung 3-3, Argeºul Piteºti – CS
ªtefãneºti 1-3, CS Viºina Nouã – Inter Clinceni 2-1, Concordia Chiajna II –
Sporting Roºiori 3-1, FCM Târgoviºte – Astra II 5-1.

1. FCM Târgov. 6 8. Titu 3
2. Chiajna II 6 9. Bradu* 1
3. ªtefãneºti 6 10. D. Golescu 1
4. Afumaþi 4 11. Clinceni* 0
5. Chindia 4 12. Podari 0
6. Roºiori 3 13. Argeºul 0
7. Viºina N. 3 14. Astra II 0
* - un joc mai puþin.

Seria 4
CS Vulturii Lugoj – ACSO Filiaºi 2-1, Viitorul Municipal Craiova – UTA

Bãtrâna Doamnã 0-1, Pandurii II Târgu Jiu – Minerul Mehedinþi 2-1, Nuova
Mama Mia Becicherecul Mic – CS Ineu 8-0, FC Hunedoara – ªtiinþa Turceni
0-0, Naþional Sebiº – Milenium Giarmata 2-0. Minerul Motru a stat, deoarece
Muncitorul Reºiþa s-a retras din campionat.

1. Mama Mia 6 8. Pandurii II 3
2. Sebiº 6 9. Turceni 1
3. Lugoj 6 10. Motru* 0
4. Hunedoara 4 11. Filiaºi 0
5. Giarmata 3 12.V.M. Craiova 0
6. Mehedinþi 3 13. Ineu 0
7. UTA* 3
* - un joc mai puþin.

LIGA A III-A

Echipele doljene, fãrã vreun punct
ºi dupã etapa a doua

Vulturii Lugoj. Cârjan, în minutul 88, a înscris pentru for-
maþia pregãtitã de Gigi Ciurea, în timp ce pentru amfitrioni
au punctat Dumitraºcu (autogol 36) ºi Miculescu 90+3.
La ACSO au evoluat: Popescu – Celea, Lupu, Vulpe, Neac-
ºu – Pais, Dumitraºcu, ªtoiu, Cruºoveanu – Pârvuicã,
Rãducanu. Pe parcurs au mai intrat Ianâcu, Creþu, Frun-
telatã ºi Cârjan.

Finalmente, în aceeaºi serie, Viitorul Municipal Craio-
va a pierdut la Iºalniþa cu UTA Bãtrâna Doamnã, scor 0-1
(Hlistei 33). Formula folositã a fost urmãtoarea: Viºanu –
Chircan, Grigorie (Sârmon 67), Istudor, D. Mihai – M.
Flori, Þucã (Nãstase 82) – Nuþã, ªerban (Mirescu 82), L.
Scarlat – C. Scarlat (Þenovici 46).

Runda viitoare (13 septembrie), Podariul primeºte vizi-
ta celor de la Afumaþi, Filiaºul joacã tot în Banat, la Mile-
nium Giarmata, iar Muncipal merge la Motru, pentru con-
fruntarea cu Minerul.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Digi Sport 1
21:45 – FOTBAL – Preliminarii Euro 2016:

Spania – Macedonia.
Digi Sport 2
FOTBAL PE PLAJÃ – Calificãri Campionatul

Mondial: 12:30 – România – Austria, 13:45 –
Germania – Letonia, 15:00 – Azerbaidjan – Bul-
garia, 16:15 – Polonia – Ungaria / 19:00, 21:45 –
FOTBAL – Preliminarii Euro 2016: Rusia – Liech-
tenstein, Elveþia – Anglia.

Digi Sport 3
18:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: „U”

Jolidon Cluj – CSM Bucureºti / 21:45 – FOTBAL
– Preliminarii Euro 2016: Austria – Suedia.

Eurosport
9:45 – SNOOKER – Mastersul de la Shan-

ghai, în China / 16:00 – CICLIM – Turul Spaniei:
etapa a 16-a / 0:05 – TENIS – Openul Statelor
Unite.

Eurosport
14:30 – SNOOKER – Mastersul de la Shan-

ghai / 18:45 – FOTBAL – Meci amical.

Astãzi
Grupa C: Luxemburg – Belarus,

Spania – Macedonia, Ucraina – Slo-
vacia (toate 21:45).

