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actualitate / 7OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Mi-a zis nevastă-mea, Po-
pescule, să intru în politică că
tot nu sunt bun de nimic. social / 6

Obama doreşte ca
Regatul să rămână „unit”
Virusul West Nile,
depistat în Dolj

Două cazuri de infecţie cu West Nile au fost
descoperite de medicii epidemiologi în judeţul
Dolj. Virusul se transmite prin înţepătura de ţân-
ţar şi poate fi extrem de periculos dacă bolnavul
nu se prezintă la doctor în timp util. În aceste con-
diţii, medicii din cadrul Direcţiei de Sănătate Pu-
blică Dolj monitorizează atent cazurile ce ar pu-
tea prezenta semne specifice ale bolii.
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After-school modern
pentru elevii din Ghidici

O comună vie, cu case îngrijite şi străzi
asfaltate de la un cap la altul, aşa arată
astăzi Ghidiciul, condus de 20 de ani de
acelaşi primar - Constantin Tache. Dacă îl
întrebi cum de reuşeşte să aibă grijă de
soarta oamenilor care l-au învestit cu în-
credere, zâmbind, gospodarul-şef răspun-
de cu un proverb, după care, spune el, a
încercat să se ghideze mereu - “Ce faci
pentru tine, dispare odată cu tine, ce faci
pentru alţii, rămâne pentru eternitate”. Afla- 5 RE
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tă în Lunca Dunării, comuna doljeană Ghi-
dici a reuşit să atragă în ultimii ani fon-
duri de aproximativ 7 milioane de euro, iar
acest lucru se vede fără nici o urmă de în-
doială. Apă şi canalizare, asfalt pe toate
străzile, un cămin cultural reabilitat, bază
sportivă la şcoala din localitate, dar şi un
after-school modern sunt doar o parte din
proiectele pe care primarul Constantin
Tache a reuşit să le implementeze pentru
a schimba faţa localităţii.
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Atenþionare MAE cu privire
la situaþia din Mexic

Ministerul Afacerilor
Externe (MAE) informeazã
cetãþenii români care se aflã
sau cãlãtoresc în Mexic cã,
urmare a uraganului Odile, care
a lovit statul Baja California
Sur (BCS) ºi oraºul reºedinþã
La Paz, liniile de comunicaþii ºi
de electricitate, precum ºi
infrastructura ºi reþeaua de apã
potabilã au fost grav avariate.
MAE aratã într-un comunicat
remis, ieri, Agerpres, cã în Baja
California se menþine, în
continuare, alerta de uragan,
majoritatea aeroporturilor fiind
închise. Potrivit sursei citate,
unii turiºti au fost adãpostiþi în
hoteluri care au asigurat
condiþii minime (apã, alimente
ºi medicamente), alþii vor fi
transportaþi cãtre aeroporturile
unde au conexiunile de trans-
port aerian, în vederea întoar-
cerii în statele de reºedinþã. În
contextul în care în intervalul
iunie-noiembrie se formeazã
uragane atât în Pacific, cât ºi
în Golful Mexicului, menþio-
neazã diplomaþia de la Bucu-
reºti, autoritãþile mexicane iau
anual mãsuri spre înºtiinþarea ºi
pregãtirea cetãþenilor pentru
situaþii de urgenþã, în vederea
evacuãrii populaþiei din zonele
de risc. MAE recomandã
cetãþenilor români care cãlãto-
resc în Mexic ca, anterior
efectuãrii deplasãrii, sã consul-
te site-urile de specialitate ºi sã
urmãreascã pagina de Internet
www.mae.ro pentru informaþii
actualizate despre situaþia din
aceastã þarã.
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Ministrul Apãrãrii, Mircea Duºa,
spune cã în prezent au loc negocieri
tehnice legate de Comandamentul
NATO ºi de ceea ce va oferi România
aliaþilor, dar cã, deocamdatã, nu poate
oferi detalii în aceastã privinþã, trans-
mite corespondentul Mediafax. Potri-
vit declaraþiilor fãcute ieri de ministrul
Apãrãrii, în judeþul Constanþa, negocie-
rile se poartã cu generali ai NATO ºi
forþelor SUA, dar ºi cu Comitetul Mili-
tar de la Bruxelles. „Noi suntem acum
în negocieri. De fapt sunt militarii ºi
specialiºtii, vizavi de capabilitãþile pentru
forþele aeriene ºi pentru forþele navale
ºi pentru forþele terestre. De altfel, ºi
generali de la NATO ºi ai Statelor Uni-
te sunt în þarã în momentul de faþã ºi
specialiºtii noºtri negociazã la Bruxel-
les, la Comitetul Militar, ºi în momentul în
care vom hotãrî exact locaþiile, voi comuni-
ca ºi locaþiile. De altfel, în declaraþia finalã
existã aceastã precizare, cã într-un termen
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relativ scurt se vor prezenta aceste detalii în
ºedinþa miniºtrilor Apãrãrii, probabil va fi în
luna februarie, când se va lua decizia privind
aceste capabilitãþi. În momentul de faþã avem

discuþiile tehnice legat de ceea ce tre-
buie sã realizãm noi ca naþiune gazdã,
þãrile NATO care vor participa la aceste
misiuni, probabil una din ele îºi asumã
rolul de naþiune lider. Suntem în nego-
cierile tehnice ºi voi face aceste preci-
zãri publice în momentul în care finali-
zãm aceste negocieri”, a spus Duºa,
care a fost prezent, ieri, la un exerciþiu
tactic cu trageri de luptã cu sistemele
de rachete antiaeriene desfãºurat în Po-
ligonul Capu Midia. „Vom avea o struc-
turã de comandament NATO. În docu-
mentele care nu sunt destinate publici-
tãþii România figureazã ca fiind stat care
a oferit facilitãþi pentru un comandamen-
t NATO de dimensiuni acceptabile. Avem
insfrastructura gata. În documente Ro-
mânia figureazã ca fãcând oferta pen-

tru a gãzdui un comandament, dar noi ºtim
cã va fi”, declara preºedintele Traian Bãses-
cu la finalul summitului NATO din Þara Gali-
lor, din 4-5 septembrie.

Ministrul Educaþiei Naþionale,
Remus Pricopie, a decis, ieri, sã ex-
tindã perioada de utilizare a manua-
lelor vechi pentru clasa I ºi a II-a,
iar în acest sens inspectoratele ºco-
lare judeþene au obligaþia ca, în re-
gim de urgenþã, sã completeze sto-
curile existente pentru manualele de
clasa I. La solicitarea primului-mi-
nistru Victor Ponta ca elevii clase-
lor I ºi a II-a sã aibã cât mai repede

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a prezen-
tat, ieri, într-o conferinþã de presã la Cluj, pro-
iectul Uniunii privind autonomia Þinutului Se-
cuiesc, care prevede ca regiunea sã fie con-
dusã de un consiliu regional ºi unul executiv,
cu preºedinte care sã participe la ºedinþele Gu-
vernului României la care sunt tratate proble-
me care privesc regiunea. Potrivit proiectului,
regiunea formatã din judeþele Harghita, Covas-
na ºi Mureº ar trebui sã se constituie „ca o
regiune autonomã, având personalitate juridi-
cã în cadrul statului unitar ºi indivizibil Româ-
nia, pe baza principiilor autonomiei locale ga-
rantate de Constituþie ºi prezentului statut”,
transmite corepondentul Mediafax. „(…) Fãrã

Proiectul UDMR de autonomie, prezentat oficial
a prejudicia dispoziþiile privind drapelul Româ-
niei ºi stema þãrii, regiunea, precum ºi judeþele
componente, au steagurile ºi stemele proprii,
aprobate de consiliul regional, respectiv con-
siliile judeþene”, se aratã în document. „Orga-
nele regiunii sunt: consiliul regional ºi executi-
vul regional. Consiliul regional este compus
din 77 de membri, aleºi prin vot universal ºi
direct pe teritoriul Þinutului Secuiesc. Alege-
rile se vor desfãºura separat pentru reprezen-
tanþii fiecãrei comunitãþi naþionale, componenþa
consiliului trebuind sã corespundã proporþiei
acestora pe baza ultimului recensãmânt. Con-
siliul regional exercitã competenþele normati-
ve atribuite regiunii, precum ºi alte atribuþii

care îi sunt conferite prin Constituþie, prezen-
tul statut ºi lege”, se mai aratã în proiect. Do-
cumentul subliniazã cã activitatea consiliului
regional se desfãºoarã în douã sesiuni, el având
sediul în municipiul Odorheiu Secuiesc, ºi cã
noul consiliu se reuneºte în 20 de zile de la
data alegerii lui, la convocarea preºedintelui în
exerciþiu al regiunii. Documentul prezentat de
Kelemen Hunor menþioneazã cã Executivul
regional îºi are sediul în municipiul Sfântu
Gheorghe ºi este compus din preºedintele re-
giunii, care prezideazã Executivul, ºi dintr-un
numãr de vicepreºedinþi conform deciziei Con-
siliului regional. Prin prezentarea oficialã, pro-
iectul este lansat în dezbatere publicã.

MEN revine: Elevii din clasele I ºi a II-a
vor învãþa dupã vechile manuale

manuale la dispoziþie, Remus Pri-
copie a decis sã extindã perioada
de utilizare a manualelor vechi pen-
tru clasa I, pânã la finalizarea licita-
þiei privind manualele digitale, se
aratã într-un comunicat remis, ieri,
agenþiei Mediafax. Pentru clasa a II-
a se vor folosi vechile manuale, exis-
tente deja în ºcoli. „Ministrul Edu-
caþiei Naþionale este hotãrât sã ducã
pânã la capãt procesul de moderni-

zare a programelor
ºcolare ºi a manua-
lelor, în pofida blo-
cajelor generate de
editori. Din neferi-
cire, piedicile per-
manente pe care
aceºtia le-au pus
procesului de intro-
ducere a noilor ma-
nuale se rãsfrâng
asupra elevilor, pri-
vându-i de un act

educaþional modern, eficient, adap-
tat realitãþilor ºi nevoilor societãþii.
Contemporane”, se mai aratã în co-
municat. Premierul Victor Ponta i-
a dat un ultimatum ministrului Edu-
caþiei pentru a rezolva situaþia ma-
nualelor ºcolare pânã sãptãmâna vii-
toare, sugerându-i cã, în lipsa unei
soluþii rapide, existã posibilitatea ca
acesta sã fie demis, au relatat agen-
þiei Mediafax, miercuri, surse ofi-
ciale. Din anul ºcolar 2014-2015, ele-
vii claselor I ºi a II-a ar fi urmat sã
înveþe dupã manuale noi, inclusiv în
variantã digitalã. Pentru realizarea
acestora, MEN a organizat o licita-
þie, care a fost însã contestatã de
unele edituri. Consiliul Naþional de
Soluþionare a Contestaþiilor (CNCS)
a decis, la 10 septembrie, continua-
rea procedurii pentru reevaluarea
ofertelor depuse în cadrul licitaþiei
pentru realizarea manualelor ºcola-
re, dupã ce trei contestaþii au fost

admise, ºase admise în parte ºi douã
respinse. Asta dupã ce - a susþinut
ieri Federaþia Editorilor din România
(FER) într-un comunicat, care pre-
zintã ca dovadã chiar decizia CNCS
– aceastã instituþie a constatat cã
„Ministerul Educaþiei Naþionale
(MEN), prin Centrul Naþional de
Evaluare ºi Examinare (CNEE), a
folosit în mod ilegal prevederi ale
OMEN 5559 pentru a elimina oferte
perfect valabile ºi a favorizat com-
paniile declarate câºtigãtoare”. „Aba-
teri pur tehnice, care nu afectau
funcþionalitatea aplicaþiei digitale, au
fost folosite drept pretext pentru res-
pingerea majoritãþii ofertelor. Se con-
statã însã cã, în aceleaºi proporþii,
aceste abateri s-au regãsit ºi în cazul
ofertelor declarate câºtigãtoare”, mai
spune FER în comunicat, menþionând
cã acest fapt este o dovadã evidentã
de fraudare a licitaþiei pentru atribui-
rea tipãririi noilor manuale. 
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Se circulă ane voios, împot-
molit, din cauza ambuteiajelor,
îndesosebi în centrul Craiovei,
precumpănitor dimineaţa şi la
prânz, mai ales după deschide-
rea anului şcolar, dar cu conse-
cinţe vizibile şi pe arterele în-
vecinate, legate ombilical între
ele. Cauze sunt multe la număr
şi, din păcate, soluţii de vinde-
care,  adică de fluidizare , cam
puţine. O soluţie imediată şi la
îndemână, oricum demnă de ex-
plorat, ar fi aceea ca elevii cole-
giilor naţionale  „Carol I” şi
„Ele na Cuza” să nu mai f ie
aduşi dimineaţa până la porţile
amintitelor unităţi emblemati-
ce de învăţământ, cu autoturis-
mele sau taxiurile, ci până într-
o zonă limitrofă. Nu este o pro-
punere prea simpatică, nici abe-
rantă, dar poate fi avută în ve-
dere. O altă idee, materializată
temporar, pentru evaluările de
rigoare ale Poliţiei Rutiere, ar
fi permisiunea virajului la stân-
ga pentru autoturismele ce vin
pe A.I. Cuza, din direcţia Tea-
trului Naţional „Marin Sores-
cu”, adică prin faţa Palatului

O nebunie de trafic rutier!
Administrativ, lucru nepermis
momentan, din cauza liniei con-
tinue, pentru a nu mai înăbuşi
sensul giratoriu de la Colegiul
Naţional „Carol I”, cel puţin di-
mineaţa şi la prânz, în interva-
lele critice,  de trafic aiuritor.
Ce ntrul Craiove i, aşa cum a
fost croit de arhitecţii vremuri-
lor, n-a avut niciodată în vede-
re un asemenea trafic rutier. A
plămădi peste noapte un alt cen-
tru civic nu este cu putinţă. Şi
atunci? Singura palidă consola-
re – imediată – ar putea fi edu-
caţia civică a participanţilor la
trafic, dar unii au pumni în pri-
viri şi o ţâfnă organică. De la
Craiova văzută din car la Cra-
iova de astăzi, cu izul său de oraş
european, sunt ani lumină. Şi
tocmai fiindcă este oraşul nos-
tru, la care n-avem nici un fel
de alergie, ca alţii veniţi de pe
malul Dunării, unde plimbau
cercul, putem avea răbdare ca
arterele ei, şi ne referim şi la
cea care leagă Al. Macedonski
de A.I. Cuza, să se desfacă pre-
cum petalele unei flori.

