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Sub egida „Zece ani de investiţii care au schimbat faţa comunei
Urzicuţa”, sâmbătă, această comunitate a îmbrăcat straie de săr-
bătoare. Ziua comunei Urzicuţa din acest an a fost marcată de
momente emoţionante, toţi consilierii locali care au participat la lua-
rea deciziilor din 1992 şi până în pre-
zent primind diplome de excelenţă.

C. N. “Fraţii
Buzeşti”: “Aici
se învaţă carte!”

Despre discursul
de la Alba Iulia al
lui Victor Ponta

Discursul premierului Vic-
tor Ponta de candidat la ale-
gerile prezidenţiale, transmis
de la Alba Iulia, vineri după-
amiază, către toate conferin-
ţele judeţe ne extraordinare
ale PSD, ţinute concomitent,
pentru a-i acorda votul de în-
crede re, a avut câteva idei
proaspe te , nu multe , deloc
reciclate, cu mesajul lor sub-
secvent, despre o anumită sti-
lis tică de conducere a ţării.
Însăşi alegerea locului Marii
Uniri a românilor de la 1918 –
Alba Iulia – prin simbolistica
sa naţională...
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După trei luni de vacanţă, clopoţelul va suna
din nou pentru cei peste 95.000 de elevi care în-
cep astăzi cursurile preuniversitare. Anul şcolar

2014-2015 va avea 177 de zile de cursuri şi 34 de zile de vacanţă,
fără cele din vacanţa de vară, potrivit structurii aprobate de
ministrul Educaţiei. Elevii şi preşcolarii doljeni vor studia în
condiţii optime în noul an şcolar, autorităţile dând asigurări că
unităţile de învăţământ au fost pregătite în acest sens.
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- Astăzi, ăia micii începură
şcoala; de mâine, Popescule,
începem şi noi lecţiile.
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SRI: România, naþiune-lider în
dezvoltarea capacitãþii de
apãrare ciberneticã a Ucrainei

Comisia Europeanã (CE) va
relansa sãptãmâna viitoare mãsu-
ra de sprijinire a statelor mem-
bre afectate de embargoul impus
de Rusia, dar cu o nouã alocare
bugetarã, a anunþat ieri, la Ru-
ralFest, comisarul european pen-
tru Agriculturã ºi Dezvoltare Ru-
ralã, Dacian Cioloº. „Sãptãmâna
viitoare vom relansa aceastã mã-
surã de sprijinire a producãtori-
lor agricoli afectaþi de embargoul
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rusesc, dar cu o nouã alocare
bugetarã. Aici este vorba în pri-
mul rând de acþiuni pe piaþã, pen-
tru a evita cãderea preþului din
cauza unui surplus de producþie
în urma imposibilitãþii exporturi-
lor cãtre Rusia. Am suspendat
mãsura pentru cã suma iniþialã,
de 125 milioane de euro, a fost
atinsã prin notificãrile înaintate de
statele membre. Într-adevãr, Po-
lonia a notificat cel mai mult, dar

este ºi printre þãrile cele mai
afectate”, a explicat Dacian Cio-
loº. Potrivit sursei citate, CE ia
în calcul ºi adoptarea altor mã-
suri în acest sector. „Ne gândim
ºi la alte mãsuri de compensare,
dar care vor fi þintite pentru pro-
ducãtorii care au fost afectaþi di-
rect de faptul cã nu au putut ex-
porta cãtre Rusia. Am anunþat
deja cã am dublat alocarea buge-
tarã pentru promovare pe piaþa
externã, de la 30 de milioane de
euro, prevãzute iniþial, pentru
sesiunea de proiecte de promo-
vare care se desfãºoarã acum, la
60 de milioane de euro”, a adãu-
gat Cioloº. Comisia Europeanã a
anunþat, în 10 septembrie, cã a
decis sã suspende alocarea unor
ajutoare în valoare de 125 de
milioane de euro, destinate spri-
jinirii producãtorilor europeni de
fructe ºi legume perisabile, în
contextul restricþiilor impuse de
Rusia, din cauza „numãrului dis-
proporþionat de mare de solici-
tãri”, venite în special din par-
tea producãtorilor polonezi,
transmite AFP. Potrivit unei sur-
se europene, aceastã decizie este
motivatã de „îndoieli serioase”
cu privire la validitatea datelor
trimise de Polonia, în condiþiile
în care producãtorii polonezi au
reclamat 87% din ajutoarele to-
tale deblocate la data de 18 au-

gust de Bruxelles. Mãsurile de
sprijin anunþate în august vizea-
zã tomatele, morcovii, ardeii,
varza albã, conopida, castrave-
þii, ciupercile, merele, perele,
fructele roºii, strugurii de masã
ºi kiwi. CE a adãugat celor 125
de milioane de euro destinate
sprijinirii producãtorilor euro-
peni alte 30 de milioane de euro
pentru promovarea produselor
agricole europene, în ideea de a
le permite sã-ºi deschidã noi pie-
þe de desfacere. La începutul lu-
nii august, preºedintele Rusiei,
Vladimir Putin, a semnat un de-
cret care interzice importurile de
produse agricole ºi alimentare

provenite din þãrile care au im-
pus sancþiuni Rusiei în contextul
crizei din Ucraina. Lista include
produse din carne ºi lapte, pre-
cum ºi fructe ºi legume proveni-
te din SUA, UE, Canada, Austra-
lia ºi Norvegia. Embargoul nu
include însã produsele ºi alimen-
tele pentru copii. Ministrul Agri-
culturii, Daniel Constantin, a afir-
mat recent cã România nu va fi
afectatã în mod direct de decizia
Rusiei de a interzice importurile
de produse alimentare din SUA
ºi Uniunea Europeanã (UE), de-
oarece exporturile nu erau foarte
mari, undeva la 41 de milioane
de euro în 2013.

Bãsescu: Înainte de încheierea
mandatului o sã fac o vizitã în
Republica Moldova, de rãmas bun

Preºedintele Traian Bã-
sescu a declarat, sâmbã-
tã, la Mamaia, unde a par-
ticipat la o acþiune a PMP,
cã pânã la terminarea
mandatului va mai face o
vizitã în Republica Moldo-
va, „de rãmas bun”, dupã
care va solicita sã i se
acorde cetãþenia acestei
þãri. El a spus cã vizita în

Republica Moldova nu este planificatã, dar o va programa împreunã cu
preºedintele Nicolae Timofti. „Este în intenþia mea ca înainte de înche-
ierea mandatului sã fac o vizitã în Republica Moldova, de rãmas bun.
Dupã cum vã aduceþi aminte, am mai spus cã dupã terminarea manda-
tului voi cere cetãþenia Republicii Modova. Cum noi am acordat sute
de mii de cetãþenii cetãþenilor Republicii Modova, sper sã pot beneficia
ºi eu de întoarcerea acestei opþiuni, pe care am avut-o în primul man-
dat”, a spus Bãsescu. Întrebat despre intrarea României în spaþiul Schen-
gen, Traian Bãsescu a rãspuns cã sperã ca luna viitoare sã se poatã
intra cu aeroporturile. „Este ultimul meu obiectiv, ca România sã în-
ceapã procesul de aderare la spaþiul Schengen. Sper ca în octombrie
sã putem sã obþinem o decizie favorabilã legatã de intrarea în spaþiul
Schengen cu aeroporturile. Sper”, a subliniat ºeful statului.

Schema de finanþare a locurilor de
muncã pentru tineri este funcþionalã,
iar mãsurile sunt momentan finanþate
de la bugetul de stat ºi cel al asigurã-
rilor sociale, se aratã într-un comuni-
cat de presã al Ministerului Fonduri-
lor Europene (MFE), remis ca urmare
a declaraþiilor preºedintelui Traian
Bãsescu. „Schema de finanþare a lo-
curilor de muncã pentru tineri este
funcþionalã în România de la data de 1
ianuarie 2014. Mãsurile (aferente Ini-
þiativei Locuri de Muncã pentru Ti-
neri — n.r.) sunt finanþate momentan
din bugetul asigurãrilor sociale ºi din
bugetul de stat, sumele cheltuite ur-
mând a fi decontate de Comisia Euro-
peanã dupã ce aprobã Programul Ope-
raþional Capital Uman 2014 — 2020.
Deci, nu existã nici o întârziere în im-
plementarea acestei scheme în Româ-
nia”, susþine MFE. Ministerul a trans-
mis Comisiei Europene (CE) versiunea
oficialã a acestui program în data de 6
august a.c.. ªi alte state membre UE
au optat sã finanþeze din buget mãsu-
rile aferente Iniþiativei Locuri de Mun-
cã pentru Tineri, urmând sã le decon-
teze ulterior din Fondul Social Euro-
pean, deoarece nu au încã programele
operaþionale aprobate de CE. Pe Axa
prioritarã 1 a POS DRU 2014 — 2020
este alocatã suma de 212 milioane euro
pentru tineri. „106 milioane de euro din
Iniþiativa Locuri de Muncã pentru Ti-
neri (Youth Employment Initiative—
YEI) sunt alocate pentru trei regiuni
în care rata ºomajului la nivelul anului
2012, în rândul tinerilor cu vârste cu-
prinse între 16-24 ani, este mai mare
de 25%. Cele trei regiuni sunt: Centru,
Sud-Est ºi Sud-Muntenia. Alocarea
financiarã menþionatã este aferentã
anilor 2014-2015, plãþile efective pen-

România participã, în calitate de
naþiune-lider, în baza unei hotãrâri
CSAT, la Fondul de Sprijin (Trust
Fund) pentru dezvoltarea capacitãþii
de apãrare ciberneticã a Ucrainei, cre-
at prin participarea voluntarã a þãrilor
membre NATO, anunþã SRI. „În con-
textul evenimentelor generate de ten-
sionarea relaþiilor ruso-ucrainene ºi pe
fondul necesitãþii Alianþei Nord-
Atlantice de a-ºi întãri graniþa de est,
au fost implementate noi mãsuri de
securitate, sens
în care a apãrut
ºi ideea creãrii,
pe baza contri-
buþiei voluntare
a þãrilor membre
NATO, a unui
Fond de Sprijin
(Trust Fund)
pentru dezvolta-
rea capacitãþii de
apãrare ciberneticã a Ucrainei”, preci-
zeazã SRI într-un comunicat de presã
dat publicitãþii sâmbãtã. Conform sur-
sei citate, expertiza pe care SRI o deþi-
ne în domeniul securitãþii cibernetice
- apreciatã atât în proiecte desfãºura-
te în þara noastrã, cât ºi în cadrul coo-
perãrii cu NATO, prin contribuþii la
crearea de platforme specifice ºi prin
participarea activã la exerciþii precum
Cyber Coalition – a fundamentat apro-
barea, de cãtre CSAT, a participãrii

þãrii noastre, prin Serviciul Român de
Informaþii, în calitate de naþiune-lider,
la acest Fond. Ca urmare, CSAT a apro-
bat transmiterea acestei decizii cãtre
NATO, iar în cadrul Summit-ului
NATO din Þara Galilor (4-5 septem-
brie) România ºi-a declarat disponibi-
litatea de a îndeplini rolul de naþiune-
lider a Fondului de Sprijin pentru apã-
rarea ciberneticã a Ucrainei. „Aceastã
calitate presupune definirea, de cãtre
specialiºtii naþionali în securitate ci-

berneticã, în
baza dialogului
cu partea
ucraineanã, a
cerinþelor teh-
nice ºi a arhi-
tecturii unui
sistem de pro-
tecþie a unor
infrastructuri
critice IT&C

împotriva ameninþãrilor cibernetice.
De asemenea, o altã sarcinã a naþiu-
nii-lider se referã la identificarea al-
tor state NATO ca ºi contributori la
Fond, astfel încât sã se poatã asigu-
ra resursele financiare pentru imple-
mentarea proiectului definit. Nu în
ultimul rând, naþiunea-lider va asigu-
ra managementul de proiect ºi instrui-
rea specialiºtilor ucraineni în vede-
rea exploatãrii eficiente a sistemului”,
se aratã în comunicat.

MFE: Schema de finanþare a locurilor de muncã
pentru tineri, funcþionalã de la 1 ianuarie 2014

tru proiecte putându-se realiza pânã
în anul 2018. La aceastã sumã, Româ-
nia a alocat încã aproximativ 106 mili-
oane de euro din fondurile europene
care i-au fost alocate din Fondul So-
cial European (FSE)”, mai aratã comu-
nicatul citat. Potrivit MFE, pe Axa Prio-
ritarã 2 este alocatã o sumã de aproxi-
mativ 362 milioane de euro, dar, „având
în vedere importanþa susþinerii tineri-
lor din perspectiva creºterii ratei de
ocupare în rândul acestui grup þintã,
România a alocat alte aproximativ 362
milioane de euro pentru finanþarea mã-
surilor de susþinere a tinerilor în cele-
lalte cinci regiuni (Bucureºti-Ilfov,
Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest
Oltenia). Aceastã sumã dedicatã tine-
rilor poate fi decontatã de România
din FSE pânã în 2023. Ne propunem
ca prin Axa Prioritarã 2 sã continuãm
finanþarea ºi pentru tinerii din cele trei
regiuni care sunt finanþate din Iniþiati-
va Locuri de Muncã pentru Tineri,
dupã anul 2015, în cazul în care la ni-
velul UE nu se va decide prelungirea
acesteia”. Preºedintele Traian Bãses-
cu le-a transmis, sâmbãtã, tinerilor pre-
zenþi la ªcoala de Varã a Partidului
Miºcarea Popularã (PMP), cã „în pro-
gramul «Locuri de muncã pentru tine-
ret», spre exemplu, România are alo-
cate 106 milioane de euro care trebuie
cheltuiþi în perioada 2014-2015. Dacã
aceºti bani nu se cheltuiesc, se realo-
cã altor þãri. Deci, în 2014-2015 trebuie
sã cheltuim cei 106 milioane de euro,
destinaþi creãrii de locuri de muncã
pentru tineri. Cât credeþi cã s-a chel-
tuit pânã acum? Zero. (...) În aceastã
direcþie, eu, dacã aº fi în locul vostru,
aº face zilnic proteste la Guvern, pen-
tru cã nu sunt bani pe care sã-i ai la
dispoziþie pentru multã vreme”.
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Discursul premierului Victor
Ponta de candidat la alegerile
prezidenţiale, transmis de la Alba
Iulia, vineri după-amiază, către
toate conferinţele judeţene ex-
traordinare ale PSD, ţinute con-
comitent, pentru a-i acorda vo-
tul de încredere, a avut câteva
idei proaspete, nu multe, deloc
reciclate, cu mesajul lor subsec-
vent, despre o anumită stilistică
de conducere a ţării. Însăşi ale-
gerea locului Marii Uniri a ro-
mânilor de la 1918 – Alba Iulia
– prin simbolistica sa naţională,
a dorit să sugereze, fără vorbe
de prisos, că în situaţia în care
va ajunge la Cotroceni, Victor

MIRCEA CANŢĂR

Despre discursul de la Alba Iulia
al lui Victor Ponta

Ponta va fi un preşedinte al tu-
turor românilor. „Acesta este
angajamentul meu şi acesta
este apelul meu către toţi ro-
mânii, să facem împreună, a
doua oară, Marea Unire a
României”. Bineînţeles, năzuim
noi, concilierea naţională era
văzută doar ca buna convieţuire
a divergenţelor, nicidecum ca
suspendare a discernământului
moral. „Cred foarte tare în
două lucruri, care sunt pilonii
programului meu prezidenţial:
România are nevoie de o ade-
vărată schimbare, dusă până
la capăt, a tot ce a fost cu ade-
vărat rău şi ne-a împărţit în

aceşti zece ani, şi adevărata
schimbare, cea mai mare
schimbare, este ca românii să
fie din nou uniţi”. A fost rea-
mintit, în context, că România a
reuşit ca „în noua echipă a pre-
şedintelui CE, Jean Claude
Juncker, să primească un
portofoliu cu greutate, cel pen-
tru Politici Regionale”. Dis-
cursul candidatului Victor Pon-
ta, cel mai bine plasat în sonda-
je, n-a sunat emfatic, căutând să
exprime principii şi nu efecte pa-
sagere. A fost şi motivul pentru
care referirile la adversarii poli-
tici, inclusiv la preşedintele Tra-
ian Băsescu, au fost lapidare, fără

să derapeze de la civilitatea to-
nului. Apăsând pe ideea de con-
ciliere naţională, pe angajamen-
tul ferm de a lucra, ca preşedin-
te, cu guvernul pe care românii îl
aleg, Victor Ponta n-a omis să
menţioneze că s-ar putea „ca
mandatul de preşedinte al PSD
– de fapt, chiar aşa va fi – să
se încheie la 16 noiembrie”,
mulţumind tuturor celor care au
avut încrederea să investească,
deci să-l aleagă ca lider, la numai
37 de ani. Discursul candidatului
Victor Ponta de la Alba Iulia n-
avea cum să fie unul exhaustiv, dar
n-a avut nici viraje retorice, ne-
căutând să ridice activul social-

democrat în picioare, ci unul in-
teresant calibrat, fără ingrediente
speciale, necesarmente perfide
sau duşmănoase. Pomenind de o
înnoire adâncă, „o schimbare la
faţă a ţării”, irigată şi de noua fizi-
onomie a Comisiei Europene,
Victor Ponta a dat un semnal:
dacă adversarii săi „din câmpul
de dreapta”, exceptându-l pe
Călin Popescu Tăriceanu, rămân
bănuiţi de intenţia „unei continui-
tăţi”, el doreşte cu totul altceva.
O ruptură. Această contrapune-
re va constitui şi axa esenţială a
tuturor confruntărilor din apro-
piata campanie electorală pentru
alegerile prezidenţiale.