Grupa E: Estonia – Slovenia, San
Marino – Lituania, Elveþia – Anglia
(toate 21:45).

Grupa G: Rusia – Liechtenstein
(19:00), Austria – Suedia, Muntene-
gru – Moldova (ambele 21:45).

Mâine
Grupa A: Kazahstan – Letonia

(19:00), Cehia – Olanda, Islanda –
Turcia (ambele 21:45).

Grupa B: Andorra – Þara Galilor,
Bosnia – Cipru (ambele 21:45). Bel-
gia ºi Israel nu joacã.

Grupa H: Azebaidjan – Bulgaria
(19:00), Croaþia – Malta, Norvegia –
Italia (ambele 21:45).

Au mai jucat: Ionica Munteanu,  Mirela
Pasca – Selam, Cyntia Tomescu, Alexandra
Georgescu ºi Cãtãlina Cioaric.

Runda viitoare, SCM-ul pare în misiune
imposibilã, urmând sã evolueze pe terenul lui
CSM Bucureºti, meci programat duminica vii-
toare, de la ora 20:00.

Alte rezultate ale acestei etape: HC Za-

lãu – Mureºul Tg. Mureº 27-25, Unirea Slo-
bozia – Dunãrea Brãila 27-29, CSM Ploieºti
– HCM Roman 22-23, “U” Neptun Constan-
þa – Corona Braºov 18-21. Partida Cetate De-
vatrans - HCM Baia Mare s-a disputat ieri
dupã închiderea ediþiei, în timp ce jocul “U”
Alexandrion Cluj – CSM Bucureºti va avea
loc în aceastã searã.

FOTBAL – PRELIMINARII EURO 2016 –
PRIMA RUNDÃ A FAZEI GRUPELOR

Ieri, dupã închiderea ediþiei
Grupa D: Georgia – Irlanda, Ger-

mania – Scoþia, Gibraltar – Polonia.
Grupa F: Ungaria – Irlanda N., I-

le Feroe – Finlanda, Grecia – RO-
MÂNIA.

Grupa I: Danemarca – Armenia,
Portugalia – Albania. Serbia stã.

Optimi de finalã
Sâmbãtã: Statele Unite – Mexic 86-63, Franþa –

Croaþia 69-64, Republica Dominicanã – Slovenia 61-
71, Spania – Senegal 89-56.

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Noua Zeelandã –
Lituania, Serbia – Grecia, Turcia – Australia, Brazilia –
Argentina.

Program sferturi (9-10 septembrie): Statele Uni-
te – Slovenia, Spania – Franþa, Serbia/Grecia – Brazi-
lia/Argentina, Noua Z./Lituania – Turcia/Australia.

Echipa masculinã de volei, SCM U Craiova, a reuºit aducerea
macedoneanului Vlado Milev. În vârstã de 27 de ani, Milev joacã
pe postul de secund ºi face parte din naþionala þãrii sale. În
cariera sa a mai jucat pentru MC Strumnica (Macedonia), Ferram
Opava (Cehia), Baniyas Sports Abu Dhabi (Emiratele Arbe),
Argec Duvel Puurs (Belgia), EA Patras (Grecia), Union Arbes-
bach (Austria) ºi Al Nasr (Libia).

VOLEI (M): Craiova a transferat
un internaþional macedonean

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

LIGA A IV-A – ETAPA A 4-A



C     M     Y       K

C     M     Y       K

16 / cuvântul libertăţii luni, 8 septembrie 2014sport Pagină realizată de COSMIN STAICU