MIRCEA CANŢĂR

Primăria Municipiului Craiova,
Asociaţia Craiova Capitală Cultura-
lă 2021 şi Asociaţia ENKIDU orga-
nizează acest eveniment pentru a
marca aniversarea a 100 de ani de
la prima proiecţie a unei film turnat
integral în Craiova. Este vorba de-
spre filmul „Cetatea Neamţului”,
care a avut la bază un scenariu sem-
nat de Emil Gîrleanu, după opera
lui C. Negruzi şi V. Alecsandri, iar
în distribuţie - echipa de actori a
teatrului din Craiova. Filmul poves-
tea despre asediul polonezilor asu-
pra cetăţii din Moldova, dar, din
păcate, această peliculă s-a pierdut.
În paralel cu această producţie, s-a
făcut şi un film de prezentare a prin-
cipalelor obiective din oraş. Pelicu-
la ”Aspecte din Craiova” se află
însă în fondul cinematografic al
Arhivei Naţionale de Filme şi va
putea fi vizionată.

„Selfie”,
o peliculă
de succes

În această seară, începând cu
ora 20.40, se proiectează comedia -
„Selfie” (2014), în regia Cristinei

Restricţii pe
Calea Bucureşti

Începând de astăzi şi până pe
data de 29 septembrie, şoferii care
vor circula pe Calea Bucureşti tre-
buie să ţină cont de faptul că, la
intersecţia cu strada „Nicolae Băl-
cescu”, circulaţia rutieră va fi re-
stricţionată. Autorităţile loc ale
anunţă că, în acest interval, vor
începe lucrările de reabilitare a li-
niei de tramvai  din zona respecti-
vă şi, în consecinţă, traversarea
străzii „Calea Buc ureşti”, va fi
efectuată prin intersecţiile alătura-
te. „Solicităm conducătorilor auto
care tranzitează zonele de lucrări
să circule cu atenţie şi să se con-
formeze semnalizărilor rutiere ce
vor fi instituite”, se arară într-un
comunicat de presă al Primăriei
Craiova. (L.Moţîrliche)

Seri de film
în Parcul „Nicolae Romanescu”

Timp de trei zile, începând din aceas-
tă seară, în Parcul „Nicolae Roma-
nescu” vor fi proiectate filme în aer
liber. „Visul unei nopţi de toamnă” este
un eveniment care este propus tutu-

ror melomanilor, dar şi celor care sunt
tentaţi să petreacă o seară agreabilă
în natură, acţiunea fiind înscrisă în ca-
drul competiţiei „Craiova Capitală
Culturală Europeană 2021”.

Anton.  Cu un număr de peste
90.000 de spectatori, este consi-
derat unul dintre cele mai de suc-
ces filme de după 1989. Filmul este
aprec iat şi peste hotare, ultimul
premiu obţinut fiind cel de săptă-
mâna trecută, când a primit mare-
le trofeu la Festivalul Internaţional
de Film Broad Humor din Los An-
geles, California. De la ora 22.30,
rulează cel de-al doilea film al se-
rii, „Nea Mărin miliardar”, în regia
lui Sergiu Nicolaescu, care anul
acesta aniversează 35 de ani de la
premieră. Până acum, producţia a
fost vizionată de peste 7,5 milioa-
ne de spectatori.

„Kira Kiralina”
şi „Cripta”,
două dintre cele
mai noi filme
româneşti

Sâmbătă este ziua celor mai re-
cente premiere cinematografice na-
ţionale. De la ora 20.30 va fi proiec-
tat filmul „Kira Kiralina”, în regia lui
Dan Piţa, care a avut premiera naţi-
onală pe 5 septembrie în Bucureşti.

De la ora 22.30 va fi proiectat filmul
„Cripta”, în regia lui Cornel Gheor-
ghiţă – care va avea premiera naţi-
onală pe data de 12 septembrie.
„Vom încerca, vizionând filmele şi
discutând cu actorii şi regizorii aces-
tor producţii, să aflăm de ce cine-
matografia românească are atât de
puţini spectatori, de ce intrările din
sălile de cinematograf nu mai arată
la fel ca în urmă cu 100 de ani la
Cinema Special, din sala Societăţii
Muzicale Armonia”, îşi propun or-

ganizatorii acestui eveniment.

Jean Negulesco
se întoarce
acasă

Duminică seara, de la ora 20.30,
se întoarce în oraşul natal Jean Ne-
gulesco, celebrul regizor craiovean
care a făcut carieră la Hollywood.
Va putea fi urmărit filmul său „Cum
să te căsătoreşti cu un milionar”,
care are în rolul principal pe Ma-

rylin Monroe.
Evenimentul va avea loc în zona

Podului Suspendat din Parcul „Ni-
colae Romanescu”, iar capodopo-
rele cinematografiei româneşti vor
putea fi vizionate de pe unul din cele
400 de scaune amplasate pe malul
lacului, stând pe iarba proaspăt tunsă
sau chiar din bărcile şi hidroblici-
cletele care vor fi rezervate special
pentru acest eveniment.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova anunþau, la în-
ceputul lunii mai, cã au reþinut pe
24 de ore un cetãþean belgian aso-
ciat la mai multe societãþi din Ro-
mânia, dupã ce, în laptop-ul aces-
tuia au fost gãsite imagini porno-
grafice cu minori de cinci-ºase
ani, dar ºi fotografii cu acte se-
xuale cu minori. Procurorii cra-
ioveni susþin cã unele dintre foto-
grafiile gãsite la belgian au fost
fãcute la o bazã agroturisticã din
judeþul Mehedinþi.

Astfel, pe 6 mai a.c., procuro-
rii DIICOT - Serviciul Teritorial
Craiova, au dispus continuarea ur-
mãririi penale pentru comiterea in-
fracþiunii de pornografie infantilã
în cazul cetãþeanului belgian Det-
hy Louis Emile Joseph, asociat la
mai multe societãþi comerciale din

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj,
miercuri dupã-amiazã, în jurul orei
16.00, pe D.C. 10 în afara comunei Oro-
del,  s-a produs un accident rutier în
urma cãruia douã persoane au ajuns la
spital pentru acordarea de îngrijiri me-
dicale. Din primele cercetãri ale poliþiº-
tilor rutieri, s-a stabilit faptul cã Marin
Ispas, de 61 de ani, din Orodel, fiind sub
influenþa bãuturilor alcoolice a condus
un autoturism Matiz, iar într-o curbã la
dreapta nu a adaptat viteza la condiþiile

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, mier-
curi, în jurul orei 11.30, poliþiºti din ca-
drul Biroului Rutier Craiova, fiind în ser-
viciul de supraveghere ºi control trafic pe
strada Nicovalei din Craiova, au depistat-
o pe Aurelia Olaru, de 26 de ani, din co-
muna Braloºtiþa, în timp ce conducea un
autoturism Audi A8 având suspendat drep-
tul de a conduce autovehicule pe drumu-
rile publice pentru vitezã excesivã. Pe nu-
mele tinerei s-a întocmit dosar penal pen-
tru sãvârºirea infracþiunii de conducere pe
drumurile publice a unui vehicul de cãtre
o persoanã având suspendatã exercitarea

Cercetaþi penal dupã ce au fost prinºiCercetaþi penal dupã ce au fost prinºiCercetaþi penal dupã ce au fost prinºiCercetaþi penal dupã ce au fost prinºiCercetaþi penal dupã ce au fost prinºi
la volan cu permisele suspendatela volan cu permisele suspendatela volan cu permisele suspendatela volan cu permisele suspendatela volan cu permisele suspendate

Doi tineri s-au ales cu dosa-Doi tineri s-au ales cu dosa-Doi tineri s-au ales cu dosa-Doi tineri s-au ales cu dosa-Doi tineri s-au ales cu dosa-
re penale dupã ce, în cursulre penale dupã ce, în cursulre penale dupã ce, în cursulre penale dupã ce, în cursulre penale dupã ce, în cursul
zilei de miercuri, poliþiºtii i-auzilei de miercuri, poliþiºtii i-auzilei de miercuri, poliþiºtii i-auzilei de miercuri, poliþiºtii i-auzilei de miercuri, poliþiºtii i-au
prins la volan, deºi nu aveauprins la volan, deºi nu aveauprins la volan, deºi nu aveauprins la volan, deºi nu aveauprins la volan, deºi nu aveau
acest drept.acest drept.acest drept.acest drept.acest drept.

dreptului de a conduce.
În aceeaºi zi, la ora 14.00, poliþiºtii For-

maþiunii Rutiere Segarcea, fiind în serviciul
de patrulare, l-au depistat pe Alexandru Vin-
tilã, de 22 de ani, din  Craiova, în timp ce
conducea un autoturism Peugeot pe DJ561,
în comuna Cerãt, având autorizaþia de cir-
culaþie provizorie a autovehiculului expiratã
din data de 25.06.2014. De asemenea, în
urma verificãrilor efectuate s-a stabilit fap-
tul cã tânãrul avea suspendat dreptul de a
conduce autovehicule pe drumurile publice.

„ªi în acest caz s-a întocmit dosar pe-
nal sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de
conducere pe drumurile publice a unui ve-
hicul neînmatriculat ºi conducere pe dru-
murile publice a unui vehicul de cãtre o per-
soanã având suspendatã exercitatrea drep-
tului de a conduce”, a precizat inspector
principal Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.

Bãut la volan, a cãzut cu
maºina în albia unui pârâu

Belgianul acuzat de pornografieBelgianul acuzat de pornografieBelgianul acuzat de pornografieBelgianul acuzat de pornografieBelgianul acuzat de pornografie
infantilã menþinut dupã gratiiinfantilã menþinut dupã gratiiinfantilã menþinut dupã gratiiinfantilã menþinut dupã gratiiinfantilã menþinut dupã gratii

Doi doljeni, un bãrbat ºi o femeie, au ajuns la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, miercuri dupã-amiazã, în urma unui
accident  petrecut în apropierea comunei Orodel. Bãrbatul, bãut

la volan ºi circulând cu vitezã, a pierdut controlul maºinii ºi a
cãzut în albia unui pârâu. Poliþiºtii au stabilit cã avea 0,54 mg/l

alcool pur în aerul expirat ºi i-au întocmit dosar penal.

Judecãtorii Tribunalului Dolj au
prelungit arestarea preventivã a ce-
tãþeanului belgian Dethy Louis Emile
Joseph, acuzat de pornografie in-
fantilã, dupã ce procurorii ºi poli-
þiºtii de crimã organizatã craioveni

România. Anchetatorii au desco-
perit în laptopul personal al aces-
tuia imagini reprezentând minori
(chiar ºi de 5-6 ani) în ipostaze
pornografice ºi imagini reprezen-
tând acte sexuale cu minori, exis-
tând suspiciunea cã unele din
aceste fotografii au fost fãcute la
o bazã agroturisticã din judeþul
Mehedinþi. Miercuri, 07.05.2014,
dupã efectuarea de percheziþii la
sediile a douã dintre firmele la
care suspectul este asociat, pro-
curorii DIICOT au pus în miºca-
re acþiunea penalã împotriva lui
Dethy Louis Emile Joseph ºi l-au
reþinut pentru 24 de ore.

„Din materialul probatoriu ad-
ministrat, rezultã suspiciunea re-
zonabilã cã inculpatul a perseverat
în sãvârºirea infracþiunii de porno-
grafie infantilã, a profitat de pozi-

þia privilegiatã financiar în Româ-
nia ºi de prezenþa la baza de agro-
turism a unui numãr mare de co-
pii, producând material pornogra-
fic cu minori în care apare dez-
brãcat, a urmãrit coruperea sexua-
lã a persoanei vãtãmate minore,
fiind preocupat de modalitãþi de
abordare sexualã a minorilor. În
susþinerea cererii de arestare pre-
ventivã, procurorii DIICOT – ST
Craiova mai aratã cã inculpatul
este o persoanã semnalatã poliþiei
belgiene cu un comportament vio-
lent, fiind suspectat pentru comi-
terea unor fapte de acelaºi gen ºi
în Belgia. Inculpatul a fost semna-
lat în bazele de date ale poliþiei pen-
tru turism sexual, exploatare a
muncitorilor strãini ºi trafic de fi-
inþe umane, ultraj contra bunelor
moravuri, loviri ºi vãtãmãri corpo-

rale, distrugere cu intenþie ºi aten-
tat la pudoare”, dupã cum se aratã
în comunicatul DIICOT  - Servi-
ciul Teritorial Craiova.