Fetiă de 7 ani
accidentată
în Craiova

O fetiă de 7 ani a ajuns la Spitalul Clinic Judeean de
Urgenă Craiova, sâmbătă după-amiaza, după ce a fost
accidentată în timp ce încerca să traverseze strada ne-
regulamentar, prin loc nepermis.

Conform reprezentanilor IPJ Dolj,  sâmbătă după-amia-
ză, în jurul orei 15.00, pe strada Bucura, din Craiova,  s-a
produs un accident rutier în urma căruia o fetiă de 7 ani a
ajuns la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.  Din
primele cercetări ale poliţiştilor Biroului Rutier Craiova s-a
stabilit faptul că Andronie Cosmin, de 28 de ani, din Craio-
va, în timp ce conducea un autoturism Volkswagen pe
strada Bucura, din municipiu, în dreptul imobilului cu nu-
mărul 98, a accidentat-o pe  Sunita T. ,  de 7 ani, din Cra-
iova, care s-a angajat în traversare prin loc nepermis şi
fără să se asigure. „Poliţiş tii contină cercetările pentru sta-
bilirea cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs acci-
dentul rutier, minora f iind dusă la spital pentru îngrijiri
medicale”, ne-a declarat inspector princ ipal Alin Apos tol,
purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Vineri seara, în jurul orei 22.00, poliţişti din
cadrul  Biroului Rutier Craiova, fiind în servi-
ciul de supraveghere şi control trafic pe strada
Caracal, au efectuat semnal de oprire unui au-
toturism BMW. Întrucât conducătorul auto nu
s-a conformat, poliţiştii au procedat la urmări-
rea acestuia pe mai multe străzi din Craiova,
iar în zona Pieţei Chiriac, şoferul a abandono-
nat autoturismul şi a rupt-o la fugă pe jos, po-
liţiştii reuşind să-l prindă, însă, în scurt timp.

Oamenii legii l-au dus la sediul subunită-
ţii, l-au identificat, stabilind că este vorba
despre Paulian Iordac he, de 24 de ani, din
Craiova, iar în urma verific ărilor efec tuate,
s-a stabilit faptul c ă autoturismul era neîn-
matric ulat în circulaţie şi avea montate plăcuţe cu numă-
rul de înmatriculare false,  acestea fiind atr ibuite altui au-
toturism. „În cauză, s-a întocmit dosar  penal sub aspec-
tul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehic ul

Cu BMW-ul neînmatriculat, a fugit
de poliţişti

neînmatriculat ş i cu număr fals de înmatriculare”, a pre-
cizat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj,  inspec tor  principal
Alin Apostol.

CARMEN ZUICAN

La ace st sfârşit de  săptămână, poliţiştii Servi-
ciului Rutie r Dolj – B iroul Drumuri Naţionale şi
Europe ne, împreună cu lucrători de poliţie
rutieră din cadrul Biroului Rutie r Craiova au
acţionat pe principalele drumuri din judeţ pentru
conştientizarea conducătorilor auto cu privire la
riscurile  la care se expun atunci când încalcă
re gimul legal de viteză precum ş i în cazul în care
nu poartă ce nturile de siguranţă.

În cadrul acţiunii au fost constatate 161
abate ri de natură contravenţională pentru sanc-
ţionarea cărora au aplicat amenzi ce  de păşe sc
suma de 13.000 lei.  Dintre  aceste a 78 au fost
aplicate unor conducători auto care nu au re s-
pe ctat viteza legală, 52 unor conducători auto
sau pasageri care nu au purtat centurile de

Peste 70 de vitezomani
amendaţi de poliţişti

siguranţă, restul fiind alte încălcări ale  le gislaţiei
rutie re. De ase menea, poliţiştii au reţinut în
ve derea s uspendării dreptului de  a conduce  6
pe rmis e de conducere, după cum au anunţat
re pre zentanţii IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN
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Comuna Urzicuţa şi-a sărbăto-
rit, sâmbătă, ziua, ediţia din acest
an f iind una presărată cu multe
momente emoţionante. Pentru că
într-adevăr, mica dar inimoasa co-
munitate de aici beneficiază de in-

Ziua Comunei sărbătorită cu mic cu mare:

Zece ani de investiţii care
au schimbat faţa comunei Urzicuţa
Sub egida „Zece ani de investiţii

care au schimbat faţa comunei Urzi-
cuţa”, sâmbătă, această comunitate
a îmbrăcat straie de sărbătoare. Ziua
comunei Urzicuţa din acest an a fost
marcată de momente emoţionante,
toţi consilierii locali care au partici-
pat la luarea deciziilor din 1992 şi
până în prezent primind diplome de
excelenţă. În plus, multiplă campioa-

nă, hadbalista Victorina Bora, fiică
a satului, a primit titlul de Cetăţean
de onoare al comunei, iar Sala de
Sport din localitate, poartă, de sâm-
bătă, numele ei, unul de referinţă în
hadbalul feminin românesc. Şi festi-
vităţile s-au încheiat, aşa cum era
normal, cu o petrecere pe cinste şi
un foc de artificii, organizate pe te-
renul de fotbal din comună.

Odată cu intrarea în comunitatea europeană, s-au deschis
posibilităţi de accesare de fonduri pentru lucrări de infras-
tructură,  edilitare, de protecţie a mediului.  Din anul 2004
,com una Urzicuţa a absorbit de la Uniunea Europeană şi din
surse guvernamentale peste 148 m iliarde lei vechi cu care au
fost realizate sau reabilitate obiective de interes public local.
Avem  o şcoală modernă, reabilitată term ic cu încălzire baza-
tă pe pom pe de caldură,  sală de sport,  un căm in cultural
multifuncţional,  obiective cu care puţine comne din judeţ se
pot mândri.  În curând vom finaliza lucrările la asfaltare a
străzilor principale din com ună şi centrul şcoală după şcoa-
lă, unde ne propunem să susţinem şi copii din familii defa-
vorizate sau marginalizate social, a mai spus primarul c omu-
nei Urzic uţa, Florea Grigoresc u.

frastructură de nivel european, re-
alizată cu eforturi, ediţia din acest
an s-a desfăşurat sub egida „Zece
ani de investiţii care au schimbat
faţa comunei Urzicuţa”. Adevărul
es te că acum localnicii de aici

aproape că au uitat cum este să nu
ai apă curentă, servicii medicale în
spaţii moderne sau învăţământ de
calitate. Mai mult, în aceste zile se
lucrează la asfaltarea străzilor din
localitate, pe o lungime de 7,2 km
şi la un centru after-school, pen-
tru angajaţii care nu au cu cine să-
şi lase copiii, dar şi pentru micuţii
din familii defavorizate, astfel în-
cât să fie îngrijiţi cum se cuvine.
Modernizarea localităţii însă, nu s-
ar fi putut face fără muncă şi fără
ca autorităţile să aibă girul celor pe
care îi reprezintă. Tocmai pentru
acest lucru, la festivitatea desfă-
şurată în Sala de Sport din locali-
tate, au fost invitaţi de onoare toţi
consilierii locali care au participat
la luarea deciziilor din 1992 şi până
în prezent. Din 43, doar 35 mai
sunt în viaţă şi au răspuns „pre-
zent” cu mare drag invitaţiei. Cu
lacrimi în ochi unii dintre ei, şi fe-
riciţi c ă au văzut cum se pot
schimba lucrurile în bine, cu toţii
au primit de la primarul comunei
Urzicuţa, Florea Grigorescu,  pe
lângă mulţumiri şi aprecieri, câte
o diplomă de excelenţă.

„Faptele vorbesc
în Urzicuţa”

«Suntem în faţa unei noi ediţii a
Zilei comunei Urzicuţa, zi pe care
o sărbatorim sub deviza zece ani
care au schimbat faţa comunei. Şi
dacă tot am facut un bilanţ al rea-
lizărilor noas tre,  am considerat
necesar să fim împreună la aceas-
ta zi aniversară, dumneavoas tră
fiind cei care de-a lungul timpului,
fiind aleşii comunităţii aţi contri-
buit prin opiniile, prin votul dum-
neavoastră la aceste realizări. Încă
de la început am dorit să transfor-
măm Urzicuţa, într-o c omună
modernă, cu toate utilităţile nece-
sare de infrastructură rutieră, de
alimentare cu apă şi canalizare, de
cultură, educaţie şi sanitare şi în
mare parte am reuşit. Deşi unii au
fost sceptici sau neîncrezători,
prin unitatea noastră, tenacitate şi
sprijinul colectivului cu care lucrez
în cadrul Primăriei am reuşit să
depăşim momentele dificile. Fără
sprijinul dumneavoastră nu am fi
reuşit. Încă de la primul meu man-
dat am căutat să fiu alături de ce-
tăţeni, să le aflu nevoile să-i sprijin
din toate puterile, am încercat să

fiu un primar bun pentru toţi ce-
tăţenii comunei, nu doar pentru cei
care m-au votat. Acelaşi lucru vi
l-am solicitat şi dumneavoastră, să
uitaţi culoarea politică,  să gândiţi
cu sufletul pentru binele întregii
comunităţi şi vreau să vă mulţu-
mesc încă o dată pentru că aţi înţe-
les acest lucru, fapt ce a făcut să
fim mereu cu un pas înainte în re-
alizarea obiec tivelor propuse.  A
spus cineva că “valoarea unui om
îl dau faptele nu vorbele sale”, ori
pentru noi faptele vorbesc de la
sine. Vreau să vă mulţumesc tutu-
ror pentru aportul dumneavoastră
la realizările noastre pentru comu-
nitate», a spus primarul comunei,
Florea Grigorescu.

Un alt moment deosebit a fost
cel în care multipla campioană naţi-

onală de handbal, care a îmbrăcat
de peste 100 de ori tricoul echipei
naţionale, Victorina Bora, născută
în satul Urzica Mare, a primit titlul
de Cetăţean de Onoare al comu-
nei. Autorităţile au decis, în plus,
ca Sala de Sport din comună să
poarte de acum numele Victorinei
Bora, ca o recunoaştere a faptului
că a făcut cinste locurilor natale
prin activitatea ei.

Şi nu se putea sărbătoare fără
petrecere cu muzică bună, cu mic
cu mare localnicii adunându-se pe
stadionul de fotbal, unde solişti
consacraţi de muzică populară, dar
şi Ansamblul „Maria Tănase”, ală-
turi de cele din Urzicuţa şi din alte
câteva localităţi din judeţ, i-au în-
cântat pe toţi. Seara s-a încheiat
cu un spectaculos foc de artificii.
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Examinarea candidaţilor con-
stă în susţinerea unui test grilă
pentru verificarea cunoştinţelor
teoretice şi aptitudinilor de a apli-
ca aceste cunoştinţe în cazuri
practice. Întrebările de pe foaia
de examen sunt din discipline pre-
cum organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat, drept civil,
drept procesual civil, drept penal
şi drept procesual penal. Grilele
de examen cuprind aceleaşi în-
trebări, care vor fi amplasate într-
o ordine diferită, astfel încât să
se evite distribuirea grilelor cu
cuprins identic candidaţilor alătu-
raţi. Timpul necesar pentru for-
mularea răspunsurilor la întrebă-
rile din grile este cel stabilit de
Comisia de elaborare a subiecte-
lor şi nu poate depăşi patru ore
socotite din momentul în care s-a
încheiat distribuirea grilelor pen-
tru toţi candidaţii.
70 de puncte, absolut necesare

Examenul începe la ora 9.00,
dar candidaţii trebuie să se pre-
zinte în sala de examen, obligato-
riu, la ora 8.00, cu actul de identi-
tate. Sunt acceptate cartea/bule-
tinul de identitate, adeverinţa pro-
vizorie de identitate (în caz de
pierdere a cărţii/buletinului de
identitate), paşaportul sau permi-
sul de conducere, prezentate în
original şi aflate în termen de va-
labilitate. Copii de pe acestea sau

Baroul Dolj: Astăzi are loc examenul
de primire în profesia de avocat

Emoţii mari pentru cei care aspiră să devină avocaţi. Astăzi are loc exa-
menul de primire în profesie - pentru dobândirea titlului profesional de avo-
cat stagiar - dar şi cel de primire în profesia de avocat a persoanelor care au
absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

alte documente nu vor putea fi
luate în considerare.

Fiecare răspuns corect primeş-
te un punct. Pentru primirea în pro-
fesia de avocat candidatul trebuie
să obţină cel puţin 70 de puncte,
cu condiţia ca la fiecare disciplină

să fi obţinut cel puţin 10 puncte.
La subiectele la care candida-

tul nu cunoaşte răspunsul, acesta
va marca varianta „Nu cunosc”.
Lucrările care cuprind subiecte la
care nu este marcată nicio vari-
antă se anulează. Evaluarea lu-
crărilor se realizează prin proce-
sare (scanare) electronică şi se

poate efectua într-un singur cen-
tru de examen, conform hotărârii
Comisiei Permanente a U.N.B.R.
Măsuri speciale
pentru evitarea fraudelor

Este strict interzis accesul în

clădire cu instrumente de scris,
genţi, poşete, tipărituri şi orice
mijloace electronice de comu-
nicare sau de informare, sau
care permit comunicarea sau in-
formarea, indiferent de natura
acestora (telefoane mobile, pda-
uri, tablete, notebook-uri). Can-
didaţilor le vor fi distribuite in-
strucţiunile scrise privind modul
de completare a grilei şi instru-
mente de scris. De asemenea,
participanţii la examen nu au
voie să comunice între ei sau să
deţină asupra lor orice surse de
informare şi mijloace de comu-
nicare, de orice fel, cu excepţia
celor specific autorizate de co-
misia de examen, sub sancţiu-
nea eliminării din examen pen-
tru fraudă.

Întrucât evaluarea lucrărilor
se face electronic, în vederea
rezolvării grilelor se va folosi
numai pix cu pastă de culoare

neagră, distribuit la intrarea în
sala de examen. Locurile în să-
lile de examen se vor ocupa în
ordine alfabetică, conform lis-
telor afişate. Fiecare candidat
primeşte o grilă, cu ştampila co-
misiei de examen, pe care îşi
scrie cu majuscule numele şi pre-
numele şi completează citeţ ce-
lelalte date. Colţul lucrării de
examen va fi lipit şi ştampilat la
momentul predării acesteia, nu-
mai după ce persoanele care su-
praveghează sala de examinare
au verificat identitatea candida-
ţilor şi completarea corectă a tu-
turor datelor prevăzute şi după
ce responsabilii de sală au sem-
nat în interiorul porţiunii care ur-
mează a fi sigilată.
Contestaţiile se pot depune
în maximum 24 de ore
de la afişarea rezultatelor

Baremul de evaluare stabilit
de membrii Comisiei de elabo-
rare a subiectelor desemnaţi
pentru fiecare materie de exa-
men, se afişează la localul de
examen şi se publică pe pagina
web a U.N.B.R. şi I.N.P.P.A.,
după încheierea probei. În ter-
men de 24 de ore de la afişare
candidaţii pot face contestaţii la
barem, care se depun la sediul
I.N.P.P.A. sau, după caz, la cen-
trul unde se desfăşoară exame-
nul. În termen de 24 de ore de
la afişare candidaţii pot face
contestaţii la barem. Acestea se
soluţionează de Comisia de so-
luţionare a contestaţiilor, în cel
mult 48 de ore de la expirarea
termenului de contestare.