România începe preliminariile pentru Euro 2016 la Atena, acolo unde s-a
decis practic
eliminarea din
drumul spre Rio
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Craiova tandemului Cârţu-Săndoi s-a încălzit într-un duel amical cu
sârbii de la OFK Belgrad, locul 7 din campionatul Serbiei. Aşa cum era
preconizat, fost un meci al debuturilor, al experimentelor. Începând cu
poarta, unde Bălgrădean a avut un debut predestinat, contra unei echipe
din Belgrad. Fostul dinamovist a părut să dea siguranţă, a vorbit perma-
nent cu coechipierii, a avut câteva intervenţii bune. La golul primit, min-
gea depăşise linia de aut, acest lucru fiind reproşat asistentului Mitruţi,
acelaşi care a mai „comis-o” la un ofsaid dictat împotriva oaspeţilor, deşi
mingea fusese trimisă de Brandan către un adversar. Pe dreapta, Achim
s-a accidentat prematur, iar înlocuitorul Dănănae a fost ţinta reproşurilor
spectatorilor pe tot parcursul jocului. A lipsit cuplul de stoperi Frăsines-
cu-Kay, primul – accidentat, al doilea la naţională. De altfel, atât Kay, cât
şi Nuno Rocha au fost titulari în victoria Capului Verde în deplasarea din
Niger, scor 3-1, în preliminariile Cupei Africii. Improvizaţiile din defensi-
vă au fost: Avrămia, destul de ezitant, Acka, foarte determinat, dar ris-
când cu intervenţii la limită şi Izvoranu, revenit de la Vâlcea. Sistemul
etalat a fost un 4-4-2, cu Herghelegiu vârf împins în locul absentului
Curelea, iar Ferfelea la susţinere, aproape de aşezarea folosită de Gane în
primele jocuri din Liga I. Brandan a purtat în premieră banderola, argen-
tinianul fiind o voce autorizată în vestiar, dar şi unul dintre preferaţii lui
„Sorinaccio” încă din perioada în care l-a pregătit la Steaua. Pe final,
Bancu a jucat vârf de atac şi nu a părut neapărat o soluţie de avarie. Şi
Băluţă a fost unul dintre remarcaţi, inclusiv datorită execuţiei de la gol,
scăriţa fiind înlesnită de assist-ul cu călcâiul al lui Herghelegiu. Au reve-
nit pe benzi Varga şi Sin, primul cu câteva execuţii de fineţe reuşite, al
doilea neavând vreo minge utilă la dispoziţie. Craiova are un succes doar
ca punct de plecare, fiindcă el nu se contabilizează la zestrea din clasa-
ment, care trebuie sporită peste o săptămână, contra Oţelului.

Universitatea Craiova –
OFK Belgrad
2-1

Au marcat: Băluţă 23, Pleşan 80 / Jovanovic 50
Stadion: „Ion Oblemenco“, spectatori: 1.000

Universitatea: Bălgrădean – Achim (10 Dănănae), Avrămia (46
Izvoranu), Acka, Vătăjelu (71 Velcovici) – Băluţă (68 Varga), Brandan,

Madson (60 Pleşan), Bancu – Ferfelea (64 Sin), Herghelegiu (82
Cârstea). Antrenori: Sorin Cârţu şi Emil Săndoi

OFK: Cupic (68 Dragojevic) - Vasilic (75 Aksentijevic), Antonov (83
Colovic), Zdjelar, Savic, Vasiljevic, Vukovic, Cakic (46 Alempijevic),

Jankovic (55 Palovevic), Drazic, Jovanovic (71 Jesic). Antrenor:
Dejan Djurdjevic.

Arbitri: Cătălin Găman - Mihai Iliescu, Daniel Mitruţi. Rezervă:
Ionişor Fugaru.

Cârţu şi Săndoi au debutat cu un
succes, în amicalul contra sârbilor
de la OFK Belgrad

Deşi Săndoi a fost la început res-
ponsabil cu indicaţiile de la margi-
nea terenului, iar Cârţu asigura
back-up-ul, după minutul 30 „So-
rinaccio” nu s-a mai desprins de
lângă limita spaţiului tehnic, unde
s-a agitat permanent. La final, a
admis că sunt destule lucruri de
corectat în jocul echipei. „A fost
un meci de pregătire, asta am ur-
mărit de altfel: să vedem stadiul la
care suntem printr-un joc. Vrem
agresivitate. OFK Belgrad ne-a cre-
at probleme şi a ieşit un super-an-
trenament. Jucătorii au fost un pic
greoi, mai ales că ieri au avut două
antrenamente pe terenurile acestea
ude. Băieţii sunt receptivi la ceea
ce le cerem, încearcă, vom vedea
în timp ce va ieşi. Dar aş fi vrut
altc eva, nu sunt super-încântat,
chiar dacă a fost victorie. Au fost
momente în care am suferit. E greu
pentru ambele părţi, şi pentru noi
ca antrenori că am luat un lot din
mers, şi pentru ei,  că întâlnesc
antrenori care au o anumită filozo-
fie diferită faţă de ceea ce au avut
înainte. E un impact pe care spe-
răm să-l trecem cu bine“, a spus
„Sorinaccio”, explicând şi sistemul
de joc folosit: „E un 4-4-2, cu un
vârf poziţionat şi celălalt volant,
care se poate uşor transforma în
4-3-2-1 şi în 4-5-1, depinde cum
înţeleg să-l joace. Cert e că vreau
mai multă implicare din partea mij-
locaşilor de bandă, vreau să intre
mai mult şi în zona centrală“.