Judecãtorul de drepturi ºi liber-
tãþi de la Tribunalul Dolj a admis
cererea procurorilor DIICOT ºi a
emis mandat de arestare preventi-
vã pe numele inculpatului pentru o

perioadã de 30 de zile.
Arestarea acestuia a fost prelun-

gitã de judecãtori, la cererea pro-
curorilor DIICOT Craiova, iar ieri,
la Curtea de Apel Craiova s-a ju-
decat contestaþia formulatã de avo-
catul belgianului împotriva hotãrâ-
rii judecãtorilor de a-l menþine în
spatele gratiilor.

au gãsit în calculatorul lui imagini
pornografice cu minori. Bãrbatul
este dupã gratii de la începutul lu-
nii mai a.c., iar ieri a contestat la
Curtea de Apel Craiova prelungirea
arestãrii.
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de drum, a pãrãsit partea carosabilã ºi a
cãzut în albia unui pârâu. În urma acci-
dentului a rezultat rãnirea uºoarã a con-
ducãtorului auto  ºi a Ecaterinei Þoles-
cu, de 59 de ani, din comuna ªimnicul
de Sus, jud. Dolj, pasagerã pe scaunul
dreapta faþã  al autoturismului, care au
fost transportaþi cu ambulanþa la spital
pentru îngrijiri medicale ºi investigaþii
suplimentare. Pentru cã au stabilit cã era
bãut, poliþiºtii i-au întocmit dosar penal
bãrbatului.

„Conducãtorul auto a
fost testat cu aparatul
alcooltest rezultând o
concentra þ ie  de  0 ,54
mg/l alcool pur în aerul
expirat ºi a fost condus
la Spitalul Bãileºti pen-
tru recoltarea de probe
biologice. În cauzã s-a
întocmit  dosar  penal
pentru pentru sãvârºirea
infracþiunilor de vãtãma-
re corporalã din culpã ºi
conducere sub influenþa
alcoolului”, ne-a decla-
rat inspector principal
Alin Apostol, purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj.
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Pe lângã modernizarea infras-
tructurii, educaþia copiilor repre-
zintã un reper important iar edilul
din Ghidici nu l-a neglijat, ba din
contrã. 363 de ºcolari ºi preºco-
lari învaþã în ºcoala ºi grãdiniþa din
localitate. Ambele funcþioneazã în

clãdiri reabilitate ºo modernizate,
astfel cã procesul de învãþare a ele-
vilor se desfãºoarã în cele mai op-
time condiþii. “Am început anul

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

O comunã vie, cu case îngrijite ºi strãzi asfal-
tate de la un cap la altul, aºa aratã astãzi Ghidi-
ciul, condus de 20 de ani de acelaºi primar -
Constantin Tache. Dacã îl întrebi cum de reuºeºte
sã aibã grijã de soarta oamenilor care l-au înves-
tit cu încredere, zâmbind, gospodarul-ºef rãspun-
de cu un proverb, dupã care, spune el, a încercat
sã se ghideze mereu - “Ce faci pentru tine, dis-
pare odatã cu tine, ce faci pentru alþii, rãmâne
pentru eternitate”. Aflatã în Lunca Dunãrii,
comuna doljeanã Ghidici a reuºit sã atragã în
ultimii ani fonduri de aproximativ 7 milioane de
euro, iar acest lucru se vede fãrã nici o urmã de
îndoialã. Apã ºi canalizare, asfalt pe toate strãzi-
le, un cãmin cultural reabilitat, bazã sportivã la
ºcoala din localitate, dar ºi un after-school mo-
dern sunt doar o parte din proiectele pe care
primarul Constantin Tache a reuºit sã le imple-
menteze pentru a schimba faþa localitãþii.

ºcolar 2014-2015 cu un numãr de
363 de elevi care învaþã într-o
ºcoalã modernã. Chiar dacã func-
þioneazã într-o clãdire veche, asta
nu înseamnã cã nu am avut grijã
sã rãspundã cerinþelor actuale. Au
fost realizate lucrãri de reabilitare

ºi modernizare, iar acum ºcoala are
acoperiºul reparat, grupuri sanita-
re moderne în interior, ºi încãlzire
centralã. De asemenea, ne-am pre-

gãtit deja pentru iarnã, astfel încât
am asigurat stocul de combustibil
solid”, spune primarul localitãþii
Ghidici, Constantin Tache.
Numai doi dascãli din localitate,
restul navetiºti

O singurã nemulþumire
are Constantin Tache. ªi
este legatã de cadrele didac-
tice. Din cei 22 de dascãli
care predau în unitatea de
învãþãmânt din Ghidici,
doar doi sunt din localitate,
restul de 20 fac naveta zil-
nic. ªi nu ar fi fost nemul-
þumit dacã alte cadre didac-
tice din localite nu ar
trece prin aceastã si-
tuaþie – mai exact, fac
naveta de la Ghidici
cãtre alte localitãþi în
care predau. “În ºcoa-
la nostrã predau 22 de
dascãli, majoritatea ti-
tulari pe post. Din pã-
cate doar doi dintre ei
sunt din localitate, cei-
lalþi 20 fac naveta în

fiecare zi. Din pãcate alþi pro-
fesori de la noi din comunã
fac ºi ei, la rândul lor, naveta
cãtre alte localitãþi. Din pãca-

te aceastã situaþie nu
are rezolvare, întrucât
procesul de titulariza-
re este anevoios ºi
apar aceste situaþii ne-
plãcute. Dacã Legea Edu-
caþie ar fi permis ca în con-
siliu de administraþie sã se
punã drept condiþie ca das-
cãlul sã fie din comunã, alt-
fel ar fi stat lucrurile. Au-
tomat, fiind navetiºti, pro-
fesorii sunt obligaþi sã ple-
ce mai devreme uneori,
acesta e un lucru care ne
afecteazã”, a afirmat prima-
rul Constantin Tache.
“Încercãm sã venim în
sprijinul copiilor cu
situaþii deosebite”

Pe lângã modernizarea

ºcolii din localitate, anul trecut a
apãrut aici ºi un after-school mo-
dern care se adreseazã în special
copiilor cu o situaþie deosebitã, dar
ºi celor care obþin rezultate ºco-
lare deosebite. Funcþioneazã într-
o clãdire separatã de ªcoala Gim-
nazialã, construitã din fonduri eu-
ropene, în cadrul unui proiect ce
a avut o valoare de 2,5 milioane
de euro. Prin intermediul acestui
after-school ce funcþioneazã din
toamna anului trecut, autoritãþile
ºi cadrele didactice, ºi-au propus
sã sprijine astfel dezvoltarea ele-
vilor atât din punct de vedere cul-
tural cât ºi social. “Pe lângã ºcoalã

avem ºi un after-school pentru 56
de elevi, care funcþioneazzã în
douã serii, dimineaþa ºi dup-amia-
za. Este o construcþie nouã reali-
zatã din fonduri europene. Aici
învaþã atât copiii din clasele I-IV
cât ºi cei de la gimnaziu. Este
vorba de elevi care provin din fa-
milii cu situaþii deosebite. Am vrut
pe de-o parte sã-i ajutãm pe copi-
ii ai cãror pãrinþi sunt plecaþi în
strãinãtate, dar am dorit sã stimu-
lãm ºi vârfurile, ºi chiar dacã au
o situaþie mai bunã i-am introdus
ºi pe cei care ating performanþe
în sistemul de pregãtire aferscho-
ol. Aceºtia beneficiazã de progra-

me de informaticã, limbi strãine,
dansuri populare, etc. Practic,
astfel nu facem nici un fel de dis-
criminare, îi ajutãm atât pe cei
sãraci cât ºi pe cei care fac per-
formanþe. Cu toþii primesc ºi câte
o gustare. La început am avut
mâncare gãtitã, apoi, la indicaþiile
dascãlilor, am început sã le dãm
copiilor câte o pizza. Un lucru
foarte important este faptul cã
acest serviciu este asigurat doar
din fondurile primãrie, iar pãrinþii
nu plãtesc absolut nimic. Acest
after school funcþioneazã într-o
clãdire separatã de ºcoalã, con-
struitã cu fonduri europene. Am

accesat un proiect în valoare de 2,5
milioane de euro în cadrul cãruia
am asfaltat aproape toate strãzile,
am reabilitat ºi modernizat cãmi-
nul cultural ºi am construit acest
after-school, care, cred eu cã este
un lucru benefic pentru copiii
noºtri. De asemenea, profesorii
care predau la acest after-school
sunt plãtiþi suplimentar”, a mai
spus primarul Constantin Tache.

Un lucru este cert, la Ghidici
educaþia copiilor conteazã, iar au-
toritãþile locale fac toate eforturile
pentru a le asigura acestora condi-
þiile optime pentru desfãºurarea
procesului de învãþare.

After-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentru
elevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidici
After-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentru
elevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidici
After-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentru
elevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidici
After-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentru
elevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidici
After-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentru
elevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidici
After-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentru
elevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidici
After-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentru
elevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidici
After-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentru
elevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidici
After-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentru
elevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidici
After-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentruAfter-school modern pentru
elevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidicielevii din Ghidici



6 / cuvântul libertãþii vineri, 19 septembrie 2014socialsocialsocialsocialsocial

Cei doi pacienþi diagnosticaþi
cu virusul West Nile, persoane
vârstnice domiciliate în munici-
piul Calafat, au fost internate în
secþia de boli infecþioase. Între
timp au fost externaþi ºi, potri-
vit medicilor, starea lor de sã-
nãtate este una bunã. „Nu au fost
cazuri grave, din fericire. Cei doi
pacienþi au fost internaþi la spi-
tal ºi apoi externaþi. Direcþia de
Sãnãtate Publicã Dolj continuã
monitorizarea infecþiei cu viru-
sul West Nile pânã la data de 31
octombrie”, a declarat dr. ªte-
fan Popescu, purtãtor de cuvânt
al Direcþiei de Sãnãtate Publicã
Dolj. Testarea se efectueazã doar
în cazul pacienþilor care prezin-
tã simptome severe, deoarece nu
existã un tratament pentru infec-
þia cu virusul West Nile.

Craiova a câºtigat premiul de
excelenþã la categoria „Arma-
ment de calitate”, în cadrul ce-
lei de-a doua ediþii a competi-
þiei „Oraºul Reciclãrii”, iniþia-
tã de Eco-Rom Ambalaje ºi
desfãºuratã în perioada 1 ia-
nuarie-30 iunie 2014, obþinând
un punctaj ridicat la evaluarea
calitativã a punctelor de colec-
tare selectivã. ”Premiul repre-
zintã încã o recunoaºtere a

Craiova, premiatã din nou
în competiþia „Oraºul Reciclãrii”

eforturilor depuse de Primãria
Craiova în  scopul  creºter i i
cantitãþii deºeurilor de amba-
laje colectate selectiv dupã ce,
în 2013, municipiul a obþinut
premiu la categoria „June””, a
declarat conducerea SC Salu-
britate Craiova SRL. Pe par-
cursul competiþiei, au fost co-
lectate separat peste 65.000 de
kilograme de deºeuri de amba-
laje, dintre care 60.500 kilogra-

me de hârtie-carton ºi aproape
5.000 kilograme de plastic.
Acestea au fost depuse de cra-
ioveni în cele 237 containere
puse la dispoziþia populaþiei
printr-un parteneriat încheiat
între Eco-Rom Ambalaje, Primã-
ria Municipiului Craiova ºi  S.C.
Salubritate Craiova SRL. În
aceastã competiþie au fost în-
scrise 32 de municipalitãþi din
România. (L. Moþîrliche)

VVVVVirusul Wirusul Wirusul Wirusul Wirusul West Nile, depistat în Doljest Nile, depistat în Doljest Nile, depistat în Doljest Nile, depistat în Doljest Nile, depistat în Dolj
Douã cazuri de infecþie cu West Nile au

fost descoperite de medicii epidemiologi în
judeþul Dolj. Virusul se transmite prin înþe-
pãtura de þânþar ºi poate fi extrem de peri-
culos dacã bolnavul nu se prezintã la doctor
în timp util. În aceste condiþii, medicii din
cadrul Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj
monitorizeazã atent cazurile ce ar putea
prezenta semne specifice ale bolii.

În cadrul activitãþii de supra-
veghere ºi control a infecþiei cu
virusul West  Nile, care se des-
fãsoarã la nivel naþional, medi-
cii monitorizeazã cu atenþie ca-
zurile ce ar putea prezenta sem-
ne specifice bolii.
Atenþie la înþepãturile
de þânþar!

Potrivit specialiºtilor, deobi-
cei, boala nu se transmite de la
om la om, ci numai prin înþepã-
tura þânþarului. În foarte puþine
cazuri, s-a constatat o transmi-
tere a virusului prin transfuzia
de sânge, transplantul de orga-
ne, alãptare sau chiar pe perioa-
da de sarcinã, de la mamã la
copil. Cert este cã virusul nu
poate fi transmis prin atingere.
Tocmai din acest motiv, supra-

vegherea epidemiologicã a neu-
roinfecþiei cu virusul West Nile
a început pe data de 1 mai ºi se
va încheia pe 31 octombrie a.c.

Aproximativ 90% din persoa-
nele infectate cu virusul West

Nile nu prezintã niciun simptom.
Virusul West Nile are trei efecte
diferite asupra oamenilor. Primul
este o infecþie asimptomaticã, al
doilea este un sindrom de febrã
uºoarã numit febrã West Nile.
Cel de-al treilea este meningita
sau encefalita West Nile. Infec-
þia West Nile apare în general ºi
poate avea efecte grave în cazul
persoanelor predispuse la îmbol-
nãviri, având alte boli asociate.
Copiii trec, de regulã, neobser-
vat peste infectarea cu virusul
West Nile.