Cei peste 250 de angajaţi au venit
din toate structurile companiei şi,
sub îndrumarea specialiştilor de la
Habitat for Humanity România, au
realizat lucrări de construcţie şi rea-
bilitare pentru familii şi copii în ne-
voie din Bucureşti, Jucu, Comă-

Habitat for Humanity România
a găzduit peste 250 de voluntari

Habitat for Humanity România a găzduit
la fine le  săptămânii trecute , pe ste 250 de vo-
luntari,  angajaţi ai companiei HEINEKEN
România, pe şase  şantie re  din Bucureşti ş i

Despre Habitat for Humanity România:
 Habitat for Humanity România este una dintre cele mai importan-

te organizaţii din România în domeniul locuirii sociale.
 Viziunea sa este o lume în care toţi oamenii au posibilitatea să

locuiască decent. Din 1996 construieşte, reabilitează, oferă consultanţă,
suport tehnic şi derulează programe de eficienţă energetică şi de preven-
ţie şi răspuns la dezastre pentru grupuri vulnerabile.
 Prin filialele sale din Beiuş, Cluj, Rădăuţi, Comăneşti, Cumpăna şi

Craiova, Habitat for Humanity România a ajutat peste 16.000 de persoa-
ne să aibă un loc decent în care să trăiască, prin construcţii de case şi
reabilitări, şi alte 20.000 prin programele de prevenţie şi răspuns la de-
zastre.
 La nivel internaţional, Habitat for Humanity a construit şi reabili-

tat peste 800.000 de locuinţe pentru 4 milioane de persoane din 80 de ţări
de pe întreg Globul.

neşti, Caracal, Oradea şi Ploieşti.
Acţiunea DO DAY face parte din
Agenda de sustenabilitate a Hei-
neken, Brewing a Better Future,
prin care aceasta susţine, printre
altele,şi comunităţile locale în care
compania îşi desfăşoară activita-

tea. „Cred cu tărie că este datoria
noastră, ca şi companie, să susţi-
nem comunităţile locale şi să răs-
pundem activ la nevoile lor. Faptul
că, împreună cu peste 250 de co-
legi din Heineken România,vom
participa ca voluntari la iniţiativa
DO DAY de a construi şi reabilita
locuinţe, demonstrează clar că sus-
tenabilitatea este una dintre valori-
le pe care le împărtăşim în compa-
nie. Sunt mândru că, împreuna cu
partenerii de la Habitat for Huma-
nity Romania,dăm o mână de aju-
tor celor care au nevoie de o lo-
cuinţămai bună”, declară Onno
Rombouts, Managing Director
Heineken România.

Peste 30 de copii şi părinţi
vor avea o casă decentă

În fiecare an, pe şantierele
Habitat for Humanity România

vin în jur de 800 de voluntari din
marile corporaţii. Aceştia mun-
cesc pe şantierele Habitat for
Humanity România, îşi acoperă
toate costurile logistice (cazare,
masă, transport, recreaţie şi ad-
ministrative) şi, în plus, vin cu o
donaţie consistentă pentru spri-
jinirea nevoii de locuire decentă
în România. Voluntarii pe şanti-
erele Habitat for Humanity Ro-
mânia nu au nevoie de abilităţi
speciale. Ei sunt coordonaţi pas
cu pas de către echipele de spe-
cialişti ai organizaţiei. „Suntem
bucuroşi că tot mai multe com-

panii mari, cum este Heineken
România, aleg să promoveze vo-
luntariatul printre angajaţi şi să
deruleze campanii interne de an-
vergură pentru atragerea lor pe
şantierele noastre. Le mulţumim
voluntarilor de la Heineken Ro-
mânia pentru mâna de ajutor în-
tinsă beneficiarilor noştri. Cu
sprijinul muncii lor, peste 30 de
copii şi părinţi vor avea o casă
decentă şi un viitor mai bun”, a
declarat Mario DeMezzo, Di-
rector Naţional Habitat for Hu-
manity România. :

MARGA BULUGEAN

din ţară.  Iniţ iativa DO DAY e ste cea mai mare
acţiune  de  voluntariat în construcţii a une i
companii,  desfăşurată într-o singură zi pe
şantiere le  Habitat for Humanity România.
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GEORGE POPESCU Şcoala şi fatidica
„schimbare a schimbării”

Debutează azi un nou şcolar şi, sub sem-
nul aceleiaş i explicabile fatalităţi ce ne ur-
măreşte de un sfert de veac, nimic cu ade-
vărat promiţător structural nu se anunţă.
Din păcate,  din peisaj nu lipseşte nic i de
această dată gustul unor polemic i pe cât de
ipoc rite pe atât de neproductive. Însă ele
nu ating nici pe departe nivelul confruntă-
rilor pe teme strict politice ori, mai bine
zis,  politic ianiste, semn c ât se poate de clar
că, departe de a se impune ca o prioritate
naţională c are să activeze toate resursele
societăţii dincolo de dispute „ideologice”,
dezbaterea,  dacă de aşa ceva mai e vorba,
continuă pe tema,  devenită aproape jenan-
tă, a „reformelor”. La plural, căci n-a existat
schimbare de guvern care să fi rezistat is-
pitei „reformării” şcolii. E o tris tă realitate
faptul că aceste pretinse schimbări s -au
făcut, nu în baza unor analize profunde,
sociologice, ci a unor „păreri” ale unor spe-
cialişti, de fiec are dată alţii, selec taţi pe
criterii de partizanat politic, ori de grup,
generându-se, astfel,  de f iecare dată,  un
noian de suspiciuni ce-au sfârşit prin a com-
promite şi elemente viabile.

Nu reformă şi nici măc ar reforme n-au
fost cele c are, cu fiecare nouă echipă mi-
nisterială, au fost anunţate şi formal susţi-
nute; nici acelea f inalizate, fiindcă noii ve-
niţi, ori mai exact unşi, singurul joc la care
apelau era acela de „a schimba”… sc him-
barea. Şi mai de f iecare dată, motivaţiile
cele mai des invoc ate au fost nişte cerinţe
europene, ele însele discutabile,  discutate,
ba şi criticate în foruri şi forumuri din „ma-

rile” democraţii oc cidentale, chiar şi ac olo,
ca ş i la noi, cu argumentul că reformele n-
au făcut altceva decât să pericliteze până la
nivele destructive sisteme funcţionale ş i de
succ es pe lungul traseu al veacului trecut.

Aşa s-a întâmplat în Italia unde conte-
staţia s-a f inalizat în frecvente proteste,  in-
clusiv prin ocuparea instituţiilor.  Critic ii
noilor viziuni „europenis te” invocau faptul
că reforma propusă încă din anii treizeci
de ministrul mussolinian Gentile – altmin-
teri unul din marii gânditori ai epocii – pro-
base valenţele unui mare reviriment. Iden-
tic a fost, în modesta noastră opinie, şi re-
forma marelui sociolog Spiru Haret. Fireş-
te, în noile contexte, oricât diferite, din cele
două ţări, într-un stat democratic, cel ita-
lian, şi unul comunist şi autoritar, al nos-
tru,  au intervenit şi elemente specifice epo-
cilor, benefice, într-o parte, nefaste, în cea-
laltă.

Şi totuşi, cine poate astăzi nega faptul că
până şi în cei mai ticăloşiţi ani ai proletcul-
tului dejist şcoala a continuat, oricât de pa-
radoxal ar fi părut şi ar fi fost, să subziste în
nobila sa misiune de instrucţie şi educaţie
de cea mai bună calitate?

Argumente? Întâi de toate, în ciuda nea-

junsurilor economice, baza tehnico-materi-
ală n-a fost neglijată, dimpotrivă, mai ales
din deceniul al şaselea, s-a construit o reţea
de unităţi şcolare la standarde ambiţioase.
Apoi, la fel, în ciuda intruziunii ideologicu-
lui, depăşind pe alocuri limita „naturalului”,
criteriul valorii şi al performanţei a funcţio-
nat în ceea ce se numea, cu o stereotipie
formală, politica de cadre (didactice, fireş-
te) a prevalat.

Stau mărturie, pentru generaţiile de elevi
din anii cincizeci şi şaizeci, mari personali-
tăţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale supravie-
ţuitoare restituind memorialistic figurile unor
glorioşi dascăli. În Craiova, chiar şi prin anii
cincizeci, instituţiile de profil (colegiile de
tradiţie „Nicolae Bălcescu”, azi „Carol I”,
„Fraţii Buzeşti” sau „Elena Cuza”) reuşeau,
în pofida îngrădirilor politice, să activeze –
şi să re-activeze – pe foştii profesori de glo-
rie din epocile denunţat „burgheze”.

De c e ne-am mai mira când auzim afir-
mându-se că nivelul unui absolvent de li-
ceu de-acum patru-  cinci decenii e net su-
perior unui licenţiat (ba chiar  unuia cu doc-
torat) de astăzi? Niciun precept psiho-pe-
dagogic nu-şi pierde ac tualitatea în baza
unor judecăţi de natură ideologic ă. Sau, mai

grav, partinică. Şcoala, c a şi Armata, c a şi
Biserica – nu întâmplător  cons iderate in
corpore ca temelii ale unei societăţi sănă-
toase – n-au nevoie de schimbări asfixian-
te, hei-rupiste, generatoare de instabilităţi
şi de inconsistenţe.

Şi, atunci, ce-ar fi de făcut? Simplu: mai
puţine „reforme” ori, preferabil, deloc, şi o
re-gândire a instituţiei de învăţământ în an-
samblul ei prin reevaluarea unei tradiţii ce
nu şi-a pierdut ofertele benefice. Că totul ar
trebui început de la reconsiderarea investi-
ţiei materiale coroborate cu aşezarea dască-
lilor într-o mai decentă ierarhie socială nu-i
un secret pentru nimeni, dimpotrivă e un
imperativ resuscitat, retoric electoral, din
patru în patru ani, dar lăsat, apoi, doar în
seama unor dezbateri-polemici infertile şi,
de cele mai multe ori, aiuritoare.

Exact ca în aceste ultime zile când, dintr-
o parte, Puterea e atacată de Opoziţie cu
acuzaţia penibilă a „stricării” a ceea ce pre-
tinde că ea ar fi făcut bine, iar Puterea ata-
c ă Opoziţia în numele unei imperioase
schimbări, altă  „reformă”. Oricum am ju-
dec a lucrurile, e sigur c ă n-am ieşit din
cerc ul vicios al acelei tumefiante „sc him-
bare a schimbării”.

Semestrul I va avea cursuri în
perioadele luni,  15 septembrie -
vineri, 19 decembrie şi luni,  5 ia-
nuarie - vineri, 30 ianuarie. În pe-
rioada 1 - 9 noiembrie, clasele din
învăţământul primar ş i grupele
din învăţământul preşcolar vor fi
în vac anţă. Vacanţa de iarnă va
începe sâmbătă, 20 decembrie şi
se va înc heia duminică,  4 ianua-
rie, iar cea intersemes trială va fi
între 31 ianuarie şi 8 februarie.
Semestrul al II-lea va înc epe
luni, 9 februarie, şi va fi între-

Astăzi începe şcoala!
După trei luni de vacanţă, clopoţelul va suna

din nou pentru cei peste 95.000 de elevi care în-
cep astăzi cursurile preuniversitare. Anul şcolar
2014-2015 va avea 177 de zile de cursuri şi 34 de
zile de vacanţă, fără cele din vacanţa de vară,

potrivit structurii aprobate de ministrul Educa-
ţiei. Elevii şi preşcolarii doljeni vor studia în con-
diţii optime în noul an şcolar, autorităţile dând
asigurări că unităţile de învăţământ au fost pre-
gătite în acest sens.

rupt de vacanţa de primăvară,
programată între 11 aprilie şi 19
aprilie. Cursurile se vor relua în
20 aprilie, anul şcolar urmând să
se înc heie la 19 iunie. Vacanţa de
vară de dinaintea anului şc olar
2015-2016 va fi între 20 iunie şi
13 septembrie.  Săptămâna 6 - 10
aprilie din semes trul al doilea va
fi dedicată activităţilor extracur-
ric ulare şi extraşcolare, în cadrul
programului “Şc oala altfel: Să ş tii
mai multe, să fii mai bun!”. Te-
zele din semestrul I al anului şco-

lar 2014-2015 se susţin, de re-
gulă, până la 19 decembrie 2014,
iar cele din semestrul al II-lea,
până la 22 mai 2015.
33 de săptămâni de studiu
pentru liceeni

Pentru clasele terminale din în-
văţământul liceal, anul şcolar are
37 de săptămâni, din care durata
cursurilor este de 33 de săptămâni,
4 săptămâni fiind dedicate desfă-
şurării examenului naţional de ba-
calaureat. De asemenea, cursurile

claselor terminale se încheie în 29
mai 2015, iar pentru clasa a VIII-
a, anul şcolar are 36 de săptămâni,
din care durata cursurilor este de
35 de săptămâni, o săptămână fi-
ind dedicată desfăşurării evaluării

naţionale. Cursurile claselor a VIII-
a se înc heie în data de 12 iunie
2015.Anul şcolar 2014-2015 este
structurat, ca şi cel în curs, pe
două semestre.

ALINA DRĂGHICI

Profesorii vor primi din nou bani
pentru dezvoltare profes ională,
însă aceasta va fi majorată la 150
de euro, a declarat pentru AGER-
PRES ministrul Educaţiei Naţiona-

Cadrele didactice vor primi 150 de euro
pentru dezvoltare profesională

le, Remus Pricopie. “Ştiţi că bu-
getele au crescut, ne uităm în exe-
cuţia bugetară, nu în promisiuni.
Deja după doi ani putem să vedem
execuţia bugetară. Eu sunt convins

că şi pentru 2015 vor creşte su-
mele, în plus am încercat şi vom
folosi la maximum resursele euro-
pene, fondurile structurale în luni-
le următoare. Profesorii vor primi
din nou acel instrument, cândva
era 100 de euro, acum vor fi 150
de euro pentru dezvoltare profesi-
onală”, a precizat ministrul. El a
afirmat că Ministerul Educaţiei în-
cearcă să clarifice problema cu
naveta cadrelor didactice. “Încer-
căm să c larificăm problema cu
naveta elevilor şi a cadrelor didac-
tice. Problema elevilor cu naveta
este clarificată de anul trecut, asi-
gurând surse de finanţare. Şi na-

veta cadrelor didactice trebuie cla-
rificată, pentru că unele unităţi ad-
ministrativ-teritoriale decontează,
iar altele nu. Am stabilit că vom
analiza acest subiect să vedem cum
reuşim unitar la nivel naţional să
se facă decontarea, introducându-
se, evident, nişte plafoane. Sunt
cazuri greu de crezut: 120 de kilo-
metri dus, 120 de kilometri întors
în f iecare zi. Trebuie să vedem
exact cum stau lucrurile şi să fi-
nanţăm această navetă. În ceea ce
priveşte Programul “Bani de liceu”,
Remus Pricopie a spus că suma
alocată va creşte până la aproxi-
mativ 250 de lei de la 180 de lei.

“Nu se va întâmpla de la 15 sep-
tembrie, dar în lunile următoare,
pentru “Bani de liceu”, suma alo-
cată lunar va creşte. Estimarea mea
este spre 250 de lei de la 180 de
lei”, a afirmat Pricopie.

Remus
Pricopie
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Domnule director, anul şco-
lar 2013-2014 a fost unul foarte
bogat în privinţa rezultatelor la
olimpiade pentru Colegiul Na-
ţional “Fraţii Buzeşti”.  Care
sunt ultimele premii internaţi-
onale  adăugate  în palmaresul
liceului?