Directorul tehnic al Craiovei a
făcut şi referiri individuale: „Îl ştiu
pe Herghelegiu de la Iaşi, are vite-
ză. Aici pare mai slab decât era la
Iaşi. Important e să ştie să-l joace,
aşa cum a fost situaţia de la gol,

Declaraţii:
Mihăiţă Pleşan: „Am avut

un antrenament bun. Sper să fie
de bun augur venirea lui nea Sorin
şi de acum înainte să o ţinem într-
un şir de victorii. Meciurile pe care
nu le pierzi îţi dau un plus de în-
credere, care ne lipseşte la acest
moment. Întotdeauna e loc de mai
bine, mai avem o săptămână până
la un duel important şi sperăm să
strângem rândurile şi să facem un
meci bun cu Galaţiul aca-
să. Va fi un meci de şase
puncte. Mă bucură foar-
te mult revenirea lui Sil-
viu Izvoranu, este un ju-
cător de valoare, să nu
uităm că a fost unul din
oamenii de bază care au
dus greul în sezonul pro-
movării“.

 
Brandan: „Nu mă

gândeam că voi fi căpita-
nul CS Universităţii Cra-

iova atunci când am venit, eu în-
cerc tot timpul să joc bine. Impor-
tant e că echipa a alergat bine as-
tăzi. Am fost puţin obosiţi pentru
că în cursul săptămânii am făcut
antrenamente fizice. Sunt bucuros
pentru victorie, ne dă moral. Ne aju-
tă să ne pregătim bine pentru me-
ciul cu Oţelul. Ne-a prins bine acest
joc. Şi adversarii au fost buni, au
echipă extrem de agresivă”.

Cârţu nu e tocmai mulţumit:
„Aş fi vrut altceva”

super-gândită. Bălgrădean a avut
intervenţii bune, îmi place de el,
ţine echipa în priză, vorbeşte mult,
dar trebuie să aibă şi şansă, asta
este o calitate importantă a porta-
rului – să fie băftos, barele să fie
ale lui. Izvo a jucat bine în perioa-
da din B, mie mi-a plăcut şi atitu-
dinea lui Avrămia, e un jucător pe
care ne putem baza în viitor. Pe
Acka l-am văzut prima dată, a în-
ceput mai greu, dar şi-a dat încet
drumul, e o soluţie bună. Trebuie
să avem soliditate în axul central,
ne dă speranţa de puncte“.

Săndoi:
„Avem un drum greu de parcurs”

Emil Săndoi a evidenţiat impor-
tanţa rezultatului, în ciuda carac-
terului amical al disputei, precizând
că este un succes care sporeşte
moralul echipei.  „În primul rând
rezultatul este important, c hiar
dacă a fost un meci amical. A fost

o perioadă dificilă pentru echipă şi
din acest motiv ne-a interesat şi re-
zultatul. Ţinând cont că am avut
două antrenamente pe zi, suntem
mulţumiţi pentru că din punct de
vedere fizic au reuşit să ducă 90 de
minute. Este un balon de oxigen
pentru fiecare dintre ei, în special
pentru cei care au reuş it să în-
scrie. Băluţă a marcat un gol fru-
mos, ş i Pleşan. A fost un câştig
ac est joc  amical.  De fiecare dată
când rezultatele nu te ajută auto-
mat jucătorii nu pot să aibă un
moral foarte bun. Sperăm c a
acesta să f ie dec licul de c are
aveau nevoie. Cu toţii ne dorim
să vină victorie şi în primul meci
oficial, cu Oţelul.  Ştim unde ne
aflăm,  că avem un drum greu de
parcurs în continuare, până la f i-
nalul turului şi orice punc t con-
tează.  Mai ales că aces t c ampio-
nat este cel mai dur din toate c are
au fos t până acum“, a spus Emil
Săndoi.
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