Nu existã tratament specific
pentru infecþia cu virusul
West Nile

Pentru a preveni îmbolnãviri-
le, specialiºtii recomandã o se-
rie de mãsuri de protecþie. În pri-
mul rând, trebuie sã fie evitatã
pe cât posibil expunerea la înþe-
pãturile de þânþari, purtând îm-
brãcãminte cu mâneci lungi ºi
pantaloni lungi. De asemenea,
sfatul este acela de a utiliza sub-
stanþe chimice repelente de þân-
þari ºi de a împiedica pãtrunde-
rea insectelor în casã. Nu în ul-
timul rând, este recomandat sã
se asigure desecarea bãltirilor de
apã din jurul gospodãriilor ºi sã

se îndepãrteze recipientele cu
apã stãtutã.

În cazul în care prezintã sem-
ne de boalã – febrã, dureri de
cap, astenie, vãrsãturi, tulburãri
de memorie, dureri articulare
sau musculare ori alte situaþii
care survin în 3-7 zile de la o
posibilã înþepare de þânþar –,
persoana respectivã trebuie sã
se prezinte de urgenþã la medi-
cul de familie sau, în cazul ce-
lor neasiguraþi, la cel mai apro-
piat cabinet medical.

Potrivit specialiºtilor, nu exis-
tã un tratament specific pentru
virusul West Nile. În cazul ma-
nifestãrii de simptome de seve-
ritate medie, starea pacientului
se îmbunãtãþeºte dupã câteva
zile în absenþa unui tratament.
În cazul simptomelor severe, se
recomandã prezentarea de ur-
genþã la camera de gardã. În
general, este necesarã spitaliza-
rea pacientului ºi tratarea cu
medicaþie intravenoasã.

Virusul a fost descoperit pen-
tru prima datã în anul 1937 în
districtul West Nile din Uganda.
Pânã în anul 1999, virusul West
Nile fusese depistat doar în Afri-
ca, Asia, Orientul Mijlociu, ºi ex-
trem de rar în Europa.

RADU ILICEANU
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Un mesaj tweet postat pe con-
tul Casei Albe atestă că preşedin-
tele american, Barack Obama, do-
reşte neţărmurit triumful lui „Nu”
la referendumul pentru indepen-
denţa Scoţiei, organizat ieri, 18 sep-
tembrie a.c.. „Regatul Unit este
un partener extraordinar pentru
America şi o forţă pentru triumful
binelui într-o lume instabilă. Eu
sper că va rămâne tare, robust şi
unit”, scrie, semnând cu iniţialele
„b.o.”, semn că el este autorul, pre-
şedintele american. Îngrijorarea
este maximă. Nu doar la Londra.
Cu toate acestea, „independentiş-
tii” scoţieni, deplin determinaţi, nu
s-au sfiit în ultimele zile să se ră-
ţoiască cu jurnaliştii de la BBC.

MIRCEA CANŢĂR

Obama doreşte
ca Regatul să rămână „unit”

„Trădătorii de la BBC”, „Min-
cinoşii”, „Nu prezentaţi încre-
dere” se putea citi pe pancartele
celor 2.000 de manifestanţi care
au protestat în faţa sediului sco-
ţian al grupului public de radio-te-
leviziune din Glasgow. Potrivit
acestora, BBC ar fi promovat „o
propagandă” în favoarea lui „Nu”
prin vocea jurnalistului politic Nick
Robinson, căruia i s-a cerut demi-
sia. Însuşi Alex Salmond, premie-
rul scoţian şi liderul independen-
tiştilor, a atacat grupul media, după
o altercaţie cu jurnalistul menţio-
nat, în cursul unei conferinţe de
presă. Nick Robinson l-a întrerupt
în mai multe rânduri, acuzându-l
că nu răspunde punctual la între-

bările legate de consecinţele des-
părţirii de Royal Bank of Scotland
în cazul obţinerii independenţei. Într-
un interviu apărut în „Herald Sco-
tland” trei zile mai târziu, Alex Sal-
mond a afirmat că jurnaliştii BBC
s-au comportat de o manieră „in-
conştientă”. Într-o asemenea logi-
că, n-ar fi avut dreptul la o opinie
dictată de propria lor conştiinţă. De
cetăţeni britanici. Suspiciunile legate
de BBC se amplificaseră în tabăra
independentiştilor după ce grupul
media se despărţise, în luna iunie,
de Gary Robertson, care realiza
emis iunea „Good morning Sco-
tland”, cunoscut ca fiind favorabil
independentiştilor. A mai venit şi o
altă „lovitură dură”, împrumutată

parcă de pe malurile Dâmboviţei:
unul dintre foştii jurnalişti a postat
pe pagina Facebook că „de la in-
tervenţia în Irak n-a mai existat la
BBC o asemenea propagandă”.
Drept răspuns, un purtător de cu-
vânt al BBC a asigurat că politica
editorială va fi justă, imparţială, con-
formă cartei editoriale. Toate aces-
tea nu reflectă altceva decât o stare
de maximă tensiune şi o divizare a
scoţienilor în două câmpuri distinc-
te. Ieri a fost o zi cu adevărat isto-
rică, ziua cea mai lungă, cum a fost
numită, dovadă că la ora 10 dimi-
neaţa rata de participare era deja de
18,5%, estimându-se chiar depăşi-
rea recordului de 80%. Proiecţiile
pe regiuni arătau că Highlands, Bor-

ders, Perth, Aberdeenshire se opu-
neau independenţei, în timp ce
Glasgow şi Edinburgh (20% din
electorat) puteau face diferenţa.
Rezultatele definitive sunt aşteptate
în cursul acestei dimineţi. În faţa
catedralei din Barcelona, indepen-
dentiştii catalani, drapaţi în culorile
tradiţionale, aduceau susţinerea lor
omologilor scoţieni, sperând într-
un referendum de aceeaşi natură în
Catalonia, la 9 noiembrie. Referen-
dumul scoţian poate deschide o
nouă etapă a construcţiei europe-
ne. Poate deveni o dramă pentru UE.
Dacă ne gândim că în 1952, la
Washington, Jean Monnet pronun-
ţa celebra frază: “Noi nu coalizăm
state, noi unim oameni”.

De ieri, ploaia s-a oprit iar debi-
tele râurilor se încadrează în limite-
le normale. Inundaţiile au lăsat urme
adânci pentru o lungă perioadă de
timp, locuitorilor trebuindu--le mult
timp pentru a repara dezastrul pro-
dus de inundaţii. Numărul victime-
lor creşte de la o zi la alta. Oamenii
cer în continuare ajutor şi au nevo-
ie în primul rând de alimente, apă,
cizme de cauciuc şi pompe pentru
a evacua apa. Datorită valurilor pro-
vocate de revărsarea de luni a râu-
lui Boljetinska, satul Boljetin a fost

Inundaţiile au făcut prăpăd în Serbia de Răsărit

Oraşul Kladovo a fost rupt de lume
Serbia este la pământ după inundaţiile din ul-

timele zile. Mai multe persoane au murit şi alte
câteva zeci sunt  date dispărute. Şapte sate sunt
efectiv spulberate. Peste 20.000 de persoane sunt
izolate, după ce mai multe poduri şi podeţe s-au
rupt. Autorităţile sârbe abia fac faţă acestei si-
tuaţii. Europarlamentarul Marian Jean Marines-

cu a avut o primă reacţie imediat după publica-
rea primelor informaţii. Vicepreşedintele Grupu-
lui PPE din Parlamentul European este membru
al Delegaţiei la Comisia parlamentară de stabili-
zare şi de asociere UE-Serbia. Marinescu şi-a ex-
primat solidaritatea cu sinistraţii din Serbia de
Răsărit, foarte mulţi dintre aceştia fiind români.

„Situaţia este într-adevăr foarte dif ic ilă în ora-
şele Negotin, Kladovo şi Majdanpek ş i,  în gene-
ral,  în estul Serbiei, unde a plouat foarte mult. Mi
s-a comunic at că sunt loc alităţi aproape rase după
faţa pământului : Grabovica,  Podvrska ş i Tekija.

Europarlamentarul Marian
Jean Marinescu, solidar
cu sinistraţii din Serbia

Peste 50 de litr i de apă pe metru pătrat au c ăzut în
ac eastă regiune.  Sunt foarte multe pierderi mate-
riale,  case avariate,  poduri, căi de acc es , drumuri
bloc ate. Un dezastru, într-un cuvânt.  Nu trebuie
să neglijăm faptul c ă în ac este localităţi trăiesc
foarte mulţi români, dar în faţa prăpădului, con-
tează mai puţin dacă vorbim de români, sârbi sau
de alte naţionalităţi. Suntem solidari cu toţi, pen-
tru că împreună vom c onsolida Uniunea Europe-
nă. Solidaritatea în faţa calamităţilor naturale es te
principalul mijloc  prin c are s inistraţii pot reuş i să
îş i recapete speranţa într-o viaţă normală. Fraţii
noştri au nevoie de ajutor!”

inundat, astăzi situaţia este stabilă.
Potrivit declaraţiilor preşedintelui
provizoriu al Autorităţii Locale din
Majdanpek - Dejan Wagner, debitul
pe cursurile de apă revărsate a re-
venit la normal, dar înainte de asta
a cauzat pagube importante. Dru-
mul de acces către sat dinspre Por-
ţile de Fier a fost deteriorat şi nu a
fost operaţională.
Peste 400 de persoane au fost
evacuate cu bărcile pe Dunăre

Cei mai afectaţi au fost locuito-

rii din Tekija, ei luptându-se cu flu-
xurile torenţiale, care au adus stra-
turi uriaşe de pământ şi nămol din
pădurile şi versanţii din apropiere
în canalele de scurgere. Torentul a
fost atât de puternic încât a luat
maşini, copaci dezrădăcinaţi şi ob-
iecte smulse din curţile şi casele
oamenilor. Locuitorii din Tekija au
fost evacuaţi cu ambarcaţiunile pe
Dunăre, deoarece drumurile erau
închise. Trei nave au acţionat con-
tinuu pentru a face faţă evacuării a
aproximativ 400 de persoane. În
zonele afec tate au fos t trimise
forţele suplimentare Jandarmeriei,
în operaţiunile de salvare au fost
incluse o unitate de elicoptere şi

Salvamont-ul. Conform informa-
ţiilor de pe teren satul Tekija este
evacuat după ce un deal a început
să alunece şi să se apropie de sat.

Oraşul Kladovo a fost, timp de
două zile rupt de lume, după ce
toate comunicaţiile au fost tăiate.

MARGA BULUGEAN
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GEORGE POPESCU Toropeala narcisiacăExistă un exces de patimă în viaţa noas-

tră socială. Şi el nu se manifestă, aşa cum
se acreditează cu prea mare lejeritate, doar
în cadrul campaniilor electorale. Cu atât mai
mult cu cât, la noi parcă mai mult decât prin
alte părţi, confruntarea politică e continuă:
o perpetuă, zgomotoasă, acerbă campanie
ce ne ocupă mai tot timpul şi care a atins
deja cotele unei confruntări cu alură de răz-
boi căreia i se asociază un patos al urii ce nu
mai păstrează mai nimic  din c almul unei
competiţii între proiecte şi viziuni.

E o iluzie – cea pe care mulţi intelectuali
disimulaţi sub falsa pretenţie a „neutralită-
ţii” – că oboseala, dublată, aşa cum ne pla-
ce să decretăm, de un sentiment de deza-
vuare a unei clase politic e falimentare,  ne-
ar împinge spre o sustragere de pe frontul
bătăliei. Dimpotrivă, toc mai oboseala, sen-
zaţia – larg invocată şi evocată – de silă
ce-ar duce la un fel de sic tir adresat politi-
cienilor luaţi la grămadă devine, la un nivel
subliminal, s imptom al unei angajări mai
insidioase decât ne place să credem.

De aici, sentimentul că fiecare gest scăpat
în public, o opinie chiar şi nevinovată, adică
fără vreo legătură cu guvernarea şi, în gene-
ral, cu scena politicului, generează suspiciuni,
când nu e urmată de taxări pe cât de acide pe
atât de nemotivate. O exclamaţie de genul „Ce
vreme urâtă” e deferibilă unei aprige replici
cu trimitere la condiţia precară la care ne-au
redus guvernanţii ori clasa, oricum declasată
la nivelul sordid al tagmei, al găştii etc., iar,
de aici, ca la un semn… , calea e deja des-
chisă unei aiuritoare „confruntări”.

Cum altfel ar putea fi vremea când vremu-
rile sunt aşa cum sunt din vina celor care ne
conduc!? Nu-ţi mai funcţionează telefonul?
Ţi s-a defectat reţeaua de apă? Ţi s-a îmbol-
năvit labradorul? Ai probleme cu dantura pe
care tocmai ţi-ai reparat-o? Ţi-au umflat fac-
tura la celular? Ţi s-au compromis cele câte-
va cuiburi de roşii din spatele casei?

Cine-i de vină dacă nu întreaga adminis-
traţie a Ţării, de la primar la consilieri şi de

acolo, mai departe, până la Parlament, Gu-
vern, Preşedinţie? Ba, fiindcă eşti la curent
cu toate dedesubturile politicii mondiale, aria
culpabilizării zbugheşte intempestiv spre
Bruxelles, spre Berlin, spre Washington sau
Moscova? „Buba” ajunge, astfel, oriunde şi
nicăieri: oriunde, dar necum în dreptul tău,
nu în propria-ţi ogradă, căci ce poate fi mai
lesne de îngurgitat decât debarasarea de orice
răspundere personală?