Este adevărat că elevii noş tri
obţin premii şi medalii la toate con-
c ursurile la c are participă.  În
această vară elevul Mircea Dan
Mirea a mai adus  liceului încă
două medalii internaţionale – este
vorba de o medalie de argint obţi-
nută la Olimpiada Internaţională
de Biologie din Indonezia şi o me-
dalie de aur pe care a câştigat-o la
Olimpiada Internaţională de Lin-
gvistică din China, Beijing. Acum
este în clasa a XII-a, un an deci-
siv pentru el, dar în mod sigur,
datorită rezultatelor  deosebite,
calea ac estui elev este deschisă
către viitor De asemenea, un elev
care ne-a făc ut cinste este Mihai
Popa, acum student la Londra.
Exis tă o înţelegere din partea ca-
drelor didactice în ceea ce-i pri-
veşte pe aceşti elevi, dar asta nu
înseamnă că ei nu îşi fac datoria
de elev. Luc rează sub îndrumarea
profesorilor, totul se face dirijat.

C. N. “Fraţii Buzeşti”:
“Aici se învaţă carte!”

Pagină realizată de ALINA DRĂGHICI

Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” este una din-
tre cele mai vechi instituţii de învăţământ din ju-
deţul Dolj, făcând parte din Alianţa Cole giilor
Centenare din România. În luna noiembrie a anu-
lui 2012 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tinere-
tului şi Sportului a acordat pentru prima oară
Placheta şi Diploma aniversară „Nicolae Iorga”
Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova
pentru activitatea educativă desfăşurată şi pen-

tru performanţele profesionale înregistrate în cei
130 de ani de existenţă. Premiile naţionale şi in-
ternaţionale obţinute în fiecare an de către elevii
celui mai bun liceu din Craiova dar şi din Dolj
arată că “Aici se învaţă carte!”. Directorul C. N.
“Fraţii Buzeşti”, Zamfirică Petrescu, spune că
“pepiniera este deja formată” şi nu ezită să-şi în-
curajeze colegii şi elevii, spunându-le de fiecare
dată că “se poate!”.

Personalităţi care au absolvit
Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti”

Printre membrii marcanţi ai Academiei Române se află un număr mare
de absolvenţi ai Liceului „Fraţii Buzeşti”: Ştefan Berceanu, Paul Alexan-
dru Georgescu, Mihnea Gheorghiu, Ilie Murgulescu, Marin Sorescu,
Ştefan Ştefănescu, Radu Voinea, Titu Georgescu. Ilie Murgulescu şi
Radu Voinea au ocupat fotoliul de preşedinte al Academiei Române, şi
prof. Irinel Popescu, primul medic din România care a realizat un trans-
plant hepatic în ţară

Aceste rezultate se datorează de-
o potrivă elevilor şi cadrelor  di-
dactice, pentru că oricât de inteli-
gent este un elev, dacă nu are şi
sprijin nu ştiu dacă ar putea să se
pregătească s ingur pentru un ast-
fel de nivel. Este vorba de o mun-
că susţinută.

Unitate a de  învăţământ pe
care o conduceţi se clasează în
fiecare an pe primele locuri în
topul celor mai bune licee din
ţară. Cărui fapt se datore ază

aceste rezultate remarcabile?

Este un lucru bun. Am avut me-
reu sprijinul colegilor mei în pre-
gătirea elevilor, dar este vorba şi
de sprijinul părinţilor care fac efor-
turi pentru a asigura copiilor pre-
gătirea necesară. Nivelul foarte ri-
dicat la care s-a ajuns cere efort
suplimentar pentru a continua ceea
ce s-a clădit până acum. Anul tre-
cut, când am văzut rezultatele ob-
ţinute, mă gândeam că nu se poate
mai mult de atât şi îmi spuneam că
trebuie măcar să ne menţinem la
nivelul la care am ajuns, dar tim-
pul a dovedit că se poate şi mai
mult. Chiar asta le-am spus cole-
gilor mei şi elevilor: se poate! Atâ-
ta timp cât Mircea Dan Mirea este
elevul nostru, şi cât vin din urmă
elevi la fel de bine pregătiţi, nu ne
facem probleme. Deja doi dintre
copiii care sunt acum în clasa a
X-a s-au calificat în lotul lărgit pen-
tru Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii
Europene, lotul lărgit fiind format

din patru la nivel naţional. Pepinie-
ra este deja formată, iar dorinţa lor
de a participa la concursuri este
foarte mare. S-a format o concu-
renţă serioasă între ei, iar acesta
este un lucru extraordinar.

În fiecare  an ele vii C.  N.
“Fraţii Buzeşti” obţin cele mai
bune rezultate  la e xamene le
naţionale. Cum reuşeşte liceul
să-şi menţină blazonul?

Şi rezultatele la examenele naţio-
nale au fost foarte bune. Jumătate
din elevii noştri au obţinut medii foar-
te mari la Evaluarea Naţională au ră-
mas tot la C. N. “Fraţii Buzeşti”. De
asemenea, la Bacalaureat ne-am cla-
sat şi de această dată pe primul loc
la nivel judeţean cu o rată de promo-
vabilitate de sută la sută. Dar rezul-
tatele nu ne surprind. Este o muncă
de autodepăşire continuă şi constan-
tă, astfel încât inevitabil, apar rezul-
tatele. Este rezultatul multor renun-
ţări atât din partea elevilor dornici să
facă performanţă cât şi a profesori-
lor lor. Este o balanţă care înclinată
în sensul dăruirii în această muncă.

De ce aleg elevii cei mai buni
să înveţe la Colegiul Naţional
“Fraţii Buzeşti”?

Când aleg să vină aici, elevii o
fac cu un scop: “vreau să fiu prin-
tre cei care au premiile cele mai
mari”. Cred că această competiţie
întrei ei duce la rezultate foarte
bune. Sunt ambiţioşi, ştiu ce au de
făcut şi cred că acesta este “se-
cretul”. Desigur, sunt şi sprijiniţi,
au şi bază materială bună. Se ştie
ce regim de muncă adoptă elevii
din această şcoală şi orice părinte
responsabil doreşte siguranţă sub
toate aspectele pentru copilul lui.

Care sunt cele mai de seamă
realizări din anul şcolar 2014-
2015?

Rezultatele obţinute de către
elevii noştri şi rezultatele pe care
le are şcoala la nivel judeţean şi
naţional. Pe de altă parte, aş pu-
tea spune că s-au făcut multe. Am
reuşit să modernizăm laboratoa-
rele de informatică,  să mai achi-
ziţionăm 30 de laptopuri şi mobi-
lier. De asemenea, am reuşit să
finalizăm construirea unui zid de
sprijin şi am reuş it să obţinem
promis iunea c ă vom avea fondu-
rile necesare pentru schimbarea
ac operişului de la clădirea cen-
trală, ac eas ta fiind o problemă
apăsătoare pentru noi pentru că
avem probleme de f iec are dată
când plouă mai mult.



luni, 15 septembrie 2014educaţie8 / cuvântul libertăţii

În privinţa profesorilor, regula-
mentul stabileşte că aceştia tre-
buie să aibă o ţinută morală dem-
nă, în concordanţă cu valorile pe
care trebuie să le transmită ele-
vilor, o vestimentaţie decentă şi
un comportament responsabil, fi-
indu-le interzis să desfăşoare ac-
ţiuni care pot afecta viaţa intimă,
privată şi familială a elevilor. Con-
form aceluiaşi regulament,
elevii nu vor mai putea fo-
losi telefonul mobil în timpul
orelor şi, totodată, le va fi
interzis să deţină, să consu-
me sau să comercializeze,
în şcoli şi în afara acestora,
droguri, substanţe etnobota-
nice, băuturi alcoolice, ţigări
şi să participe la jocuri de
noroc. Regulamentul preve-
de şi că unităţile de învăţă-
mânt preuniversitar vor în-
cheia un contract educaţio-
nal cu părinţii sau tutorii co-
piilor, în care vor fi stabilite
drepturile şi obligaţiile reci-
proce ale părţilor, iar neîn-
deplinirea obligaţiilor asuma-
te de şcoală va constitui
abatere disciplinară.
Manualele de clasa I
şi a II-a se lasă aşteptate

Din acest an şcolar, 2014-
2015, elevii claselor I şi a II-a
ar urma să înveţe după manua-
le noi, inclusiv în variantă digi-
tală. Pentru realizarea acesto-
ra, Ministerul Educaţiei a orga-
nizat o licitaţie, care a fost însă

Anul şcolar începe fără manuale la clasele
mici, dar cu obligaţii pentru profesori şi elevi

Anul şcolar 2014-2015 începe as-
tăzi fără manuale noi pentru clasele
I şi a II-a şi fără schimbări la exame-
nele naţionale şi admiterea în liceu,
dar cu un regulament ce integrează
reguli de conduită în unităţile de în-
văţământ, un contract educaţional cu
părinţii şi obligaţii pentru profesori
şi elevi, subliniază Mediafax. Regu-
lamentul de organizare şi funcţiona-
re a unităţilor de învăţământ preuni-
versitar este o premieră a ultimilor

zece ani pentru şcolile din România.
Proiectul acestui regulament, făcut
public de Ministerul Educaţiei, inclu-
de atât prevederi privind conduita
cadrelor didactice şi a elevilor, cât şi
obligaţii ale părinţilor, una dintre
acestea fiind aceea de de a asigura,
conform prevederilor legale, frecven-
ţa şcolară a copilului în învăţămân-
tul obligatoriu şi de a lua măsuri pen-
tru şcolarizarea acestuia, până la fi-
nalizarea studiilor.

contestată de unele edituri. Con-
siliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor a decis, pe 10 sep-
tembrie, continuarea procedurii
pentru reevaluarea ofertelor de-
puse în cadrul licitaţiei pentru rea-
lizarea manualelor şcolare, după
ce trei contestaţii au fost admise,
şase admise în parte şi două respin-
se. O zi mai târziu, Ministerul Edu-

caţiei Naţionale (MEN) a susţinut
că întârzierea noilor manuale pen-
tru clasele I şi a II-a este din vina
„celor care au blocat procedu-
ra” şi a asigurat elevii, cadrele
didactice şi părinţii că acestea
vor ajunge în şcoli imediat ce li-
citaţia se va finaliza.

Ponta: Marile bătălii dintre firme
întârzie tipărirea manualelor

Premierul Victor Ponta a asi-
gurat că va lua „măsuri fără nici
un fel de ezitare” dacă se va do-
vedi că au existat „nereguli” sau
„greşeli” făcute de MEN în or-
ganizarea licitaţiilor pentru ma-
nualele şcolare. Prezent, sâm-

bătă după-amiază, la Sinaia,
unde a participat la o dezbatere
pe teme de agricultură, acesta
a afirmat că există „o mare bă-
tălie” între firmele care au pier-
dut şi cele care au câştigat con-
tractele pentru realizarea ma-
nualelor şcolare. „Manuale noi

nu au mai fost făcute din
2004. După zece ani şi după
o muncă destul de laborioa-
să facem o reformă impor-
tantă, pentru că sunt ma-
nuale digitale. Asta înseam-
nă că orice copil va putea,
inclusiv în Moldova, să le
descarce. Toate licitaţiile s-
au făcut, vă daţi seama că
nu a fost foarte simplu, toa-
tă lumea, mai puţin clasele
I şi a II-a, au finalizat toate
procedurile. Pentru clasele
I şi a II-a s-au depus foarte
multe contestaţii. Şi există,
într-adevăr, o mare bătălie
între cei care au pierdut li-
citaţiile şi cei care vor să le
facă manuale ca în secolul
XXI. (...) Dacă există vreo
neregulă sau ceva, o gre-
şeală din partea ministeru-
lui, cu siguranţă voi lua mă-

suri fără nici un fel de ezitare,
dar trebuie să înţelegeţi că legi-
le şi dreptul la contestaţie şi de-
ciziile în acest sens întârzie nu
doar manuale, întârzie foarte
multe lucrări de infrastructură,
licitaţii publice”, a afirmat Vic-
tor Ponta.
Mai multe materii opţionale

O altă noutate a acestui an
şcolar este aceea că elevii vor
putea alege materii opţionale de
pe o listă mai largă decât cea
din 2013-2014. Astfel, elevii din
clasele a III-a şi a IV-a vor pu-
tea învăţa despre arhitectură şi
mediul construit, iar elevii din
liceele de muzică vor putea stu-
dia istoria jazzului.  Asta după
ce ministrul Educaţiei, Remus
Pricopie, a aprobat, prin ordin
de ministru, programa şcolară
pentru disiplina opţională „De-
a arhitectura. Educaţie pentru
arhitectură şi mediu construit”
pentru clasele a III-a şi a IV-
a. Timp de o oră pe săptămâ-
nă, elevii acestor clase se vor
familiariza cu modul în care
se construieşte mediul, dar şi
cu elemente minimale de ar-
hitectură. Programa propune
şi activităţi în aer liber, cen-
trate pe identificarea în reali-
tate a conceptelor învăţate în
clasă. Au fost aprobate, de
asemenea, şi programele şco-
lare pentru învăţământul li-
ceal, profilul artistic, specia-
lizarea Muzică, destinate dis-
ciplinelor opţionale „Muzică
vocală de jazz - muzică uşoa-
ră” şi „Istoria jazzului”. Pri-
ma disciplină vizează elevii din
ciclul liceal, clasele IX - XII,

iar cea de-a doua elevii din
clasele a XI-a şi a XII-a.
O veste bună: la examenele
naţionale nu se schimbă nimic

Anul şcolar 2014-2015 nu adu-
ce însă noutăţi în privinţa organi-
zării şi desfăşurării examenelor
naţionale şi a admiterii în liceu.
Astfel, după algoritmul inaugurat
anul trecut, media de admitere în
liceu se va calcula ca medie pon-
derată între media de la evalua-
rea naţională (75%) şi media no-
telor din gimnaziu (25%). Evalua-
rea Naţională din 2015 a elevilor
din clasa a VIII-a se va desfăşu-
ra la aceleaşi discipline ca cele
din acest an, examenele vor fi su-
pravegheate video, iar repartiza-
rea computerizată în licee va avea
loc în trei etape. Programele pen-
tru disciplinele la care va fi susţi-
nută Evaluarea Naţională din
2015 sunt aceleaşi cu cele din ul-
timii patru ani, respectiv cele
aprobate în 2010 prin ordin al mi-
nistrului Educaţiei. În anul şcolar
care începe astăzi vor fi evaluaţi
şi elevii claselor a II-a, a IV-a şi
a VI-a, aceste verificări fiind in-
troduse, în premieră, în 2013-
2014. Evaluările sunt programa-
te în perioada mai-iunie, pentru a
se vedea nivelul de pregătire al
elevilor din aceste clase. Rezul-
tatele nu se trec în catalog, nu se
afişează şi nu sunt făcute publi-
ce. Şi, tot la fel ca anul trecut,
vor fi organizate simulări ale exa-
menelor naţionale, pe care le vor
susţine atât elevii claselor termi-
nale (a VIII-a şi a XII-a), cât şi
cei de clasa a XI-a, pentru a se
familiariza cu bacalaureatul.
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Cel puţin 70 de persoane date
dispărute în Filipine, în urma
naufragiului unui feribot

Cel puţin 70 de persoane au fost
date dispărute în urma naufragiu-
lui unui feribot, în noaptea de sâm-
bătă spre duminică, în partea cen-
trală a Filipinelor, a anunţat agen-
ţia guvernamentală pentru securi-
tate civilă.  Feribotul „Maharlika
II”, care transporta cel puţin 84
de persoane, s -a sc ufundat, în
condiţii meteorologice nefavorabi-
le, în largul Insulei Leyte. Doar 14
pasageri au fost salvaţi,  până în
prezent, de către alte vapoare, a
declarat Mina Marasigan, o purtă-
toare de cuvânt a Consiliului naţi-
onal filipinez pentru reducerea ris-
curilor şi de gestionare a catastro-
felor. „Nave de salvare s-au con-
fruntat cu dificultăţi în a ajunge,
deoarece valurile erau enorme”, a
spus ea pentru AFP, subliniind că
există speranţa salvării altor pasa-
geri în orele următoare. Feribotul
a semnalat „probleme de naviga-
ţie” şi a înfruntat averse puterni-
ce, intemperii agravate de apropie-
rea taifunului Kalmaegi, care ame-
ninţă partea de nord a Filipinelor, a
adăugat purtătoarea de cuvânt.

NSA şi GCHQ au acces
clandestin la reţeaua Deutsche
Telekom, dezvăluie
„Der Spiegel”

Agenţia Naţională americană
pentru Securitate (NSA) şi servi-
c iile de informaţii britanic e
(GCHQ) dispun de un acces as-
cuns la reţeaua mai multor opera-
tori de telefonie germani, scria
„Der Spiegel” în ediţia apărută ieri,
pe baza unor documente furnizate
de fostul consultant al NSA Ed-
ward Snowden. Potrivit săptămâ-
nalului german, un program NSA
numit „Treasure Map” comportă
un acc es  c landes tin la reţeaua
Deutsche Telekom şi alţi operatori
mai mici, care-i permite să ajungă
până la dispozitivele conectate la
Internet - telefoane inteligente, cal-
culatoare sau tablete. Acest pro-
gram, catalogat drept un „Google
Earth al Internetului” de către „Der
Spiegel”, serveşte la „planificarea
unor atacuri informatice” şi „spio-
narea reţelei”, c ontinuă revista,
care nu a putut să obţină o reacţie
din partea NSA şi nici a GCHQ,
serviciul britanic însărcinat cu in-
terceptările.  „Un asemenea atac
cibernetic încalc ă în mod clar
dreptul german”,  a c omentat
Christian Steffen, directorul gene-
ral al operatorului Stellar, căruia
„Der Spiegel” i-a prezentat un do-
cument aparţinând GCHQ care
conţine parole ale clienţilor com-
paniei şi numele unui anumit nu-
măr de salariaţi. Alertate de către
revistă, Deutsche Telekom şi ope-
ratorul regional Netcologne nu au
identificat vreun dispozitiv suspect
şi nici scurgeri de date. Însă, po-
trivit şefului serviciului de securi-
tate al Deutsche Telekom, Thomas
Tschersich, „accesul unor servi-
cii secrete străine la reţeaua noas-
tră este total inacceptabil”. „Exa-
minăm orice indiciu al unei posibi-
le manipulări. În plus, am alertat
autorităţile asupra acestui punct”,
a precizat Tschersich, citat de săp-
tămânal.

ŞTIRI

Înregistrarea video în care gru-
parea Statul Islamic (SI) revendi-
că executarea prin decapitare a
ostaticului David Haines este „au-
tentică”, a anunţat ieri Ministerul
britanic al Afacerilor Externe, in-
formează AFP. „Totul indică că
înregistrarea este autentică şi nu
avem nici un motiv să credem că
nu este”, a spus un purtător de
cuvânt al ministerului. Primul mi-
nistrul britanic, David Cameron, a
declarat, sâmbătă, că uciderea an-
gajatului în domeniul umanitar
David Haines de către gruparea
teroristă SI este o crimă îngrozi-
toare şi a promis să-i aducă pe cri-
minali în faţa justiţiei, informează
Reuters. „Uciderea unui angajat
umanitar nevinovat este o crimă în-
grozitoare şi demnă de dispreţ. Un
act rău de tot. Inima mea este ală-
turi de familia lui David Haines,
care a demonstrat un curaj extra-
ordinar şi tărie de-a lungul acestui
calvar”, a afirmat premierul într-
un comunicat publicat de Dow-
ning Street.

„Vom face tot ce ne stă în pu-
tere pentru a-i vâna pe aceşti cri-
minali şi a ne asigura c ă ei se vor
confrunta c u justiţia, oric ât de
mult este nevoie”, a adăugat Ca-
meron. Militanţii SI, care luptă în
Irak şi Siria, au postat pe Inter-
net,  sâmbătă, un videoclip c e ar
arăta execuţia prin decapitare a
angajatului umanitar britanic  Da-
vid Haines, ca represalii pentru
intrarea Regatului Unit în coaliţia
destinată combaterii acestui grup
extremist jihadis t, informează
agenţia Reuters. Imaginile sunt în
concordanţă c u cele ale decapită-
rilor filmate a doi jurnalişti ameri-
cani, James Foley ş i Steven So-
tloff, luna trecută. Dac ă videocli-
pul jihadiş tilor se dovedeşte ş i de
data aceasta autentic, ar  fi a treia
exec uţie de acest gen într-o lună.

Acordul de încetare a focu-
lui încheiat pe 5 septembrie, la
Minsk, de armata ucraineană şi
rebelii proruşi din estul Ucrai-
nei, a fost încă o dată încălcat,
ieri, în zona aeroportului din
Doneţk, unde au fost auzite ti-
ruri ale artileriei grele, transmi-
te AFP. În pofida faptului că

Marea Britanie afirmă că înregistrarea video cu
decapitarea lui David Haines este autentică

Haines, un tată în vârstă de 44 de
ani din Perth, Sc oţia, lucrător în
domeniul umanitar, a fos t răpit în
Siria, în martie 2013, în timp ce
lucra pentru agenţia franceză AC-
TED.
În videoclip este prezentat şi un
alt ostatic

Videoclipul cu decapitarea lui
Haines, intitulat „Un mesaj pen-
tru aliaţii Americ ii”, înc epe cu

David Cameron spunând că lu-
crează cu guvernul irakian şi for-
ţele aliate kurde peshmerga pen-
tru a învinge SI. „Acest bărbat bri-
tanic  trebuie să plătească preţul
promis iunii tale,  Cameron, pentru
a înarma peshmerga împotriva Sta-
tului Islamic”, afirmă un bărbat
masc at îmbrăcat în negru, cu ac-
cent britanic,  în pic ioare lângă
Haines,  care este arătat în ge-
nunc hi ş i purtând o salopetă
portocalie. Videoclipul arată apoi
decapitarea bărbatului îngenun-

cheat. La sfârşit, un alt osta-
tic este arătat şi bărbatul mas-
cat avertizează că va fi ş i el
ucis dacă David Cameron
continuă să sprijine lupta îm-
potriva SI, adaugă Reuters.
Ieri, premierul britanic a con-
vocat o reuniune a comitetu-
lui pentru situaţii de urgenţă
a guvernului său, transmite
Reuters. Persoana care apa-
re pe înregistrarea video ca
fiind cel care îl execută pe
Haines es te numită „Jihadi
John” de media oc cidentală,
are un accent britanic şi este
aceeaşi cu exec utantul jurna-
liştilor americani James  Fo-
ley şi Steven Sotloff. Servi-

ciile de securitate britanice încear-
că în prezent să îl identifice folo-
sind tehnologia de recunoaştere a
voc ii.

SI, „organizaţia laşităţii
şi abjecţiei”

Preşedintele american, Barack
Obama, şi-a exprimat, sâmbătă,
solidaritatea cu aliatul său brita-
nic, după dec apitarea lui Haines,
informează AFP. „Statele Unite
condamnă cu fermitate uciderea

barbară a cetăţeanului britanic
David Haines  de către grupul te-
rorist SI”,  a declarat preşedintele
Obama într-un comunicat,  folo-
s ind acronimul ISIL (EIIL în
franceză) pentru a vorbi despre
jihadişti.  Şi preşedinţia franceză
a c ondamnat,  ieri,  „asas inatul
odios al lui David Haines”, care
arată „că (membrii) c omunităţii
internaţionale trebuie să se mo-
bilizeze împotriva Daesh (acro-
nimul arab al SI) , organizaţia la-
şităţii şi abjecţiei”, se arată într-
un comunicat.

Premiertul irakian a ordonat
încetarea bombardamentelor

Premierul irakian, Haidar al-
Abadi, a anunţat, sâmbătă, că a
ordonat încetarea bombardamen-
telor în zonele populate, cu scopul
de a minimaliza pierderile civile în
lupta dusă împotriva grupării SI.
„Am ordonat aviaţiei irakiene să
înceteze bombardamentele în zo-
nele (populate) de civili, inclusiv
în oraşele controlate de SI”, a de-
clarat el, adăugând însă că „Gu-
vernul nu îşi va reduce eforturile
în vederea urmăririi membrilor SI,
oriunde ar fi”.

Ucraina: Noi violenţe armate
în zona aeroportului din Doneţk

preşedintele ucrainean, Petro
Poroşenko, a salutat în aceas-
tă săptămână „schimbarea ra-
dicală” a situaţiei, ca urmare a
încheierii unui acord de înce-
tare a focului, cele două părţi
sunt, în prezent, implicate în
schimburi de focuri în mai mul-
te cartiere ale oraşului Doneţk.

Sâmbătă, armata ucraineană a
anunţat că a respins în seara
precedentă un atac al separa-
tiştilor proruşi asupra aeropor-
tului din Doneţk. „Numeroşi
rebeli, sprijiniţi de şase tancuri,
au lansat vineri, la ora locală
19:30 (16:30 GMT), un asalt
contra aeroportului din Doneţk,
care a fost respins eroic de
către soldaţi”, a indicat biroul
de presă al statului-major al
operaţiunii armatei ucrainene în
estul ţării. Pe de altă parte, mi-
nistrul ucrainean al Apărării,
Valeri Gheletei, a anunţat că a
început procesul de furnizare
de arme Kievului din partea
unor ţări membre NATO, infor-
ma ieri agenţia RIA Novosti, în
ediţia rusă online. El a reamin-
tit că la începutul lunii septem-
brie a fost împreună cu preşe-
dintele ucrainean la summitul
NATO din ţara galilor, unde a

cerut Alianţei ajutor pentru
Ucraina. „De asemenea, am
discutat (la summit) într-un for-
mat închis cu miniştrii Apărării
marilor puteri ale lumii, cei care
ne pot ajuta, ei ne-au ascultat
şi la noi acum se desfăşoară
procesul de furnizare a arme-
lor”, a declarat Gheletei sâm-
bătă seară, într-un interviu la
„Canalul cinci” ucrainean. Po-
trivit consilierului preşedintelui
Ucrainei, Iuri Luţenko, la sum-
mitul NATO din Ţara Galilor s-
a ajuns la un acord asupra fur-
nizării de arme din SUA, Fran-
ţa, Polonia, Norvegia şi Italia.
Toate aceste ţări au negat ul-
terior această declaraţie, dar
preşedintele Ucrainei a insistat
că a reuşit totuşi să cadă de
acord cu o serie de ţări mem-
bre NATO asupra livrărilor di-
recte de arme moderne, amin-
teşte RIA Novosti.
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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 Post Meridian
10:50 România în 5 minute
11:00 Teleshopping
11:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
12:20 România în 5 minute
12:30 În grãdina Danei
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

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

prinþesa Ja Myung
18:10 Vreau sã fiu sãnãtos
18:40 România în 5 minute
18:50 Clubul celor care

muncesc în România
19:00 Meteo
19:10 Aºa-i Românul!
19:30 Starea naþiei
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber
22:00 Biziday
22:50 Clubul celor care

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

pions League 2014-2015
00:30 Ora regelui

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

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

Enescu 2013
13:50 Enescu
14:00 Citeºte româneºte!
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Connor sub acoperire
2009, Canada, Familie
15:25 Connor sub acoperire
2009, Canada, Familie
15:50 5 minute de istorie
16:00 Carabinieri
2002, Italia, Comedie, Crimã,

Dramã
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
20:10 Prinþul negru
22:00 Ora de ºtiri
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:50 Ploaie de vara
2006, Spania, Dramã, Romantic

07:30 Îndrãgostiþi
09:05 Lincoln
11:35 Speranþa regãsirii
13:05 Limba turcã pentru

începãtori
14:55 Taxi
16:35 Regatul de gheaþã
18:20 Pe platourile de filmare
18:50 Jesse Stone: O moarte

suspectã
20:20 Dansatoarea din umbrã
22:00 Imperiul din Atlantic City
23:00 Imperiul din Atlantic City
00:00 Ray Donovan
00:55 Îndrãgostiþii mor ultimii
03:00 Sindromul post-divorþ
04:30 Android

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Raþiune ºi simþire
1995, SUA, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru
2013
15:00 Cercul literar Jane Austen
2007, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masterchef
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Terra Nova
2011, Australia, SUA, Aventuri,

Mister, SF
00:00 Dexter
2006, SUA, Crimã, Dramã,

Mister, Thriller
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:00 Raþiune ºi simþire (R)

07:15 Minciuna (R)
08:15 Rosa Diamante (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Soþ de închiriat (R)
11:45 Pentru cã te iubesc (R)
13:00 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)

08:45 Acasã în bucãtãrie (R)
09:45 Doamne de poveste
10:45 Batman: Neînfricat ºi

cutezãtor
11:15 Doamne de poveste (R)
12:15 La Mãruþã (R)
13:45 Lara (R)
14:45 Jocul minciunilor (R)
15:45 Lara
19:00 Jocul minciunilor
20:00 Vine poliþia!
21:00 Seinfeld
00:00 Anturaj
02:30 Lumea Pro Cinema
03:00 Cine A.M.

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 Mr. Bean în vacanþã
2007, Marea Britanie, Comedie
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Mr. Bean în vacanþã (R)
2007, Marea Britanie, Comedie
03:30 Observator special (R)
04:00  Acces direct (R)
06:00 Observator

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

Dragoste
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2008, SUA, Dramã
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2008, SUA, Dramã
03:30 Pastila de râs (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)

07:00 Fetiþele ponei (R)
2013, Animaþie, Comedie,

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

Dramã, Western
10:00 Teleshopping
10:30 Râzi ºi câºtigi (R)
11:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
12:00 Teleshopping
12:30 Trãsniþii din Queens
1998, SUA, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Prinþul ºi bãieþelul
1995, Marea Britanie, SUA,

Germania, Franta, Familie,
Fantastic

16:30 Focus
17:00 Walker, poliþist texan
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Vrei sã fii milionar
20:30 Dumbrava minunatã
1980, Romania, Fantastic,

Muzical
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 Prinþul ºi bãieþelul (R)
1995, Marea Britanie, SUA,

Germania, Franta, Familie,
Fantastic

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 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Spãrgãtorii de râs
19:30 Local Kombat Bãtaie ca-n

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

stars
23:00 Anatomia rãului
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Condamnaþi pe viaþã
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro
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07:10 Legendele palatului,
printesa Ja Myung

07:50 Zon@
08:00 Telejurnal matinal
08:59 Micul dracula
09:30 Starea natiei
10:20 Biziday
11:00 Teleshopping
11:40 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,

printesa Ja Myung
17:35 Legendele palatului,

printesa Ja Myung
18:15 Interes general
18:45România în 5 minute*

Pestera Sfantul Grigorie Decapoli-
tul - Sala Tacerii Spirituale

18:50 Clubul celor care
muncesc în România

19:00 Meteo
19:10 Asa-i Românul!
19:30 Starea natiei
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Studio UEFA Champions

League
21:40 Fotbal. UEFA Champions

League 2013-2014 *Borussia
Dortmund-F.C. Arsenal

23:50 Starea natiei
00:30 Rezumatele UEFA

Champions League

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

Regele Geunchogo
08:20 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
09:00 Enescu
09:10 Documentar 360°-GE0
10:10 Memorialul Durerii
11:10 Printul negru
13:00 Interviurile Festivalului

Enescu 2013
13:50 Enescu
14:00 SOS-Salvati Pamântul

Nostru!
14:30 Cultura minoritatilor
15:00 Connor sub acoperire
15:25 Connor sub acoperire
15:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
16:00 Carabinieri
17:00 O poveste... cu cântec!
17:30 Spectacolul lumii… vazut

de Ioan Grigorescu
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 SOS-Salvati Pamântul

Nostru!
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 D'ale lu' Mitica
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Ora de stiri
23:00 CSI - Crime si Investigatii
23:50 Zeul razboiului

07:50 Admis pe pile
09:35 Jesse Stone: O moarte

suspecta
11:05 Doamna Doubtfire, taticul

nostru trasnit
13:10 Universitatea monstrilor
14:55 Bai, care mi-ai sutit

masina?
16:20 1.000 post Terra
18:00 Redactia
18:55 Redactia
20:00 Someone Marry Barry
21:30 Iron Sky. Invazia
23:00 Asasinarea lui Jesse

James de catre lasul Robert Ford
01:35 La limita de jos a cerului
02:55 Viziuni întunecate
04:35 Someone Marry Barry
06:00 Universitatea monstrilor

07:00 Stirile Pro Tv
10:00 La Maruta (R)
11:00 Cercul literar Jane Austen

(R)
11:30 Trandafirul negru (R)
12:30 Dadaca
13:00 Stirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru
15:00 Balada lui Lucy Whipple
17:00 Stirile Pro Tv
17:30 La Maruta
19:00 Stirile Pro Tv
20:30 Lunetistul 2
22:30 Stirile Pro Tv
23:05 Terra Nova
00:00 Dexter
01:00 Dadaca (R)
01:30 Lunetistul 2 (R)
03:00 Stirile Pro Tv (R)
04:30Terra Nova (R)
05:30 La Maruta (R)

07:15 Minciuna (R)
08:15 Tânar si Nelinistit (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Soþ de închiriat (R)
11:45 Pentru ca te iubesc (R)
13:00 Culorile iubirii (R)
14:30 Legaturi riscante (R)
15:30 Minciuna
16:30 Tânar si Nelinistit
17:30 Clona
18:30 Soþ de închiriat
19:30 Pentru ca te iubesc
20:30 Culorile iubirii
22:00 Legaturi riscante
23:00 Casa de alaturi
00:00 Clona (R)
01:00 Razboiul sexelor
02:30 Doamne de poveste (R)
03:30 Dincolo de povestiri (R)
04:30 Razboiul sexelor (R)
06:15 Casa de alaturi (R)

08:30 Acasa în bucatarie (R)
09:30 Doamne de poveste
10:30 Batman: Neinfricat si

cutezator (R)
11:00 Batman: Neinfricat si

cutezator
11:30 Lara (R)
12:30 Acasa în bucatarie (R)
13:30 La Maruta (R)
15:00 Lara
16:00 La bloc (R)
17:00 Jocul minciunilor (R)
18:00 Seinfeld (R)
19:00 La bloc
20:00 Vine politia!
21:00 Seinfeld
22:00 Saruta mireasa
00:15 Cobra 11 în alerta
01:15 Saruta mireasa (R)
02:45 Lumea Pro Cinema
03:15 Cine A.M.