Mi se întâmplă frecvent în ultimul timp
ca, odată rec uzată o evidentă ş i tot mai
împovărătoare stare de lehamite generată
de degradarea vieţii politice ş i de deprava-
rea spaţiului public , să mi se reproşeze
faptul de a mai c ontinua să reac ţionez. Cu
alte c uvinte, ce rost ar mai avea să acor-
dăm vreun interes unui proc es de disolu-
ţie a tuturor valorilor din moment ce el
pare de neoprit, pus în func ţiune ş i per-
fecţionat la nivelul celor mai înalte instan-
ţe ale ţăr ii? Ei bine, răspunsul trebuie cău-

tat tocmai în gravitatea interogaţiei înseş i.
Fiindcă atunci când minţi înfierbântate,  cu
pretenţii de modele formatoare.  nu se
sfiesc să batjoc orească valori naţionale
emblematice (Sadoveanu e „o jigodie ta-
lentată”, iar scriitori c a Buzura, Breban,
D.  R.  Popesc u sunt terfeliţi în termenii
comisarilor ideologic i din triştii ani cinc i-
zeci),  tăcerea înseamnă abandon al unor
principii de elementară decenţă.  Dinaintea
sc hizofreniei deghizate în regis tre stilisti-
ce din care transpare, în ac eeaşi notă de
protuberanţă maladivă, un diabolic plan de
seces iune în planul culturii şi al istoriei
naţionale, tăcerea nu mai poate fi dec ât
preţul unei resemnări cu consec inţe greu
de contabilizat în c ontul perspectivei ime-
diate.  Toropeala, cu volutele ei narc isis te
atât de comode, e semnul c alomnios al
ac ceptării unei umilinţe împovărătoare. Şi
mai mult decât atât: simptom al trădării.
De semeni, de alţii, ca ş i de sine.

Horaţiu Mălăele combină
cu măiestrie şi naturaleţe

comedia cu poezia
Un recital extraordinar de poe-

zie, umor şi emoţie propune Ho-
raţiu Mălăele sâmbătă, 27 sep-
tembrie, de la ora 20.00, în Sala
„Amza Pellea” a Naţionalului cra-
iovean. Intitulat „Sunt un orb”,
spectacolul este format dintr-
o pleiadă de poezii despre dra-
gostea animalieră, picturală, de
mamă, de soţie prin versurile
lui Nichita Stănescu, Teodor
Pâcă, George Topârceanu,
Emil Brumaru, Mircea Micu,
George Ţărnea, Geo Dumi-
trescu, Nazim Hicmet ş.a. Ală-
turi de poezie, se va regăsi
umorul inconfundabil al acto-
rului presărat cu muzică şi im-
provizaţie.

«Spectacolul „Sunt un orb”
cuprinde câteva poezii de mare
calitate, dar şi proză scurtă.
Sunt mai multe elemente care for-
mează acest spectacol, în care este
vorba despre mine, dar este vorba
şi despre dumneavoastră», spune
Horaţiu Mălăele. Un bilet costă 49
de lei.

Horaţiu Mălăele s-a născut la 1
august 1952. A absolvit, în 1975,
Institutul de Artă Teatrală şi Cine-
matografică „I.L. Caragiale” Bucu-
reşti, secţia Actorie, clasa prof. univ.
Octavian Cotescu. A fost angajat la
Teatrul Tineretului Piatra Neamţ şi
la Teatrul Nottara. Din 1996 este
actor al Teatrului Bulandra.
Marcel Iureş şi George Mihăiţă,

pe urmele „Moromeţilor”
lui Marin Preda

După seria spectacolelor care

Odată cu noua stagiune artistică 2014-2015, al cărei
debut a avut loc la începutul acestei săptămâni, Tea-
trul Naţional „Marin Sorescu” ridică, din nou, corti-
na pentru spectacole invitate din ţară, ca şi pentru
unii dintre cei mai apreciaţi şi aplaudaţi actori. Aşa
sunt Horaţiu Mălăele, Marcel Iureş, Tudor Gheor-
ghe, George Mihăiţă şi alţii, pe care publicul craio-
vean îi va putea (re)vedea în câteva reprezentaţii din
programul lunilor septembrie şi octombrie. Un eve-
niment se anunţă recitalul „Sunt un orb”, de sâmbă-

ta viitoare, în care Horaţiu Mălăele combină cu mă-
iestrie şi naturaleţe comedia cu poezia, recitând ver-
suri din poeţi români contemporani, cunoscuţi sau
mai puţin cunoscuţi. Pe 13 octombrie, Tudor Gheor-
ghe va prezenta, pe aceeaşi scenă, „Lecţia” – un con-
cert unic, în care maestrul arată cât de frumoasă
este limba română şi care cuprinde poezii deosebite
şi mult umor, aducând în centrul atenţiei adevăratul
folclor românesc. Biletele se găsesc la vânzare la
Agenţia TNC (tel: 0251.413.677).

revalorifică poveştile şi actul po-
vestirii, Teatrul ACT din Bucureşti
a revenit, la începutul primăverii,
cu o propunere unică în spaţiul
scenei teatrale din România: „Păi…
despre ce vorbim noi aici, dom-
nule?”. Un spectacol pe un text
care porneşte de la romanul iconic
al literaturii române pos tbelice –
„Moromeţii”, de Marin Preda. Doi

mari actori, Marcel Iureş şi Geor-
ge Mihăiţă, devin două personaje
care respun, într-un mod cu totul
nou, povestea din romanul care a
marcat atâtea generaţii de cititori.
Două personaje care refac, în mod
miraculos, prin poveşti, întreaga
imagine a unui roman dedicat uni-
versului uman dintr-un sat româ-

nesc, cu puţină vreme înainte de
începerea celui de-al Doilea Răz-
boi Mondial. Povestea unui spaţiu
aflat între lumi şi a personajelor
care populau universul celebrului
roman al literaturii române revine
la viaţă în viziunea lui Alexandru
Dabija, regizorul care şi-a pus am-
prenta creativă pe cele mai impor-
tante spectacole ale Teatrului ACT.

«Nu prea ştiu cum e
să vorbeşti despre ţă-
rani într-o lume care
are „casă la ţară”. Nu
prea ştiu cum e să fii
mare scriitor când „intri
în manuale”. Sau când
breasla te tot propune
la Premiul Nobel. Fie-
care cultură cu mâncă-
rurile şi creatorii ei. Mi-
e frică de ţărani şi de
dramaturgia contempo-
rană. Pe de altă parte,
am vrut dintotdeauna

să văd la ACT o piesă cu ţărani. Şi
uite că am parte de ea. Mă bucur,
ăsta e cuvântul. Mă bucur de piesa
lui Cătălin Ştefănescu, de fabulosul
roman al lui Preda, de actorii Geor-
ge şi Marcel. Aşa e la noi, ne bucu-
răm de toate prostiile», declara re-
gizorul Alexandru Dabija.

Spectacolul va avea loc la Craiova

pe data de 7 octombrie, începând cu
ora 19.00. Durează 75 de minute, fără
pauză, iar un bilet costă 80 de lei.

„Lecţia” lui Tudor Gheorghe
despre

frumuseţea limbii române
După un turneu început în mar-

tie, în Republica Moldova, şi înche-
iat în ţară, la jumătatea lunii iunie,
Tudor Gheorghe va face şi la Cra-
iova o pledoarie pentru păstrarea
nealterată a limbii române. Intitulat
„Lecţia” – denumire simbolică –,
spectacolul cuprinde texte excepţi-
onale, poezii deosebite şi mult umor,
aducând în centrul atenţiei adevă-
ratul folclor românesc.

«Dicţionarul explicativ al limbii
române dă cinci definiţii pentru cu-
vântul „lecţie”. Departe de a cădea
în didacticism, spectacolul meu
„Lecţia” are câte ceva din toate
cele cinci definiţii. De la pledoaria
pentru păstrarea curăţeniei limbii
române la redescoperirea primelor
manifestări literare prezentate cu
umor, unele sub formula „ştiaţi
că?”, de la candoarea exprimării
poetice a iubirii, romantice sau ero-
tice până la cea mai frumoasă po-
ezie de dragoste şi până la cum ne-
am pierdut vocalele din cuvinte sau
despre ce n-ar trebui să uităm: să
iubim. Iată câteva din temele pe
care le vom dezbate în spectacolul
„Lecţia”», spune Tudor Gheor-
ghe.  La Craiova, îl puteţi vedea
luni, 13 octombrie, de la ora 19.00.
Un bilet costă 75 de lei.

„Amor în farmacie”…
cu Anca Ţurcaşiu şi Dan Tudor
O comedie adaptată după cunos-

cutul dramaturg francez Eugene
Labische – abil maestru al qui-pro-

quo-urilor şi răsturnărilor de situaţii
comice, totodată un acid critic al
moravurilor –, spectacolul „Amor
în farmacie” se va juca pe scena
Teatrului Naţional din Craiova luni,
27 octombrie, de la ora 19.00. În
distribuţie: Anca Ţurcaşiu, Liliana
Pană,  Dragoş Ionesc u,  Andrei

Duban şi Dan Tudor, acesta din
urmă semnând şi regia.

Un farmacist de provincie tero-
rizat de o soţie aprigă şi geloasă,
în cârdăşie cu colocatarul său, cu
nevastă tânără şi atrăgătoare, cu o
miraculoasă miere purgativ. Sosi-
rea intempestivă din Canada a fos-
tului pretendent la mâna soţiei doc-
torului, îndepărtat prin delaţiuni de
actualul soţ, produce o sarabandă
de încurcături, de situaţii comice
neprevăzute,  pe care publicul le
descoperă şi le savurează cu plă-
cere. Iată, pe scurt, subiectul spec-
tacolului, pentru a cărui reprezen-
taţie puteţi achiziţiona de pe-acum
bilete la preţul de 50 de lei.

MAGDA BRATU
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Rusia îºi poate trimite „în douã zile tru-
pele la Riga, Vilnius, Tallinn, Varºovia ºi Bu-
cureºti”, i-ar fi spus preºedintele rus, Vladi-
mir Putin, omologului sãu ucrainean, Petro
Poroºenko, relata ieri cotidianul german „Su-
eddeutsche Zeitung”. Comisia Europeanã a
refuzat sã comenteze aceste informaþii de
presã, a relatat AFP. „Dacã vreau, trupele
ruse ar putea ajunge în douã zile nu doar la
Kiev, ci ºi la Riga, Vilnius, Tallinn, Varºovia
ºi Bucureºti”, ar fi afirmat Putin. Ziarul ger-
man nu precizeazã data acestor afirmaþii.
Poroºenko l-ar fi informat despre aceste
ameninþãri pe preºedintele Comisiei Europe-
ne, Jose Manuel Barroso, în timpul vizitei
efectuate de acesta la Kiev, la 12 septem-
brie, afirmã publicaþia, care citeazã un do-
cument al serviciului diplomatic al UE. Con-
form „Sueddeutsche Zeitung”, Putin l-ar fi
avertizat, de asemenea, pe Poroºenko sã nu
conteze prea mult pe Uniunea Europeanã,
precizând cã ºi-ar putea utiliza influenþa pe
lângã mai multe state membre pentru a obþi-
ne o „minoritate de blocaj” împotriva deci-
ziilor defavorabile Moscovei. Agenþia Zik, cu
sediul la Liov, susþine cã Putin l-ar fi ame-
ninþat pe Poroºenko, înaintea votului de
marþi, din Parlamentul de la Kiev, asupra
„statutului special” al Donbasului (format din
regiunile Doneþk ºi Lugansk), cã, în cazul
în care legea nu va fi aprobatã, trupele ru-
seºti vor porni în marº, via Mariupol, cãtre
Crimeea. Declaraþia a fost fãcutã de un par-
lamentar ucrainean ieri, potrivit agenþiei cu
sediul în vestul Ucrainei. Poroºenko a venit
în Verhovna Rada (Parlamentul ucrainean)
sã asiste la vot. El le-a spus parlamentarilor,
într-o întâlnire cu uºile închise, cã Putin l-a
sunat ºi a ameninþat cu invazia, cã aproxi-
mativ 60% din echipamentul militar al Ucrai-

Mesajul premierului francez
pentru cancelarul german:
Putem face mai mult? Nu!

Premierul Franþei, socialistul Ma-
nuel Valls, va rezista presiunilor veni-
te din partea Germaniei de a strânge ºi
mai mult cureaua, cu prilejul întâlnirii
pe care o va avea sãptãmâna viitoare,
la Berlin, cu cancelarul german Ange-
la Merkel, informa ieri DPA. Într-o dis-
cuþie cu ziariºti germani acreditaþi la
Paris, înaintea primei sale vizite ofi-
ciale la Berlin în calitate de premier,
Valls a spus cã va încerca s-o convin-
gã pe Merkel de angajamentul guver-
nului sãu în vederea reformãrii eco-
nomiei franceze, aflatã în dificultate,
dar a insistat cã nu va fi de acord cu o
nouã consolidare fiscalã, pentru a în-
cerca sã reducã deficitul bugetar tot
mai mare al Franþei. Franþa s-a angajat
sã reducã cheltuielile cu 50 de miliar-
de de euro pânã în 2017 — un efort
fãrã precedent dupã standardele fran-
ceze. „Putem face mai mult? Nu. Nu!”,
a insistat Valls, subliniind cã nu in-
tenþioneazã sã-i spunã lui Merkel cum
sã conducã economia germanã, la în-
tâlnirea pe care o vor avea luni. „Îi
înþeleg pe germanii care spun cã au
fãcut eforturi ºi alte þãri nu au fãcut”,
a spus premierul francez, ale cãrui efor-
turi de a o rupe cu „socialismul de tip
vechi” au atras dupã sine comparaþii
cu premierul italian Matteo Renzi. Dar,
a spus Valls, „nici o þarã nu poate fi
egoistã”.

Zborul MH17: Recompensã
de 30 de milioane de dolari
în schimbul numelor celor care
au doborât avionul malaezian

Wifka - o agenþie de detectivi ger-
manã - a promis o recompensã în va-
loare de 30 de milioane de dolari pen-
tru informaþii despre persoanele res-
ponsabile de doborârea avionului
Boeing 777, al companiei Malaysia
Airlines, la 17 iulie, în estul Ucrainei,
relateazã agenþia ucraineanã de presã
Ukrinform. Informaþia privind recom-
pensa a apãrut pe site-ul oficial al aces-
tui birou de detectivi din Germania,
cu sediul în oraºul Bad Swartau
(Schleswig-Holstein). „Wifka a primit
misiunea de a stabili circumstanþele
în care a fost doborât zborul MH17 al
Malaysia Airlines. Clienþii au pus la
dispoziþia sa 30 milioane de dolari ca
recompensã pentru informaþiile despre
aceastã crimã ºi eventualele dovezi”,
menþioneazã biroul pe site-ul sãu. În
mod concret, detectivii germani sunt
interesaþi de cine a dat ordinul ca avio-
nul malaezian sã fie doborât ºi cine a
luat parte nemijlocit la aceastã acþiu-
ne, ce s-a întâmplat mai târziu cu toate
aceste persoane, tipul de armã utilizat
ºi cine acoperã aceastã crimã. Numele
clienþilor nu a fost fãcut public, dar,
potrivit agenþiei de detectivi, suma de
30 de milioane de dolari a fost depusã
deja într-un cont bancar special la
Zurich (Elveþia). „Recompensa ar pu-
tea fi ridicatã la Zurich sau, la cerere,
în alt loc”, se mai spune în textul amin-
tit. Mai mult, clienþii sunt dispuºi sã
asigure o nouã identitate celor care
vor oferi aceste informaþii. La rândul
sãu, Wifka recomandã potenþialilor in-
formatori maximum de prudenþã, în
special de a nu divulga informaþii im-
portante prin e-mail sau telefonic, ci a
menþine contactele prin avocaþi. Avio-
nul malaezian, cu 298 de persoane la
bord, a fost doborât într-o zonã con-
trolatã de rebeli proruºi, în apropiere
de Doneþk, cu o rachetã sol-aer a unui
sistem avansat care ar fi fost livrat de
Rusia insurgenþilor proruºi. Mosco-
va neagã orice implicare în aceastã
tragedie, atribuind întreaga responsa-
bilitate Kievului.

Gruparea jihadistã Statul Islamic
(SI) a ocupat 21 de sate în nordul
Siriei în ultimele 24 de ore, a anun-
þat ieri organizaþia nonguverna-
mentalã pro-opoziþie Observato-
rul Sirian pentru Drepturile Omu-
lui (OSDO), cu sediul în Marea
Britanie, relateazã DPA. Satele, în
principal kurde, sunt localizate la
periferiile esticã ºi vesticã ale ora-
ºului Kobane, din apropiere de
graniþa cu Turcia, a precizat

OSDO: Statul Islamic a ocupat 21 de sate
în nordul Siriei în 24 de ore
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nei a fost distrus ºi cã
þara nu poate face faþã
unui rãzboi deschis cu
Rusia, a mai declarat
parlamentarul. Preºe-
dintele ucrainean i-a
avertizat totodatã pe
membrii Legislativului
cã responsabilitatea
declanºãrii unui rãzboi
cu Rusia le va reveni,
în cazul în care nu sus-
þin legea, potrivit ace-
leiaºi surse. Verhovna
Rada a adoptat, marþi,
douã legi privind am-
nistierea combatanþilor
din estul þãrii ºi acor-
darea unui „statut spe-
cial” regiunilor separatiste rusofone Doneþk
ºi Lugansk. Aceste texte, prezentate de pre-
ºedintele Petro Poroºenko, erau incluse în
acordul de armistiþiu semnat de Kiev cu re-
belii pe 5 septembrie, la Minsk, cu scopul
de a pune capãt confruntãrilor armate care
s-au soldat, potrivit ONU, cu aproape 2.900
de morþi în cele cinci luni de conflict.

Pe de altã parte, preºedintele ucrainean,
Petro Poroºenko, a fost primit ca oaspete de
marcã, ieri, la Washington, unde urma sã
susþinã un discurs în Congres ºi sã aibã o
discuþie faþã în faþã cu preºedintele Barack
Obama. Cu aceastã ocazie, preºedintele urma
sã pledeze cu forþã pentru ca þara sa sã obþi-
nã un „statut special”, de aliat non-membru
NATO. Informaþia a fost confirmatã de Ra-
dio Free Europe/Radio Liberty ºi agenþiei RIA
Novosti, care precizau cã membrii Comisiei
pentru Relaþii Externe a Senatului SUA ur-
mau sã examineze, chiar ieri, „Legea pentru

susþinerea libertãþii Ucrainei 2014”, care pre-
vede sancþiuni împotriva Rusiei ºi aliaþilor
acesteia din Comunitatea Statelor Indepen-
dente ºi chiar împotriva Siriei. Proiectul de
lege autorizeazã acordarea a 350 de milioane
de dolari (271 milioane euro) administraþiei
prooccidentale de la Kiev, precum ºi furniza-
rea de echipamente militare ºi muniþie arma-
tei ucrainene. În plus, conform RIA Novosti,
SUA ar urma sã confere Ucrainei, Republicii
Moldova ºi Georgiei statutul de „aliat major
non-NATO”, situaþie care ar facilita transfe-
rul de armament american acestor þãri. RIA
Novosti susþine cã acest statut ar permite
chiar transferul de muniþii cu uraniu sãrãcit.
Proiectul îi cere preºedintelui Obama sã im-
punã sancþiuni împotriva companiilor ruse din
domeniul industriei militare ºi chiar împotriva
Gazprom, dacã grupul energetic rus ar limita
livrãrile de gaze spre Ucraina, Republica Mol-
dova, Georgia sau þãri membre NATO.

OSDO. Rami Abdel-Rahman,
ºeful OSDO, a declarat pentru
DPA cã militanþii SI au lansat mier-
curi un atac major în zonã, folo-
sind tancuri ºi artilerie. El a mai
spus cã avansul SI a determinat
un exod al localnicilor, care s-au
temut cã aceºti extremiºti sunniþi
vor comite masacre în zonã. Gru-
parea asediazã în prezent oraºul
Kobane ºi satele adiacente, con-
form OSDO. Jihadiºtii au cucerit

numeroase teritorii în nordul ºi
estul Siriei în ultimele luni, con-
trol pe care vor sã ºi-l consolide-
ze, noteazã DPA. Pe de altã par-
te, un buletin oficial de informaþii
avertizeazã cã militanþii grupãrii SI
ºi-au intensificat apelurile privind
atacuri asupra soldaþilor americani
chiar pe teritoriul SUA, citând un
mesaj care cerea insurgenþilor sã
gãseascã online adresele militari-
lor, apoi sã meargã sã-i „mãcelã-
reascã”. Va exista „un apel conti-
nuu - al luptãtorilor occidentali din
Siria ºi organizaþiilor teroriste -
pentru atacuri împotriva unitãþi-
lor ºi personalului militar ameri-
can”, avertiza, în iulie, un buletin
oficial de informaþii de la Central
Florida Intelligence Exchange, o
agenþie de stat care colecteazã,
evalueazã ºi împãrtãºeºte infor-
maþii despre ameninþãri ºi care
colaboreazã cu Departamentul de
Securitate Internã. Într-un exem-
plu citat în buletinul obþinut de
Fox News, un insurgent britanic
îi încuraja pe militanþii radicali
care încã locuiesc în Occident sã
foloseascã reþelele sociale Face-

book ºi LinkedIn pentru a gãsi ºi
lua la þintã soldaþi. „Puteþi cãuta
soldaþi, gãsi oraºele lor, fotogra-
fiile lor, puteþi cãuta adresele în
Pagini Aurii (...) apoi vã faceþi apa-
riþia ºi îi mãcelãriþi”, scria insur-
gentul britanic. Uciderea unor
militari americani pe teritoriul Sta-
telor Unite este un obiectiv tot mai
important al extremiºtilor, potri-
vit buletinului transmis la data de
8 iulie 2014, „ca rãspuns la me-
sajele recente de pe reþelele de
socializare ale unor luptãtori oc-
cidentali din Siria, care fac apel la
atacuri împotriva soldaþilor în
Occident”. Extremiºtii „din SUA
ar putea fi inspiraþi de aceastã re-
toricã pentru a-ºi întoarce atenþia
spre comiterea atacurilor acasã”,
avertizeazã buletinul. „În postãri
recente pe Twitter, luptãtori
strãini din Siria au încurajat mu-
sulmanii din Occident sã ia la þintã
soldaþi prin atacuri spontane cu
arme de mici dimensiuni (de exem-
plu cuþite sau pistoale)”, se mai
aratã în buletinul de informaþii, care
avertizeazã cu privire la posibile
atacuri de tip „ambuscadã”.
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13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Fotbal: Steaua - Aalborg
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Fotbal Europa League:

Rezumate
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Glory Los Angeles,

"Pitbull" Roosmalen -"Killer" Beqiri
22:00 Wrestling RAW
00:00 Mafioþi
01:00 Wrestling SMACK
02:00 ªtiri Sport.ro

TVR 1

SÂMBÃTÃ - 20 septembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:10 Cântecul românului în
Þara Aurului

09:00 Aventurile tanarului
Hercule

1998, SUA, Acþiune, Aventuri,
Familie, Fantastic

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

sâmbãtã
15:30 37°C
16:10 Ocolul Pãmântului în 80

de zile
1989, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Dramã, Fantastic,
Romantic, SF, Dragoste

17:55 Sãlbaticia Carpaþilor
2011, Marea Britanie, Docu-

mentar
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Drumuri de fier
2008, Canada, Dramã
22:45 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
23:45 Pistolarul ºi comoara
1998, SUA, Western
01:30 Post Meridian

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:45 Poate nu ºtiai
08:00 Ferma
08:55 Enescu
09:00 Sfinþi ºi meserii
09:30 La porþile ceriului
10:00 Prietenie cu nãbãdãi
2002, Australia, Comedie,

Familie
11:00 Legendele palatului:

Pictorul de la curte
2008, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric, Romantic, Dragoste
11:45 Legendele palatului:

Pictorul de la curte
2008, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric, Romantic, Dragoste
12:30 5 x 5 minute de istorie
13:00 Popasuri folclorice
14:00 Artdelenisme
14:30 Top cultura
15:30 Salutãri din sud
16:00 Judo
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 WELLnessimþim bine în

România
19:10 RadiRo
21:20 Love and Betrayal: The

Mia Farrow Story
1995, SUA, Dramã
22:50 Rãtãcitoarea: o nouã luptã
2012, Germania, Cehia, Dramã
00:55 Noiembrie
2004, SUA, Dramã, Mister

07:25 Al 41-lea preºedinte
09:10 Prieteni buni
10:30 Bãi, care mi-ai ºutit

maºina?
11:55 Hitchcock
13:35 Mary cea cu vino-ncoa'
15:35 Frank ºi robotul
17:05 Cântecul îngerilor
18:35 Blue Jasmine
20:15 S-a întâmplat într-o varã
22:00 Californication
22:30 Vicepreºedinta
23:00 Dansatoarea din umbrã
00:45 Ray Donovan
01:40 În afara legii
03:35 Viziuni întunecate
05:20 Californication
06:00 Sparkle

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Toate pânzele sus!
11:00 Vrãjitoarele din Oz (R)
2012, SUA, Acþiune, Familie,

Fantastic
13:00 ªtirile Pro Tv
13:15 Schimbul
2010, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
14:30 Masterchef (R)
16:30 Vocea României (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Columbiana
2011, SUA, Franþa, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Thriller
22:30 Cred cã îmi iubesc

nevasta
2007, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:30 Columbiana (R)
2011, SUA, Franþa, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Thriller

07:15 Minciuna (R)
08:15 Tânãr ºi Neliniºtit (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 Tânãr ºi Neliniºtit
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)

08:30 Doamne de poveste (R)
09:30 Acasã în bucãtãrie (R)
10:00 Batman: Neînfricat ºi

cutezãtor (R)
10:30 Doamne de poveste (R)
11:30 Lara (R)
12:30 Jocul minciunilor (R)
13:30 La Mãruþã (R)
15:00 Lara
16:00 La bloc
17:00 Filmele si vedetele anului

2013
18:00 Serviciul Român de

comedie (R)
19:00 La bloc
2002, România, Comedie
20:00 Oglinda
21:45 Zoom in 10
22:00 Mulan
00:30 Cobra 11 în alertã
01:30 Mulan (R)
03:30 Lumea Pro Cinema
04:00 Cine A.M.

09:00 Bestia
1996
11:00 Liceenii
1987, România, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Te cunosc de undeva
00:00 De-a ºoarecele ºi pisica
2006, SUA, Dramã, Thriller
02:00 Bestia (R)
1996
03:45 De-a ºoarecele ºi pisica (R)
2006, SUA, Dramã, Thriller
05:15 Ciocanitoarea Woody
06:00 Observator

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 Teo Show (R)
10:30 Orgolii
1981, România, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
16:15 O mãrit pe mama soacrã!

(R)
17:45 D-Paparazzi (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
20:00  Asta-i România!
21:30 DISCOTE-K (R)
22:30 Rãzboiul familiei Watson
2008, SUA, Horror, Thriller
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Asta-i România! (R)
03:15 Rãzboiul familiei Watson (R)
2008, SUA, Horror, Thriller
05:00 WOWBiz (R)

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

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

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

(R)
13:00 S.O.S., sãnãtatea mea!