08:00 Neatza cu Razvan si
Dani

10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasa pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasa pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 TRON: Mostenirea
2010, SUA, Actiune, Aventuri,

SF, Thriller
23:00 Un show pacatos
01:00 Observator (R)
02:00 TRON: Mostenirea (R)
2010, SUA, Actiune, Aventuri,

SF, Thriller
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)

07:00 Asi - Împotriva destinului
10:00 Draga mea prietena (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lânga mine
16:45 Teo Show (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Tradarea
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Tradarea (R)
03:30 Pastila de râs (R)
04:15 Te vreau lânga mine (R)

07:00 Prietenie de conjunctu-
ra

2008, Drama
09:00 Walker, politist texan

(R)
1993, SUA, Actiune, Crima,

Drama, Western
10:00 Teleshopping
10:30 Râzi si câstigi (R)
11:15 Trasniti din NATO (R)
2003, Romania, Comedie
12:00 Teleshopping
12:30 Trasnitii din Queens
1998, SUA, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Dumbrava minunata

(R)
1980, Romania, Fantastic,

Muzical
16:30 Focus
17:00 Walker, politist texan
1993, SUA, Actiune, Crima,

Drama, Western
18:00 Focus
19:00 Râzi si câstigi
19:30 Vrei sa fii milionar
20:30 Busola de aur
2007, SUA, Aventuri, Familie,

Fantastic, Thriller
22:30 Trasniti din NATO
2003, Romania, Comedie
23:00 Click!
00:00 NCIS: Los Angeles -

Ancheta militara
2009, SUA, Crima, Drama,

Mister
01:00 Prietenie de conjunctu-

ra (R)
2008, Drama
03:00 Trasniti din NATO (R)
2003, Romania, Comedie
03:30 Trasnitii din Queens (R)
1998, SUA, Comedie
04:30 Danni Lowinski
2010, Germania, Comedie,

Drama
05:30 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, Romania, Comedie
06:00 Râzi si câstigi (R)
06:30 Teleshopping

07:00 Stiri Sport.ro
08:00 Stiri Sport.ro
09:00 Stiri Sport.ro
10:00 Ora exacta în sport
12:00 Editie Speciala
13:00 Stiri Sport.ro
13:10 Ora exacta în sport
14:00 Stiri Sport.ro
14:10 Ora exacta în sport
15:00 Stiri Sport.ro
16:00 Ora exacta în sport
17:00 Stiri Sport.ro
17:10 Ora exacta în sport
18:00 Stiri Sport.ro
18:30 Sete de crapi
18:45 Spargatorii de râs
19:30 Bellator: Gladiatorii:

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

20:30 Regii KO-ului: Rocky
Marciano

21:00 Ora exacta în sport
22:00 Wrestling RAW
00:00 Stiri Sport.ro
00:30 Condamnati pe viata
01:30 Ora exacta în sport
02:00 Stiri Sport.ro
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MIERCURI - 17 septembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:00 Stirile Pro Tv
10:00 La Maruta (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
12:30 Dadaca
1993, SUA, Comedie
13:00 Stirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru
15:00 O iubire perfecta
17:00 Stirile Pro Tv
17:30 La Maruta
19:00 Stirile Pro Tv
20:30 O lupta personala
22:30 Stirile Pro Tv
23:05 Terra Nova
00:00 Dexter
01:00 Dadaca (R)
1993, SUA, Comedie
01:30 O lupta personala (R)
03:00 Stirile Pro Tv (R)
04:30 Terra Nova (R)
05:30 La Maruta (R)

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

Regele Geunchogo
08:20 Legendele palatului:

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

Enescu 2013
14:00 SOS-Salvati Pamântul

Nostru!
14:30 Cultura minoritatilor
15:00 Connor sub acoperire
15:25 Povestitorul
15:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
16:00 Carabinieri
17:00 O poveste... cu cântec!
17:30 Spectacolul lumii… vazut

de Ioan Grigorescu
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 SOS-Salvati Pamântul

Nostru!
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Ziua cea mare!
22:00 Ora de stiri
23:00 CSI - Crime si Investigatii
23:50 Zeul razboiului
01:05 Enescu
01:10 Documentar

07:40 1.000 post Terra
09:20 6 grade
10:45 Catelul detetectiv
12:20 Cursa fara frâne
13:50 Fata cu noua peruci
15:45 Mary cea cu vino-ncoa'
17:45 Regatul secret
19:30 Vicepresedinta
20:00 Blue Jasmine
21:40 7 centimetri
23:10 Californication
23:40 Imperiul din Atlantic City
00:40 Imperiul din Atlantic City
01:40 Baschetbalistele de vârsta

a doua
03:20 Django dezlantuit
06:00 Cursa fara frâne

07:15 Minciuna (R)
08:15 Tânar si Nelinistit (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Soþ de închiriat (R)
11:45 Pentru ca te iubesc (R)
13:00 Culorile iubirii (R)
14:30 Legaturi riscante (R)
2012, SUA, Drama
15:30 Minciuna
16:30 Tânar si Nelinistit
17:30 Clona
18:30 Soþ de închiriat
19:30 Pentru ca te iubesc
20:30 Culorile iubirii
22:00 Legaturi riscante
23:00 Casa de alaturi
00:00 Clona (R)
01:00 Razboiul sexelor
02:30 Doamne de poveste (R)
03:30 Dincolo de povestiri (R)
04:30 Razboiul sexelor (R)
06:15 Casa de alaturi (R)

08:30 Acasa în bucatarie (R)
09:30 Doamne de poveste (R)
10:30 Batman: Neinfricat si

cutezator (R)
11:00 Batman: Neinfricat si

cutezator
11:30 Lara (R)
12:30 Jocul minciunilor (R)
13:30 La Maruta (R)
15:00 Lara
16:00 La bloc (R)
17:00 Jocul minciunilor
18:00 Seinfeld (R)
19:00 La bloc
20:00 Vine politia!
21:00 Seinfeld
22:00 Mafia din Staten Island
00:00 Cobra 11 în alerta
01:00 Mafia din Staten Island

(R)
02:30 Lumea Pro Cinema
03:00 Cine A.M.

08:00 Neatza cu Razvan si
Dani

10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasa pentru fiul

meu
13:00 Observator
14:00 Mireasa pentru fiul

meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Wanted
22:30 Un show pacatos
23:00 Un show pacatos
01:00 Observator (R)
02:00 Wanted (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

07:00 Asi - Împotriva
destinului

10:00 Draga mea prietena
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lânga 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 prietena

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

(R)

07:00 Razboi în campus
2009, Comedie, Drama
09:00 Walker, politist texan

(R)
1993, SUA, Actiune, Crima,

Drama, Western
10:00 Teleshopping
10:30 Râzi si câstigi (R)
11:15 Trasniti din NATO (R)
2003, Romania, Comedie
12:00 Teleshopping
12:30 Trasnitii din Queens
1998, SUA, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Busola de aur (R)
2007, SUA, Aventuri,

Familie, Fantastic, Thriller
16:30 Focus
17:00 Walker, politist texan
1993, SUA, Actiune, Crima,

Drama, Western
18:00 Focus
19:00 Râzi si câstigi
19:30 Cireasa de pe tort
20:30 Cronica cârcotasilor
22:30 Trasniti din NATO
2003, Romania, Comedie
23:00 Click!
00:00 NCIS: Los Angeles -

Ancheta militara
2009, SUA, Crima, Drama,

Mister
01:00 Cronica cârcotasilor

(R)
03:00 Razboi în campus (R)
2009, Comedie, Drama
04:30 Danni Lowinski
2010, Germania, Comedie,

Drama
05:30 Trasniti din NATO (R)
2003, Romania, Comedie
06:00 Râzi si câstigi (R)
06:30 Teleshopping

07:00 Stiri Sport.ro
08:00 Stiri Sport.ro
09:00 Stiri Sport.ro
10:00 Ora exacta în sport
12:00 Stiri Sport.ro
12:10 Ora exacta în sport
13:00 Stiri Sport.ro
13:10 Ora exacta în sport
14:00 Stiri Sport.ro
14:10 Ora exacta în sport
15:00 Stiri Sport.ro
16:00 Ora exacta în sport
17:00 Stiri Sport.ro
17:10 Ora exacta în sport
18:00 Stiri Sport.ro
18:30 Sete de crapi
18:45 Spargatorii de râs
19:30 Local Kombat Bucuresti
21:00 Ora exacta în sport
22:00 Wrestling SMACK
23:00 Mafioti
00:00 Stiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT

Next Generation
01:30 Ora exacta în sport
02:00 Stiri Sport.ro

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

LABIRINTUL: EVADAREA

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Filmele din perioada 4.07 - 10.07.2014

Gen film:
Dramã
Cu:
Serge Riaboukine,
Camelia Pintilie,
Gabriel Spahiu,
Constantin
Florescu,
Sanda Toma
Regizor:
Corneliu
Gheorghita
Scenariul:
Jean Samouillan

CRIPTA

Gen film:
Mister, SF, Thriller
Cu:
Dylan O'Brien,
Kaya Scodelario,
Patricia Clarkson,
Thomas Brodie-
Sangster,
Will Poulter
Regizor:
Wes Ball
Scenariul:
James Dashner,
Noah Oppenheim,
T.S. Nowlin,
Grant Pierce Myers

07:10 Legendele palatului,
printesa Ja Myung

07:50 Zon@
08:00 Telejurnal matinal
08:59 Micul dracula
09:30 Starea natiei
10:10 Exclusiv în România
11:00 Teleshopping
11:40 Garantat 100%
12:20 România în 5 minute
12:30 Vreau sa fiu sanatos
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

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

printesa Ja Myung
17:35 Legendele palatului,

printesa Ja Myung
18:15 Europa mea
18:40 România în 5 minute
18:50 Clubul celor care

muncesc în România
19:00 Meteo
19:10 Asa-i Românul!
19:30 Starea natiei
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Vorbeste liber
22:00 Biziday
22:50 Clubul celor care

muncesc în România
23:00 Starea natiei
00:00 Garantat 100%
00:50 Prin Tara Zânelor
01:20 Zestrea românilor
01:45 Asa-i Românul!
02:00 Telejurnal
02:50 Sport
03:05 Vorbeste liber
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Anunþul tãu!
S.C. TIM DENTEHNICA

S.R.L. anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de
obþinere a autorizaþiei de mediu
privind activitatea „Fabricarea
de dispozitive, aparate ºi instru-
mente medicale ºi stomatologi-
ce” ce se desfãºoarã în  Cetate,
strada Calea Severinului 112,
Dolj. Informaþiile privind poten-
þialul impact asupra mediului
pot fi consultate la sediul ARPM
Craiova, strada Petru Rareº, nr.1,
zilnic între orele 9,00-14,00. Ob-
servaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul ARPM Craiova
pânã la data de 30.09.2014.

S.C. PROJECT - THC SRL
anunþã elaborarea primei versi-
uni a Planului Urbanistic de De-
taliu ,,Reconversie funcþionalã
din zonã de locuit în zonã parþi-
al industrie nepoluantã servicii
ºi locuinþe„ sat Rãchita de Jos,
ºi declanºarea etapei de înca-
drare pentru obþinerea avizului
de mediu. Consultarea primei
versiuni a planului se poate rea-
liza la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr.1, Craiova ºi la sediul
titularului în Craiova, str. Sadu
nr.22. Comentariile ºi sugestiile
se vor transmite în termen de
15 zile calendaristice de la data
prezentului anunþ.

Compania de Apã Oltenia
promoveazã intenþia unei inves-
tiþii pentru Proiectul ,,EXTINDE-
RE SISTEME ALIMENTARE CU
APÃ ªI CANALIZARE, INCLU-
SIV BRANªAMENTE ªI RA-
CORDURI ÎN JUDEÞUL DOLJ”.

Anunþul tãu!
SC IRCROS PRODUCTION

SRL anunþã publicul interesat
asupra disponibilizãrii proiec-
tului de plan ºi finalizãrii Rapor-
tului de Mediu pentru PUZ -
schimbarea destinaþiei terenu-
lui din zona de locuit în zonain-
dustrie nepoluantã ºi depozi-
tare în com. Malu Mare, sat
Preajba, Aleea Bechetului, nr.
3, T29, P40, jud. Dolj ºi organi-
zarea dezbaterii publice care va
avea loc în data de 31 octom-
brie 2014 la Primãria com. Malu
Mare, str. Bechetului, începând
cu orele 13.00. Planul ºi Rapor-
tul de Mediu pot fi consultate la
sediul titularului din loc. Iºalni-
þa, jud. Dolj, str. Decebal, nr. 22,
sediul APM Dolj, mun. Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1, zilnic
de luni pânã joi între orele 8.30-
16.00, vineri între orele 8.30-
13.30 ºi pe site-ul APM Dolj:
http://apmdj.anpm.ro. Autoritã-
þile participante: Direcþia de
Sãnãtate Publicã Dolj, Sistemul
de Gospodãrire a Apelor Dolj,
Garda Naþionalã de Mediu -
Comisariatul Judeþean Dolj,
Inspecoratul pentru Situaþii de
Urgenþã Dolj, Direcþia pentru
Agriculturã ºi Dezvoltare Rura-
lã Dolj, Consiliul Judeþean Dolj,
SC Lucrãri de Drumuri ºi Po-
duri Dolj SA, Oficiul de Cadas-
tru ºi Publicitate Imobiliarã Dolj,
Primãria Malu Mare. Opiniile,
comentariile ºi propunerile vor
fi transmise în scris la sediul
APM Dolj pânã la data de
27.10.2014.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
CERERI SERVICIU

Vânzãtoare de co-
vrigi, produse patise-
rie, vânzãtoare orice
magazin, îngrijire co-
pii ºi bãtrâni. Telefon:
0251/552.089; 0747/
072.570.

OFERTE SERVICIU
S.C. angajeazã ºofer
profesionist, local
Craiova. Relaþii la te-
lefon: 0770/607.975.
Angajez vânzãtoare.
Telefon: 0765/040.172.
Caut femeie sã-mi ia
copilul de la ºcoalã, ora
16.00, zona Garã.  Te-
lefon: 0760/477.903.
Angajez familie se-
rioasã, soþ ºi soþie,
pentru îngrijire ºi ad-
ministrare pensiune
Sinaia, salariu atrac-
tiv. Telefon: 0766/
481.842.
Angajez zidar, zu-
grav, faianþar, rigip-
sar, tencuitor, necali-
ficaþi, termosistem.
Solicit experienþã ºi
seriozitate. Telefon:
0767/174.979.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Executãm construc-
þii, finisaje, amenajãri
interioare de calitate,
26 ani experienþã în
þarã ºi strãinãtate. Te-
lefon: 0767/174.979.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

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

Vând apartament 3
camere, Filiaºi. Tele-
fon: 0766/577.828.
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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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Proprietar vând apar-
tament 3 camere de-
comandat, lux, cen-
tralã, Craioviþa Nouã
- Orizont. Telefon:
0752/641.487.
Particular vând apar-
tament 2 semideco-
mandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.
Vând urgent aparta-
ment 4 camere, cartier
Lãpuº (vizavi de Elec-
troputere Mall), etajul 6/
8, multiple îmbunãtãþiri,
termopane, uºã meta-
licã la intrare. Poate fi
vãzut la orice orã din zi.
Preþ 47.000 euro ne-
gociabil. Telefon: 0766/
483.542.

CASE
Vând casã în Ocnele
Mari Vâlcea, poziþie ex-
celentã, spaþii gene-
roase, detalii zilnice la
telefon: 0746/035.625,
între orele 18.00 - 20.00.
Vând casã în comu-
na Breasta - Dolj, lân-
gã primãrie. Telefon:
0769/369.128; 0722/
943.220.

Vând casã 2 came-
re, salã, tindã, curte
600 mp, fântânã.
Preþ 10.000 Euro în
Cleanov - Dolj. Tele-
fon: 0351/809.972;
0764/211.651.
Dioºti, vând casã
Regalã superbã 3
camere ºi dependin-
þe, grajd, magazie
curte 3.800 mp. Te-
lefon: 0722/336.634.
Vând casã 3 came-
re, anexe, pomi, vie,
fântânã, apã ºi cana-
lizare la poartã, loca-
litatea Ciutura. Tele-
fon: 0763/305.850.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren central,
deschidere la douã
strãzi, 324 mp, Rela-
þii la telefon:0746/
495.167.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

Ocazie! Vând, închi-
riez, teren, Calea
Bucureºti, km 9,
1000-2000 m des-
chidere 36 m, ideal
pentru Showroom,
depozit, halã, parc
auto, benzinãrie. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m
cartier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut, parcelabil. Te-
lefon: 0744/563.823.
Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova
- ªimnicul de Sus la
600 m de Lacul Tan-
chiºtilor, între vile. Te-
lefon: 0351/170.504.
Ocazie! Vând 800 mp,
teren ideal pentru
casã, zonã pitoreascã
la 14 km de Craiova,
comuna Predeºti, cu-
rent ºi apã pe teren,
4000 Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren arabil, in-
travilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Te-
lefon: 0351/460.075;
0746/099.975.

Vând teren posibilitate
construcþie, grãdinã
Bio. Telefon: 0724/
805.298, dupã ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi te-
ren intravilan 650 mp,
deschidere 8 m, 15
euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/ mp. Tele-
fon: 0724/228.827.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TEREN
AGRICOL. TELE-
FON: 0766/368.385.
SPAÞII COMERCIALE
Vând restaurant Fi-
liaºi. Telefon: 0766/
577.828.
Vând spaþiu comer-
cial cu terasã, zonã
centralã. Telefon:
0746/660.001.
SCHIMBURI

Schimb camerã cã-
min Valea Roºie cu o
cãsuþã locuibilã. Tele-
fon. 0764/806.680.
Apartamnet 2 came-
re cu casã împreju-
rimi Craiova. Telefon:
0771/663.179.
Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu apar-
tament 2 camere +
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

AUTO
STRÃINE

Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Punto
S.T.D.I. an 1998 3 uºi,
1,7KW. Telefon:
0762/185.366.
Vând Fiat Punto mo-
tor 1,2, benzinã, 4 uºi,
culoare roºu grena,
taxa auto plãtitã ºi ne-
recuperatã, înmatri-
culat România. Tele-
fon: 0727/714.184.
Vând Fiat Ducato,
fabricaþie 1997, mo-
tor 2.5 Diesel, con-
sum7%, cui pentru
remorcã. Telefon:
0768/ 254.760.
CUMPÃRÃRI AUTO
CUMPÃR Superno-
va. Telefon: 0786/
024.633.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând masã floarea–
soarelui pentru com-
binã C 12M, cutie vi-
teze, reductor tracþi-
une, triodinã 380V ºi
alte piese. Telefon:
0764/261.954.
Vând þuicã de prunã
ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.

VÂND disc, semã-
nãtoare porumb,
plug, instalaþie erbi-
cidat, an fabricaþie
2003. Telefon: 0742/
176.320.
Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou
cu garanþie 3 ani. Te-
lefon: 0745/751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televizor
color, putinã salcâm,
bicicletã bãrbãteas-
cã. Telefon: 0251/
416.455.
Vând groapã cimitir
Roboaica, regulator
gaze ºi 2 arzãtoare
sobe. Telefon: 0746/
901.203.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi
ghete militare, piese
Dacia noi, calculator
instruire copii, com-
binã muzicalã ste-
reo. Telefon: 0735/
445.339.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã- 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
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Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/ 303.445.
Vând stoloni cãp-
ºuni remontate,
parþial înfloriþi. Preþ 5
lei ºi 8 lei. Telefon:
0 7 4 2 / 0 2 3 . 3 9 9 ;
0253/285.145.
Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Vând Frigider Arctic
180 litri ºi premergã-
tor copii. Telefon:
0745/602.001.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Tele-
fon: 0251/417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare fini-
satã neocupatã. Te-
lefon: 0722/456.609.
Vând vin roºu 5 lei/litru
ºi þuicã 10 lei/litru. Tele-
fon: 0251/428.415;
0743/510.255.

Vând tub plastic pen-
tru forat puþuri di-
mensiune 112. Tele-
fon: 0745/589.825.
Albine, familii puterni-
ce ºi roi bine dezvol-
taþi cu mãtci selecþio-
nate. Telefon: 0720/
115.936.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amena-
jate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu Craio-
va. Telefon: 0728/
964.686.
Vând grâu, uºi ºi fe-
restre. Telefon: 0766/
676.238.
Vând þiglã Jimbolia 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,
foarfecã tãiat tablã
de banc, canistrã
aluminiu nouã 20 l,
reductor oxigen su-
durã, alternator 12V
nou, delcou aprinde-
re Dacia 1310 nou,
arzãtoare gaze sobã
D 600 mm. Telefon:
0251/427.583.

Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut:
SINGER PAFF. Tele-
fon: 0745/751.558.
Vând PC model MSI
– ALL-IN-ONE,
WIND TOP AE 1920
nefolosit, sigilat, ga-
ranþie 300 Euro. Te-
lefon: 0722/456.609.
Vând aparat de su-
durã, autogen poli-
zor, bormaºinã, par-
briz Tico. Telefon:
0761/155.549.
Vând 3 locuri de veci.
Telefon: 0770/661.777.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând maºinã de
spãlat, frigider inox,
televizor mic ºi mare,
ºifonier stejar. Tele-
fon: 0752/142.493.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru cas-
trat armãsari, inox
veritabil - stazã per-
fectã. Telefon: 0720/
231.610.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, mar-
cã ruseascã ºi dis-
curi Electrecord de
muzicã popularã ºi
uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.

Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezer-
vã, furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/542.885.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/3
ºi lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
SCHIMBURI

Vând sau scimb ca-
lorifere de fontã (fo-
losite) cu un calorifer
tablã 120/80 foarte
puþin folosit. Telefon:
0720/231.610.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez camerã. Te-
lefon: 0771/780.325.

Particular închiriez
apartament 2 ca-
mere decomanda-
te, ultraîmbunãtãþit,
centralã, stradal
zona Cinematograf
Craioviþa, 180 euro/
lunã. Telefon: 0728/
012.055.
Închiriez 3 camere,
ultracentral, cen-
tralã, A.C. mobilat,
lux. Telefon: 0726/
212.774.
Închiriez garsonierã
mobilatã. Telefon:
0761/277.780.
Apartament 2 came-
re decomandate lux,
A.C. microcentralã,
balcon închis, com-
plet mobilat. Telefon:
0722/956.600; 0756/
028.300.
Închiriez aparta-
ment ultracentral,
ultralux, A.C. toate
dotãrile, mobilier ul-
tramodern ºi regim
hotelier. Telefon:
0762/ 109.595.

Închiriez garsonierã
mobilatã Lãpuº. Te-
lefon: 0724/065.756.
Închiriez camerã la
bloc (zona Univer-
sitate). Telefon:
0 7 7 0 / 6 6 1 . 4 1 8 ;
0351/422.633.
Închiriez spaþiu
stradal, birou mo-
bilat, depozit, Dez-
robiri i . Telefon:
0351/437.906.
CERERI ÎNCHIRIERI
Caut sã închiriez
garsonierã mobi-
latã. Ofer 80 Euro.
Telefon: 0763/
975.992.
CONDOLEANÞE
PSD Dolj este alã-
turi de consilierul
municipal, Beþiu
Alexandru, la grea-
ua încercare prici-
nuitã de trecerea în
nefiinþã a tatãlui, dr.
Beþiu Traian. Dum-
nezeu sã îl odih-
neascã în pace!



cuvântul libertãþii / 15luni, 15 septembrie 2014 sp    rtsp    rtsp    rtsp    rtsp    rt
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Mii de locuitori ai Bãnei au par-
ticipat, sâmbãtã, la Craiova Sport-
Fest, eveniment ce a transformat
centrul urbei într-un adevãrat com-
plex sportiv.

Scopul acþiunii a fost populari-
zarea ºi mediatizarea fenomenul
sportiv, iar obiectivele: prezentarea
ºi promovarea sportivilor craio-
veni, implicarea populaþiei în acti-
vitãþiile sportive recreative ºi în
spectacolul sportiv, prezentarea
ofertei sportive, în vederea atra-
gerii copiilor pentru practicarea
sportului de performanþã.

Astfel, cei prezenþi, dupã dorin-
þã, au practicat sporturile favorite,
i-au urmãrit la lucru, pe terenurile
amenajate, pe viitorii performeri,
ºi i-au cunoscut pe sportivii care
vor reprezenta în acest sezon clu-
burile municipalitãþii în competiþii-
le oficiale: handbal (f), baschet (m,
f), volei (m, f).

Mai bine de o sutã de sportivi ºi
antrenori din mai multe discipline
au aglomerat zona strãzii A.I. Cuza
ºi Piaþa „Mihai Viteazul“, încercând
prin demonstraþiile pe care le-au
fãcut sã-i convingã pe craioveni cã
miºcarea este beneficã la orice
vârstã. Toate sub privirile sau im-
plicarea directã a valorilor sportu-
lui din Bãnie, multipli campioni,
mulþi dintre ei necunoscuþi publi-
cului larg. “Este o datorie a noas-
trã ca ºi echipã a oraºului sã fim
prezenþi la un asemenea eveni-
ment”, a spus Aurelian Roºca, an-
trenorul echipei de handbal femi-
nin a SCM Craiova ºi recent înco-
ronat campion mondial cu naþio-
nala sub 18 ani a României.

La acest eveniment de anvergu-
rã s-au desfãºurat activitãþi la ur-
mãtoarele discipline sportive: atle-
tism, alpinism-escaladã, arte mar-
þiale, baschet, badminton, box,

dans sportiv, fotbal, handbal, judo,
lupte, oinã, scrimã, ºah, tenis, te-
nis de masã, table-backgammon,
volei ºi zonã de animaþie sportivã. 

Acþiunea a fost organizarã de
Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi
tineret Dolj, în colaborare cu Pri-
mãria Craiova, Consiliul Local Cra-
iova, RAT Craiova, Sala Polivalentã
ºi cluburile sportive din Bãnie.
Spectacol cu
piticii Universitãþii

La Craiova SportFest a partici-
pat ºi grupa de 2003 a Universitã-
þii Craiova (foto), condusã de Alin
Donose, care a câºtigat turneul de
fotbal. Dar învingãtori au fost toþi
copiii Craiovei, atât cei legitimaþi
la Universitatea, cât ºi ai CSJ, Lu-
ceafãrul ori Oltenia Junior.

Alex Mitru, de la Universitatea,
a “confiscat” douã dintre premiile
individuale, fiind declarat cel mai

bun jucãtor, dar ºi golgheter al tur-
neului. În vreme ce coechipierul
sãu Vlãduþ Voinea a primit distinc-
þia de cel mai bun portar.

Clubul Universitatea a acordat un
premiu special, constând într-un
echipament oficial de joc pentru
“Speranþa turneului”. ªtefan Vrân-
cuþi, de la Luceafãrul, i-a impresio-

nat pe oficialii alb-albaºtrilor prezenþi
la eveniment. „Mi-am dorit foarte
mult acest tricou. Sper ca într-o zi
sã-l îmbrac într-un meci oficial pen-
tru Universitatea“, a spus ªtefan.

Toate cupele ºi diplomele au fost
înmânate copiilor de Gheorghiþã
Geolgãu, fosta mare glorie a Uni-
versitãþii Craiova.

FOTBAL – LIGA A III-A – ETAPA A 3-A
Seria 3

Podari a preluat „lanterna”, iarPodari a preluat „lanterna”, iarPodari a preluat „lanterna”, iarPodari a preluat „lanterna”, iarPodari a preluat „lanterna”, iar
Naicu a fost retrogradat la juniori!Naicu a fost retrogradat la juniori!Naicu a fost retrogradat la juniori!Naicu a fost retrogradat la juniori!Naicu a fost retrogradat la juniori!
Astãzi vine un alt antrenor

Seria 4

Primele puncte pentru Filiaºi,Primele puncte pentru Filiaºi,Primele puncte pentru Filiaºi,Primele puncte pentru Filiaºi,Primele puncte pentru Filiaºi,
Municipal rãmâne la cota zeroMunicipal rãmâne la cota zeroMunicipal rãmâne la cota zeroMunicipal rãmâne la cota zeroMunicipal rãmâne la cota zero

Meciul vedetã al etapei a 5-a a
primei ligi judeþene s-a consumat,
sâmbãtã, la Cârcea, unde Viito-
rul a înfruntat, pe Dunãrea Cala-
fat, singura echipã cu procentaj
maxim la acel moment. În pofida
echilibrului ce se anunþa, gazdele
s-au impus facil, cu 3-1, dupã 3-
0 la pauzã, egalând la puncte mai
titrata oponentã. Au marcat Vâr-
voreanu (2) ºi Stuparu, respec-
tiv cãpitanul Alin Sârbu.

La Viitorul, antrenorul Gicã
Barbu a jucat cu: Colcea – Ale-
cu, Mirea, Ivan, Stuparu – Te-
lea, Pãtraºcu, G. Barbu, Relea –
Vârvoreanu, Agiu. Au mai evo-
luat M. Staicu, Al. Staicu, Flo-

BASCHET (M): Franþa a luat bronzul mondial
Într-o reeditare a ultimului act al Europeanului din 2013, campioana

continentalã Franþa a câºtigat finala micã a CM din Spania, învingând
dramatic, sâmbãtã searã, la Madrid, reprezentativa Lituaniei,  cu 95-93,
(pe sferturi 22-19, 21-23, 21-29 ºi 31-22).

Cel mai bun marcator al „cocoºilor” a fost Batum, cu 27 de puncte, în
timp ce de la baltici a ieºit la rampã Valanciunas (25).

Pentru titlul suprem s-au luptat asearã deþinãtoarea trofeului, Staele
Unite, ºi Serbia (n.r. a trecut de Franþa, vineri searã, la capãtul uni alt
meci nebun, cu 90-85).

România a învins Suedia în Cupa DavisRomânia a învins Suedia în Cupa DavisRomânia a învins Suedia în Cupa DavisRomânia a învins Suedia în Cupa DavisRomânia a învins Suedia în Cupa Davis

România rãmâne în Grupa I, Zona Euro/Africanã, dupã ce a dispus,
ieri, la arenele BNR din Bucureºti, de Suedia, scor final 3-1. Adrian Un-
gur (134 ATP) a parafat victoria tricolorilor, câºtigând în patru seturi în
faþa lui Elias Ymer (242 ATP), 3-6, 6-4, 7-6 (7), 6-3. Programat ulterior,
meciul dintre Marius Copil (174 ATP) ºi Christian Lindell (256 ATP),
nemaiputând influienþa deznodãmântul, nu a mai avut loc.