(R)
14:00 Oraºul distrus: Explozia

din Halifax
2003, Canada, Dramã
16:00 Schimb de mame
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Rezervele
2000, SUA, Comedie
23:00 Aventurile lui Poseidon
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Thriller
01:00 Rezervele (R)
2000, SUA, Comedie
03:00 Aventurile lui Poseidon

(R)
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Thriller
05:00 Click! Poftã bunã! (R)
05:30 Secrete de stil (R)
06:00 Casa: construcþie ºi

design (R)
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Sete de crapi
14:30 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 Glory Tokyo "Harakiri-n

ring!"
23:00 Jackass. Nebuni de legat!
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Wrestling WWE Superstars
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TVR 1

DUMINICÃ - 21 septembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Foc încruciºat
14:00 Telejurnal
14:30 Politicã ºi delicateþuri
15:30 Dincolo de hartã
16:10 Cântecul românului în

Þara Aurului
18:00 Lozul cel mare
18:30 Festivalul Internaþional de

Circ de la Massi
18:45 Sophia Loren: povestea

vieþii
1980, SUA, Dramã
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Drumuri de fier
2008, Canada, Dramã
22:45 Festivalul Internaþional de

Circ de la Massi
23:00 Starea naþiei
00:10 Cântecul românului în

Þara Aurului
01:55 Telejurnal
02:45 Maºini, teste ºi verdicte
03:15 Lumea ºi noi
03:45 Universul credinþei
04:30 Simbolica

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:45 Poate nu ºtiai
08:00 Popasuri folclorice
08:55 Enescu
09:00 Ferma
10:00 Prietenie cu nãbãdãi
2002, Australia, Comedie,

Familie
10:30 WELLnessimþim bine în

România
11:00 Vedeta familiei
12:00 Pescar hoinar
12:30 Naturã ºi aventurã
13:00 Parteneri de week-end
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:00 Enescu
14:10 Înghiþitorul de sãbii
1981,  România, Dramã
16:00 Judo
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Lumea azi
19:00 Concursul Enescu 2014
22:40 Italiencele
2004, România, Comedie
00:05 Teatru* Prinþul negru
02:00 Înghiþitorul de sãbii (R)
1981, România, Dramã
03:45 Italiencele (R)
2004, România, Comedie
05:05 Lumea azi
05:30 Mesager
06:00 Documentar 360°-GE0
06:55 Imnul României

07:55 Filme ºi vedete
08:25 Taxi
10:00 S-a întâmplat într-o varã
11:45 Când se lasã seara peste

Bucureºti sau metabolism
13:15 Vreau sã fiu mare
15:00 O fatã pe bicicletã
16:40 Universitatea monºtrilor
18:25 Cursã fãrã frâne
20:00 Marea mahmurealã 3
21:40 ªi mai greu de ucis
23:15 Imperiul din Atlantic City
00:15 Imperiul din Atlantic City
01:15 Banshee
02:10 Trage tare ºi te scoþi
04:20 Marea mahmurealã 3
06:00 O fatã pe bicicletã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
11:15 Prietenii copilãriei mele
2003, SUA, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Schimbul
2010, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
14:15 Eu ºi monstrul meu
2007, SUA, Aventuri, Familie,

Fantastic
16:30 Vocea României (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Greu de pensionat 2
2013, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
22:45 Bine aþi venit în capcanã
2013, Marea Britanie, SUA,

Acþiune, Aventuri, Crimã, Thriller
00:45 Greu de pensionat 2 (R)
2013, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
02:45 Bine aþi venit în capcanã

(R)
2013, Marea Britanie, SUA,

Acþiune, Aventuri, Crimã, Thriller
04:30 Dupã 20 de ani (R)

07:15 Minciuna (R)
08:15 Tânãr ºi Neliniºtit (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 Tânãr ºi Neliniºtit
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
2007, România, Romantic,

Dragoste
02:30 Doamne de poveste (R)
03:30 Dincolo de povestiri (R)

09:15 Acasã în bucãtãrie (R)
10:15 Doamne de poveste (R)
11:15 Descoperã România (R)
11:45 Lara (R)
12:45 Acasã în bucãtãrie
13:45 Promotor
14:15 Doamne de poveste (R)
15:15 Lara
16:15 La bloc (R)
17:15 Oglinda (R)
19:00 La bloc
20:00 Oglinda
21:30 O viata in imagini
23:30 Cobra 11 în alertã
00:30 Mulan (R)
02:30 Lumea Pro Cinema

09:00 Mr. Bean (R)
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
09:30 Te cunosc de undeva (R)
13:00 Observator
13:15 Next Star (R)
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Furios ºi iute 4: Piese

originale
2009, SUA, Acþiune
22:45 X Factor (R)
01:30 Observator (R)
02:30 Liceenii (R)
1987, România, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste
03:45 Furios ºi iute 4: Piese

originale (R)
2009, SUA, Acþiune
06:00 Observator

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 Orgolii (R)
1981, România, Dramã
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
14:45 KIDSing Romania (R)
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ochii din umbrã
21:30 O mãrit pe mama soacrã!
23:00 Venin
2005, SUA, Horror, Thriller
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Ochii din umbrã (R)
03:15 Venin (R)

07:00 Teleshopping
07:30 Poveºti sã mori de râs
2006, Comedie, Fantastic
08:30 Un nou început
2004, Dramã
10:00 Teleshopping
10:30 Un nou început
2004, Dramã
11:30 Marco Polo
2007, SUA, Aventuri
14:00 Lumea animalelor: Marele

rechin alb
15:00 Lumea animalelor: Leul

care a atacat un îngrijitor
16:00 Cronica cârcotaºilor (R)
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:30 Soþia perfectã
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:30 Vremuri grele
2005, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
01:30 Soþia perfectã (R)
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
02:30 Vremuri grele (R)
2005, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
04:00 Un nou început (R)
2004, Dramã
06:00 Râzi ºi câºtigi (R)
06:30 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro

10:00 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Soapbox "Cine nu sare

n-are planetare"
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Glory Tokyo: Gokhan

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

stars
02:30 ªtiri Sport.ro
03:00 No information

cuvântul libertãþii / 11vineri, 19 septembrie 2014 programe TV

TVR 1

LUNI - 22 septembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:10 Legendele palatului,
prinþesa Ja Myung

07:50 Zon@
08:00 Telejurnal matinal
08:59 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
09:30 Starea naþiei
10:20 Post Meridian
10:50 România în 5 minute
11:00 Teleshopping
11:40 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
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
18:15 Vreau sã fiu sãnãtos
18:45 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
01:25 Prin Þara Zânelor

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

Geunchogo
09:00 5 minute de istorie
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 Rezistenþa prin culturã
11:10 Top cultura
12:00 Telerecital
13:00 Interviurile Festivalului

Enescu 2013
13:40 Poate nu ºtiai
13:50 Enescu
14:00 Citeºte româneºte!
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Povestitorul
1988, Marea Britanie, Fantastic
15:30 Povestitorul
1988, Marea Britanie, Fantastic
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 Planeta însetatã
19:10 Teatru* HEDDA GABLER

de H. Ibsen
21:50 Enescu
22:00 Ora de ºtiri
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:50 Mamut
02:00 Poate nu ºtiai

07:45 Universitatea monºtrilor
09:30 Cursã fãrã frâne
11:05 Rock'n'roll
12:55 Lunea, la Racine
13:35 Hai sã facem schimb!
15:10 Regatul secret
16:55 Se cautã un creier
18:15 Pe platourile de filmare
18:45 Pasiune inocentã
20:25 Marea neagrã
22:00 Imperiul din Atlantic City
23:00 Ray Donovan
23:55 Baschetbalistele de vârsta

a doua
01:20 Déja Vu
02:50 Machete: Ucigaº meseriaº
04:40 La limita de jos a cerului

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
12:30 Dãdaca
1993, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Trandafirul negru
15:00 Conspiraþia tãcerii
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 Dãdaca (R)
1993, SUA, Comedie
01:30 ªtirile Pro Tv (R)

07:15 Minciuna (R)
08:15 Tânãr ºi Neliniºtit (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 Tânãr ºi Neliniºtit
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 Doamne de poveste (R)
03:30 Doctorul casei (R)
04:30 Rãzboiul sexelor (R)
06:15 Casa de alãturi (R)

09:00 Acasã în bucãtãrie (R)
10:00 Doamne de poveste
11:00 Batman: Neinfricat si

cutezator
11:30 Doamne de poveste (R)
12:30 La Mãruþã (R)
14:00 Lara (R)
15:00 Jocul minciunilor (R)
16:00 Lara
18:45 Jocul minciunilor
19:45 Vine poliþia!
21:00 Seinfeld
00:15 Cobra 11 în alertã
02:45 Lumea Pro Cinema
03:15 Cine A.M.

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
11:00 În gura presei
11:45 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 Hell’s Kitchen – Iadul

Bucãtarilor
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Hoþul cinstit
2002, SUA, Dramã
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

07:00 Asi - Împotriva destinu-
lui

2007, Turcia, Dramã, Roman-
tic, 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)

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

Dramã, Western
10:00 Teleshopping
10:30 Râzi ºi câºtigi (R)
11:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
12:00 Teleshopping
12:30 Trãsniþii din Queens
1998, SUA, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
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
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Click!
00:00 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Trãsnitii din Queens (R)
1998, SUA, Comedie
04:30 Danni Lowinski
2010, Germania, Comedie,

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

07:00 ªtiri Sport.ro
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 Soapbox - Cine nu sare

n-are planetare
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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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. Rela-
þii la telefon: 0770/
607.975.
Angajez vânzãtoa-
re. Telefon: 0765/
040.172.
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, neca-
lificaþi, 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 con-
strucþii, finisaje,
amenajãri interioa-
re de calitate, 26 ani
experienþã în þarã ºi
strãinãtate. Telefon:
0767/174.979.
Þin evidenþã conta-
bilã. 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,
toate dotãrile. Tele-
fon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, Filiaºi. Tele-
fon: 0766/577.828.
Proprietar vând
apartament 3 came-
re decomandat, lux,
centralã, Craioviþa
Nouã - Orizont. Te-
lefon: 0752/641.487.
Particular vând apar-
tament 2 semideco-
mandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.
Vând urgent apar-
tament 4 camere,
cartier Lãpuº (vizavi
de Electroputere
Mall), etajul 6/8, mul-
tiple îmbunãtãþiri, ter-
mopane, uºã meta-
licã la intrare. Poate
fi vãzut la orice orã
din zi. Preþ 47.000
euro negociabil. Te-
lefon: 0766/483.542.

CASE
Vând casã cu 500 mp
teren, zona centralã,
ideal afaceri. Telefon:
0737/639.237.
Vând casã în comu-
na Breasta - Dolj,
lângã primãrie. Tele-
fon: 0769/369.128;
0722/943.220.

Vând casã în Ocne-
le Mari Vâlcea, pozi-
þie excelentã, spaþii
generoase, detalii zil-
nice la telefon: 0746/
035.625, între orele
18.00 - 20.00.
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 pãdure 20 ha-
Gorj. Telefon:0760/
960.192.
Vând teren central,
deschidere la douã
strãzi, 324 mp, Re-
laþii la telefon:0746/
495.167.
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.

Anunþul tãu!
SC TRANS MIV SRL prin Mitroi Vic-

tor anunþã publicul interesat asupra de-
ciziei etapei de încadrare emisã de APM
Dolj  pentru Elaborare P.U.D. ºi obþinere
avize în vederea construire showroom
P+1-service auto, spãlãtorie auto la par-
ter, birouri la etaj ºi construire halã car-
mangerie parter, Craiova, str. Brestei, nr.
534B,,  -  planul nu necesitã evaluare de
mediu ºi nu se supune procedurii de eva-
luare adecvate urmând a fi supus proce-
durii de adoptare fãrã aviz de mediu. Do-
cumentaþia care a stat la baza luãrii deci-
ziei etapei de încadrare poate fi consulta-
tã în zilele de luni-joi între orele 800 -1600 ºi
vineri între orele 800 -1400    la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj, str. Pe-
tru Rareº nr.1, Craiova sau pe site-ul APM
Dolj http://apmdj.anpm.ro. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj (Fax:
0251419035,e-mail office@apmdj.an-
pm.ro, în termen de 10 zile calendaristice
de la data publicãrii în mass-media.

Anunþ public privind depunerea
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu Consiliul local al comunei Podari
anunþã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul: SISTEM
CENTRALIZAT DE CANALIZARE, RA-
CORDARE LA STATII DE EPURARE,
RETELE DE APA SI CANALIZARE SI
RACORDURI GOSPODARII LA RETE-
LELE DE APA SI CANALIZARE IN CO-
MUNA PODARI JUD. DOLJ, propus a fi
amplasat în satele, Podari, Gura Vaii,
Livezi, Braniste si Balta Verde ce apar-
tin de comuna Podari. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi consultate
la sediul autoritãþii competente pentru
protecþia mediului. Agentia pentru pro-
tectia mediului Dolj, str. Petru Rares, nr.
1, Craiova  în zilele de luni-joi intre , în-
tre orele 800-1630 si vineri intre orele 800-
1400 ºi la sediul primariei comunei Po-
dari, strada Calea Dunarii, nr. 67, jud.
Dolj , în zilele de luni-vineri  între orele
800-1600. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul autoritãþii compe-
tente pentru protecþia mediului: Agen-
tia pentru protectia mediului Dolj, str.
Petru Rares, nr. 1, Craiova.

Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m car-
tier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut,
parcelabil. Telefon:
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 pen-
tru casã, zonã pito-
reascã la 14 km de
Craiova, comuna
Predeºti, curent ºi
apã pe teren, 4000
Euro. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren arabil, in-
travilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Te-
lefon: 0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibilita-
te construcþie, grãdi-
nã Bio. Telefon:
0724/805.298, dupã
ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi te-
ren intravilan 650
mp, deschidere 28
m, 15 euro/mp. Te-
lefon: 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 pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
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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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TE-
REN AGRICOL.
TELEFON: 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.
Telefon. 0764/
806.680.
Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.