Iatã ºi rezultatele din primele douã zile: Adrian Ungur – Christian Lin-
dell 5-7, 6-7 (2), 4-6, Marius Copil – Elias Ymer 6-2, 6-3, 6-3 (ambele
vineri), Florin Mergea/Horia Tecãu – Isak Arvidsson/Johan Brunstrom
7-6 (2), 7-6 (5), 6-3 (sâmbãtã).

În Seria 4, CSO Filiaºi a obþinut, vineri,
primele sale puncte din aceastã stagiune, dupã
ce s-a impus clar, scor 3-0, în fieful celor de
la Millenium Giarmata (jud. Timiº). Golurile
formaþiei pregãtite de Gigi Ciurea au purtat
semnãturile lui Buciuman (36), Creþu (39) ºi
Bãlã (80). Filieºenii au evoluat în urmãtoarea
componenþã: Lascu – Celea, Vulpe, Lupu,
Neacºu – Cârjan (Pârvuicã 46), Dumitraºcu,
ªtoiu, Creþu (Pais 85) – Buciuman (Obeanu
72), Bãlã (Fruntelatã 82).

În schimb, cealãlaltã reprezentantã a noas-
trã în al treilea eºalon, Viitorul Municipal Cra-
iova, colega de serie a Filiaºului, a suferit a
treia înfrângere din tot atâtea partide, 1-3 la
Motru, cu Minerul. Rioºanu (27) a înscris
pentru craioveni, în timp ce pentru gorjeni re-
alizatorii s-au numit Nicoloff (10), Andriþoiu
(40) ºi Fãrcãºanu (78). La Municipal, Alin
Gavrilã a utilizat formula: Viºanu – Grigorie,
Chirchan, Istudor, D. Mihai – Þucã, Flori,

Nuþã, Rioºanu – ªerban, L. Scarlat. Au mai
intrat: Niþã, M. Tudor, Mirescu ºi Poenaru.
Etapa viitoare, vineri ºi sâmbãtã, avem dueluri
olteneºti: Municipal primeºte vizita ªtiinþei Tur-
ceni, iar Filiaºul pe cea a Minerului Mehedinþi.

Rezultate complete: Millenium Giarmata
– CSO Filiaºi 0-3, Minerul Motru – ACS Vi-
itorul Mun. Craiova 3-1, Nuova Mama Mia –
Vulturii Lugoj 2-0, Minerul Mehedinþi – Naþi-
onal Sebiº 0-0, CS Ineu – CS Hunedoara 1-
2, UTA Bãtrâna Doamnã – Pandurii II Tg.
Jiu 2-1. ªtiinþa Turceni a stat, deoarece Mun-
citorul Reºiþa s-a retras din campionat.

1. Mama Mia   9 8. Filiaºi3
2. Sebiº    7 9. Giarmata 3
3. Hunedoara   7 10. Pandurii II 3
4. UTA*    6 11. Turceni* 1
5. Lugoj    6 12.V. Craiova 0
6. Mehedinþi    4 13. Ineu 0
7. Motru*    3
* - un joc mai puþin.

ACS Podari a rãmas fãrã punct ºi dupã
etapa a treia, înclinându-se, sâmbãtã dupã-
amiazã, cu 1-4 pe teren propriu, în faþa ilfo-
venilor de la CS Afumaþi, rezultat echivalent
ºi cu preluarea ultimei poziþii a clasamentu-
lui din Seria 3. Urmare a acestui nou eºec,
tehnicianul Victor Naicu a fost trimis la gru-
pele de copii ºi juniori ale clubului, iar înce-
pând de azi la Podari va fi numit un alt an-
trenor.

Echipa doljeanã a primit gol rapid, în mi-
nutul 9, autor Vlada, dupã care a rãmas în
inferioritate numericã prin eliminarea lui Cio-
cioanã. Chair ºi aºa, podãrenii au reuºit ega-
larea, prin Mihai Niculescu (55), însã ulte-
rior oaspeþii au pus stãpânire pe joc în tota-
litate, punctând de alte trei ori, prin Chirilã
(68) ºi acelaºi Vlada (78, 88).

La ACS Podari au jucat: Nedelcovici –

Stoian, Dina, Dreºcã, Stãnia – Orban (Lun-
can 75), Sãceanu (Ciocârlã 63), Crângoiu
(Segãrceanu 74), Ciocioanã – Niculescu,
Rãduþ (N. Nicolae 51).Runda viitoare, vi-
neri, ACS Podari va juca în deplasare, de la
ora 17:00, cu Atletic Bradu.

Rezultate complete: ACS Podari – CS
Afumaþi 1-4, Urban Titu – FCM Târgoviºte
0-0, Chindia Târgoviºte – Atletic Bradu 4-1,
Inter Clinceni – Argeºul Piteºti 2-2, Dinicu
Golescu – Viºina Nouã 2-0, CS ªtefãneºti –
Chiajna II 1-1, Sporting Roºiori – Astra II
0-2.

1. Afumaþi     7 8. Roºiori 3
2. Chindia     7 9. Viºina N. 3
3. FCM Târg.   7 10. Astra II 3
4. Chiajna     7 11. Clinceni* 1

    5. ªtefãneºti     7 12. Bradu* 1
6. Titu     4 13. Argeºul 1
7. D. Golescu   4 14. Podari 0
* - un joc mai puþin.

LIGA A IV-A – ETAPA A 5-A
Liderul Calafat, executat la Cârcea

rescu ºi Bistriceanu. De partea
cealaltã, George Uºurelu i-a tri-
mis în teren pe urmãtorii: Hor-
ghidan – V. Sârbu, Riza, Doro-
banþu, M. Popa – T. Cârstea,
Puþintelu, Brebenel, Coca – Al.
Sârbu, N. Sârbu. Au mai intrat
Boabã, Mihalache ºi Ceauºu.

Într-o altã partidã a zonei su-
perioare a clasamentului, Dunã-
rea Bistreþ a trecut la limitã, aca-
sã, de Unirea Leamna, 1-0. În rest,
tot sâmbãtã, Progresul Segarcea
a învins cu 4-1 pe Recolta Ostro-
veni, iar Amaradia Melineºti s-a
impus cu 3-1 la Malu Mare. Vi-
neri, în prologul etapei, CS U II
Craiova a zdrobit, 9-1, pe Danu-

bius Bechet. Partida ªtiinþa Cela-
ru – Vânãtorul Desa s-a disputat
ieri dupã închiderea ediþiei.

1. Calafat  12    7. Ostroveni   6
2. Bistreþ   12    8. Malu Mare  6
3. Cârcea  12   9. Celaru*     3
4. CSU II  10   10. Bechet      3
5. Segarcea 10 11. Melineºti  3
6. Leamna   9  12. Desa*      0
Etapa viitoare, sâmbãtã ora

12:00, programeazã meciurile:
Amaradia Melineºti – Progresul
Segarcea, Dunãrea Calafat – ªtiin-
þa Malu Mare, Unirea Leamna –
Viitorul Cârcea, Vânãtorul Desa –
Dunãrea Bistreþ, Recolta Ostroveni
– CSU II Craiova, Danubius Be-
chet – Victoria Celaru.
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Liga I – etapa a 7-a
FC Braşov – Chiajna 4-1
Au marcat: M. Constantinescu 15, 49, Grigorie 33, Leko 53 / Boldrin 86.
Steaua – Gaz Metan 3-1
Au marcat: Keşeru 12, 62, Sânmărtean 49 / Llulaku 69.
Viitorul – Ceahlăul 2-0
Au marcat: Fl. Tănase 30, Mitriţă 53.
CFR Cluj – Astra 4-1
Au marcat: Deac 34, Tade 44, 90, Guima 77 / De Amorim 47.
Meciurile CSMS Iaşi – ASA, Rapid – „U” Cluj şi FC Botoşani –

Dinamo s-au jucat aseară.
CSU Craiova – Oţelul astăzi, ora 18.30
Pandurii – Petrolul, astăzi, ora 21

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 7 6 0 1 17-4 18
CFR Cluj 7 5 1 1 16-4 16
Astra 7 5 0 2 17-6 15
Petrolul 6 4 1 1 13-4 13
Dinamo 6 3 3 0 11-5 12
ASA 6 3 2 1 10-5 11
Ceahlăul 7 3 1 3 6-11 10
Botoşani 6 3 0 3 5-9 9
„U” Cluj 6 2 2 2 7-5 8
Gaz Metan 7 2 2 3 7-10 8
FC Braşov 7 2 2 3 9-12 8
Viitorul 7 1 3 3 6-8 6
Pandurii 6 1 3 2 4-9 6
Oţelul 6 1 2 3 4-8 5
Rapid 6 1 2 3 4-9 5
Chiajna 7 1 1 5 3-13 4
CSMS Iaşi 6 0 3 3 2-9 3
Craiova 6 0 2 4 4-14 2

6

5

4

În două săptămâni, cât a tre-
cut de când au preluat Universi-
tatea Craiova, Sorin Cârţu şi
Emil Săndoi au umblat probabil
la moralul jucătorilor şi au încer-
cat să-i cunoască  în cele două
amicale şi pleiada de antrena-
mente, ritmul de lucru fiind mai
încărcat faţă de perioada lui
Gane. Rezultatele se vor vedea
în seara aceasta. Craiova întâl-
neşte un adversar căruia îi este
net superior ca lot de jucători,
dar care o precede în clasament,
la fel şi restul competitoarelor.
În mod normal, ţinând cont de
diferenţa de valoare a celor două
loturi, de salarii, practic din ori-
ce punct de vedere în afara ce-
lui dictat de ierarhia la zi, Craio-
va ar trebui să câştige şi fără
antrenor în seara aceasta. Câr-
ţu are amintiri frumoase din pe-
rioada petrecută la Galaţi: „Am

Week-end plin de evenimente pen-
tru echipa de baschet SCM Universi-
tatea Craiova. Componenţii echipei au
fost prezentaţi în cadrul evenimentului
Craiova Sport Fest, în centrul oraşu-
lui. Printre cei prezenţi nu s-a regăsit
şi americanul transferat în vara aceas-
ta, Kamren Belin, care nu a confirmat
în meciurile de până acum şi a fost pus
pe liber. În schimb, a mai fost adus un
jucător sârb, Milivoje Bozovic. În vâr-
stă de 28 de ani, acesta a evoluat în
spaţiul ex-iugoslav, dar şi în eşalonul
secund din Italia. Sârbul are 2,11 me-
tri, evoluează pe poziţia 4 şi a debutat
deja în Sala Polivalentă la amicalul de
sâmbătă seara cu Balkan Botevgrad,
marcând 13 puncte şi recuperând 8
mingi. SCM Universitatea Craiova a
învins cu 76-68 (15-18, 31-14, 16-19, 14-
17) fosta adversară din Liga Balcani-
că. Au marcat pentru echipa lui Andel-
ko Mandic: Krstanovic (22p), Bozovic
(13), Bureau (12), Vucurovic (10), Veli-
ckovic (7), Otovic (4), Petrişor (3), în
timp ce pentru oaspeţi Milovanovic a
fost cel mai bun marcator, cu 20 de
puncte. Aseară s-a disputat al doilea
amical dintre Craiova şi Balkan.

 Belin out, Bozovic in,
s-au prezentat, au bătut Balkan

Baschet, SCM Craiova

Alb-albaştrii au prilejul restartuluiAlb-albaştrii au prilejul restartuluiAlb-albaştrii au prilejul restartuluiAlb-albaştrii au prilejul restartuluiAlb-albaştrii au prilejul restartuluiAlb-albaştrii au prilejul restartuluiAlb-albaştrii au prilejul restartuluiAlb-albaştrii au prilejul restartuluiAlb-albaştrii au prilejul restartului
Universitatea Craiova – Oţelul Galaţi

Stadion: „Ion Oblemenco”, ora 18.30
Craiova: Bălgrădean – Dănănae, Kay, Izvoranu, Vătăjelu – Mad-

son, Brandan – Băluţă, Ferfelea, Nuno Rocha – Curelea. Antrenori:
Sorin Cârţu şi Emil Săndoi. Rezerve: Brac – Acka, Velcovici, Ivan,

Pleşan, Bancu, Herghelegiu.
Oţelul: Hotoboc – Marus, Cucu, Sipovic, Murgoci – Milea, Cojoc,
Avdic, Zaharia – Tudorie, Cr. Cristea. Antrenor: Michael Weiss.
Rezerve: Plopeanu – Mişelăricu, Jula, Tavares, Brigido, I. Popa,

Grădinaru.

Fără victorie
şi pe ultimul loc
după 6 runde,
Craiova are
şansa revenirii
cu noul tandem
de antrenori,
care debutează
în faţa unui
adversar modest

antrenat Oţelul, am luat-o de la
-6 şi am dus-o în finala Cupei,
implicit în cupele europene. A fost
o perioadă frumoasă, un oraş în
care m-am simţit foarte bine. N-
am avut momente de plictiseală
în zona respectivă”. Sigur, „So-
rinaccio” îşi poate organiza pro-
pria ligă cu echipele pe care le-
a antrenat în cariera sa, aşa că
nu are timp de sentimentalisme,
mai ales că situaţia Craiovei este
critică: „Sperăm să facem cele
mai bune rezultate aici, dar îna-
inte să ieşim din zona în care ne
aflăm, pentru că ne dă frisoane.
În primul rând trebuie să obţi-
nem un rezultat pozitiv în meciul
cu Oţelul“. Dacă Jerry Gane a
încercat să facă şi spectacol pen-
tru publicul craiovean, plătind
însă cu rezultatele şi în cele din
urmă cu postul, Cârţu şi Săndoi
au nevoie de victorii, sacrificând

orice altceva. E greu să constru-
ieşti atâta timp cât te presează
locul din clasament şi ştii că la
final o treime din echipe vor re-
trograda. „Ne dorim să ieşim cât
mai repede din postura în care
ne aflăm, fiindcă suntem în cri-
ză de puncte, victoria cu Oţelul
este vitală” spune şi Emil Săn-
doi, care şi el, la fel ca „Sorinac-
cio” a preluat Craiova în situaţii
dificile în mandatele anterioare.-
 Nou-veniţii Bawab şi Târnăcop
nu vor fi pe foaie, dar Bălgră-
dean va debuta mai mult ca si-
gur pentru Craiova într-un joc
oficial. Dacă nu se reface Achim,
accidentat la amicalul cu OFK,
Dănănae începe pe dreapta.
Cârţu a insistat pentru revenirea
lui Izvoranu, aşa că acesta va fi
probabil titular, colegul de linie
urmând a fi ales între doi jucă-
tori care au absentat de la sosi-

rea noilor antrenori: Frăsinescu
– accidentat în ultima săptămâ-
nă, şi Kay – aport la victoriile
Capului Verde în Cupa Africii. În
rest, probabil nu vor apărea
schimbări majore.

Oţelul şi-a mai adus
conducători şi jucători

După ce s-a întărit la nivelul
conducerii, cu foştii fotbalişti Cris-
tian Munteanu şi Ovidiu Burcă,
Oţelul a făcut şi schimbări în lot,
fiind aduşi Emil Jula de la „U”
Cluj, Iulian Popa de la FC Bra-
şov, Grădinaru de la Steaua şi

portughezii Tavares şi Brigido.
Tehnicianul Michael Weiss a de-
clarat că niciunul nu va începe
meciul de astăzi, neamţul mizând
pe echipa care a învins Rapidul.
Weiss a fost demis în urmă cu
câteva săptămâni, dar imediat a
fost şi întors din drum, iar şocul
artificial a priit echipei, care a
obţinut prima victorie, contra Ra-
pidului. Ca şi Universitatea, Oţe-
lul a susţinut două meciuri de ve-
rificare în pauza competiţională,
1-2 cu Chiajna (gol Adăscăliţei)
şi 3-1 cu Metalosport Galaţi,
marctori fiind doi dintre noii-ve-
niţi, Jula şi Popa, dar şi Tudorie.