Apartamet 2 came-
re cu casã împreju-
rimi Craiova. Telefon:
0771/663.179.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Solenza 204
Berlinã, consum 4%,
90.000 km, culoare
alb, foarte bunã,
1000 euro. Tele-
fon:0749/059.070.

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

CUMPÃRÃRI AUTO
CUMPÃR Superno-
va. Telefon: 0786/
024.633.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând calorifere me-
talice dimensiunile
200 cmx 50 cm, co-
pertinã pentru ma-
gazine 6 m lungime
x 1,40 m. Telefon:
0744/391.195.
Presã balotat plastic,
cutii de bere, uºã
nouã cu broascã
pentru casã sau ma-
gazin Auto –Cielo -
2007. Telefon: 0767/
153.551.
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 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. Avan-
tajos, televizor color,
putinã salcâm, bicicle-
tã bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând þuicã de prunã
ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.

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.
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 cãpºuni
remontate, parþial înflo-
riþi. Preþ 5 lei ºi 8 lei. Te-
lefon: 0742/023.399;
0253/285.145.

Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
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 Ilea-
na, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris de-
fectã. Telefon: 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
pentru forat puþuri di-
mensiune 112. Tele-
fon: 0745/589.825.

Albine, familii puternice
ºi roi bine dezvoltaþi cu
mãtci selecþionate. Te-
lefon: 0720/115.936.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenaja-
te cu plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Lascãr
Catargiu Craiova. Te-
lefon: 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, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc,
canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor
oxigen sudurã, alter-
nator 12V nou, delcou
aprindere Dacia 1310
nou, arzãtoare gaze
sobã D 600 mm. Te-
lefon: 0251/427.583.



14 / cuvântul libertãþii vineri, 19 septembrie 2014publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate
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vineri, 19 septembrie 2014
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Subsemnatul.................................................................................
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Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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”!

Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut:
SINGER PAFF. Te-
lefon: 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 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, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor 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.

DIVERSE
Caut vãduvã menaj 2
zile/sãptãmânã, pen-
tru bãtrân sãnãtos. Te-
lefon: 0766/304.708.
ENÃCHESCU Adri-
an Ninel anunþã pu-
blicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de
mediu pentru proiec-
tul: „Construire cana-
lizare 700ml, staþie de
epurare ape, Reþea
alimentare cu apã”
propus a fi amplasat
în Comuna Pieleºti,
Satul Pieleºti, Strada
Ghiocelului, Judeþul
Dolj. Informaþiile pri-
vind proiectul propus
pot fi consultate la
sediul autoritãþii com-
petente pentru pro-
tecþia mediului Agen-
þia pentru Protecþia
Mediului Dolj, Strada
Petru Rareº, nr.1,
Craiova ºi la sediul
Enãchescu Adrian
Ninel, Str.Ghiocel,
Comuna Pieleºti, Ju-
deþul Dolj, în zilele de
luni-vineri, între ore-
le 9.00-14.00. Ob-
servaþiile publicului
se primesc zilnic la
sediul autoritãþii com-
petente pentru pro-
tecþia mediului Agen-
þia pentru Protecþia -
Mediului Dolj, Str.
Petru Rareº, nr. 1.

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 ca-
mere decomanda-
te lux, A.C. micro-
centralã, balcon
închis, complet
mobilat. Telefon:
0722/956.600;
0756/028.300.

Închiriez apartament
ultracentral, ultralux,
A.C. toate dotãrile,
mobilier ultramodern
ºi regim hotelier. Te-
lefon: 0762/ 109.595.
Închiriez garsonierã
mobilatã Lãpuº. Te-
lefon: 0724/065.756.
Închiriez camerã la bloc
(zona Universitate). Te-
lefon: 0770/661.418;
0351/422.633.
Închiriez spaþiu stra-
dal, birou mobilat, de-
pozit, Dezrobirii. Tele-
fon: 0351/437.906.
CERERI ÎNCHIRIERI
Caut sã închiriez
garsonierã mobilatã.
Ofer 80 Euro. Tele-
fon: 0763/975.992.

DIVERSE
PIERDERI

Pierdut Legitimaþie
transport urban pe
numele Iova Ionuþ
Robert. Se decla-
rã nulã.

Pierdut certificat
constatator 41004/
21.08.2008, certifi-
cat de înmatriculare
0406647 PFA VLÃ-
DUÞ ºi nr. F16/502/
16.05.2005 rectifi-
cat 08.09.2008. Se
declarã nul.
COMEMORÃRI

În aceste zile am
aflat din ziar cã s-
au scurs 3 ani ºi
6 luni de cînd a
plecat de lângã
noi, într-o lume
mai bunã, cel
care a fost tatã,
socru ºi bunic
B U T U R O A G Ã
CONSTANTIN,
dar ajutat de
subalternul lui,
care i-a fost duº-
man, tehnician
veterinar aterizat
de la ªimnicu de
Sus la CAP Ciu-
tura, ing. Bojincã
Octavian.
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ACS Podari va încerca astãzi sã
obþinã primele sale puncte din
aceastã ediþie de campionat (Seria
3), în deplasare, la Atletic Bradu,
meci marcat de debutul pe banca
tehnicã a lui Ionel Luþã, investit în
funcþie la începtul acestei sãptã-
mâni, dupã ce Victor Naicu a fost
trimis la grupele de copii ºi juniori
ale clubului, ca urmare a eºecului
la scor suferit sâmbãta trecutã, pe
teren propriu, 1-4 cu CS Afumaþi.

FOTBAL – LIGA A III-A – ETAPA A 4-A

Luþã îºi face „botezul” la PodariLuþã îºi face „botezul” la PodariLuþã îºi face „botezul” la PodariLuþã îºi face „botezul” la PodariLuþã îºi face „botezul” la Podari

Seria 3
Astãzi, 17:00: Atletic Bradu – ACS Podari, CS Afumaþi – Urban Titu, Argeºul
Piteºti – Dinicu Golescu, Chiajna II – Inter Clinceni, Astra II – CS ªtefãneºti.
Mâine 17:00: Viºina Nouã – Chindia Târgoviºte, FCM Târgoviºte – Sporting
Roºiori.
1. Afumaþi 7 8. Roºiori 3
2. Chindia 7 9. Viºina N. 3
3. FCM Târg.. 7 10. Astra II 3
4. Chiajna II 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.

Seria 4
Astãzi, 17:00: Viitorul Municipal Craiova – ªtiinþa Turceni, ACSO Filiaºi –
Minerul Mehedinþi, Pandurii II – Minerul Motru, Vulturii Lugoj – Millenium
Giarmata.
Mâine 17:00: FC Hunedoara – Nuova Mama Mia Becicherecul Mic, Naþional
Sebiº – UTA Bãtrâna Doamnã. CS Ineu stã.
1. Mama Mia 9 8. Filiaºi 3
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.

Despre confruntarea cu echipa
argeºeanã, la rându-i o suferindã,
cu doar 1 punct acumulat, dar din
douã partide, ne-a vorbit ieri chiar
Ionel Luþã: „În orice joc de aici în-
colo trebuie sã luãm punct sau
puncte. Echipele sunt apropiate va-
loric, se poate întâmpla orice mâi-
ne (n.r. azi) ! Am gãsit la Podari un
lot bun, jucãtorii pot sã ofere mult
mai mult. Sper sã facem o treabã
bunã împreunã  Astãzi, din pãcate,

nu vom putea conta pe Ciocioanã
– suspendat, ºi pe Rãduþ – acci-
dentat. Mai avem ºi alte probleme
de ordin medical, cu  Murgan ºi
Alex Stoica, dar sperãm sã-i recu-
perãm”.

Pânã la meciul cu Bradu, Luþã a
vrut sã-ºi vadã noii elevi la lucru într-
un amical. Astfel, miercuri dupã-
amiazã, Podariul a mers în comuna
vecinã Þuglui, unde s-a distrat cu
echipa localã Avântul (Liga 5), de
care a trecut cu 11-1 (4-0). Au mar-
cat, înainte de pauzã, Niculescu (3)
ºi Dreºcã, iar apoi Luncan (3), Crân-
goiu (2) ºi Crãciun (2).

Filiaºi ºi Municipal,
meciuri între olteni

Celelalte douã reprezentante ale
Doljului în Liga a III-a, ACSO Fi-
liaºi ºi Viitorul Municipal Craiova,
colege în Seria 4, evolueazã tot as-
tãzi, ambele pe teren propriu, în com-
pania unor alte echipe din Oltenia,
Minerul Mehedinþi, respectiv ªtiinþa
Turceni. Dacã Municipal se aflã într-
o situaþie identicã cu cea a Podariu-
lui, fãrã vreun punct la capãtul pri-
melor trei etape, Filiaºul are un mo-

ral bun înaintea disputei cu formaþia
mehedinþeanã, bãieþii lui Gigi Ciurea
venind dupã singurul lor rezultat no-

tabil de pânã acum, un succes la scor
de neprezentare, 3-0 în fieful celor
de la Millenium Giarmata.

Astãzi va debuta la Sala Polivalentã tur-
neul amical “Radu” Zamfirescu, ajuns la a
patra ediþie. Pe lângã SCM Craiova, vor par-
ticipa bucureºtenii de la Steaua ºi Dinamo,
careul fiind completat de nou promovata
Banatul Caransebeº, formaþie cu care alb-
albaºtrii au jucat sãptãmâna trecutã, în de-
plasare, douã meciuri de pregãtire, fiecare
dintre echipe adjudecându-ºi câte o victo-
rie.

Programul partidelor este urmãtorul:
Banatul – Dinamo, Craiova – Steaua (vineri,
orele 16:00, respectiv 18:00), Dinamo –
Steaua, Craiova – Banatul (sâmbãtã, 16:00 /
18:00),  Banatul – Steaua, Craiova – Dina-
mo (duminicã, 10:30 / 12:30).

Anul trecut, SCM a câºtigat turneul pier-
zând douã seturi: 3-0 cu U Cluj, 3-1 cu Di-
namo ºi 3-1 cu Djerdap Kladovo (Serbia).

DIGI SPORT 2
19:45 – BASCHET (M) – Cupa Steaua,

turneu amical: Steaua CSM Eximbank –
Lukoil Academic Sofia / 21:30 – HOCHEI
– Liga MOL: DAB Docler – ASC Corona
Braºov.

DIGI SPORT 3
18:00, 19:30 – POLO – Memorialul Ni-

colae Rujinschi: Szolnok VSC – OSC Buda-
pesta, CSM Digi Oradea – Steaua Roºie Bel-
grad.

DOLCE SPORT
18:30 – FOTBAL – Liga I: Gaz Metan –

Viitorul.
DOLCE SPORT 2
12:00 – TENIS (F) – Turneu la Tokyo,

în Japonia.

Rezultate înregistrate miercuri
Grupa E: Roma – ÞSKA Moscova 5-1 (Itur-

be 6, Gervinho 10, 31, Maicon 20, Ignaºevici
50 aut. / Musa 82), Bayern – Man. City 1-0 (J.
Boateng 90).

Grupa F: Barcelona – APOEL 1-0 (Pique 28),
Ajax – Paris SG 1-1 (Schone 74 / Cavani 14).

Grupa F: Chel-
sea – Schalke 1-1
(Fabregas 11 /
Huntelaar 62), Ma-
ribor – Sporting 1-1
(Zahovic 90+2 /
Nani 80).

Grupa G: Porto –
BATE 6-0 (Brahimi
5, 32, 57, J. Marti-
nez 37, Adrian 61,
Aboubakar 76),
Bilbao – ªahtior 0-0.

Trei zile pline la Polivalentã!

Începe turneul “Radu Zamfirescu”
Dãnuþ Pascu: “S-au produs
multe schimbãri, am pierdut 8 jucãtori”

Într-o conferinþã de presã susþinutã, mier-
curi, prima de dupã încheierea sezonului,
tehnicianul SCM-ului ºi totodatã selecþione-
rul primei reprezentative a României, Dãnuþ
Pascu (foto), a spus: “Am început pregãti-
rea în 4 august, totul decurge în parametrii
normali. Suntem în faza în care am început
meciurile amicale. Am pierdut 8 jucãtori faþã
de sezonul precedent, nu ne-am putut opu-
ne, celor mai mulþi le-au expirat contracte-
le. Sãptãmâna trecutã am susþinut douã
amicale la Caransebeº, unde am fost invitaþi
de formaþia gazdã. Ne-am dus total nepre-
gãtiþi din punct de vedere al omogenitãþii lo-
tului, pentru cã nu fãcusem decât douã an-
trenamente în actuala formulã de echipã. Am

pierdut primul joc cu 3-0, cedând seturile 2
ºi 3 la 24 ºi 25, iar apoi am câºtigat cu 3-1.
Una peste alta, din punct de vedere al anga-
jamentului, voleibaliºtii noºtri s-au compor-
tat bine, dar mai e mult pânã sã ajungã la
forma maximã”.

“Se anunþã un campionat dificil”
Obiectivul echipei în acest sezon e clasa-

rea pe un loc de cupã europeanã, dar Pascu
a avertizat cã va fi mai greu ca stagiunea
trecutã (n.r. Craiova a încheiat pe 4 ºi va
juca în turul 1 al CEV Cup cu Partizan Bel-
grad): “E o invazie de jucãtori strãini. Se
anunþã un campionat dificil. Toate echipele
au obiective îndrãzneþe. Meciurile vor fi dis-
putate, vor fi surprize multe. E un lucru be-
nefic. Din punct de vedere sportiv este un
pas înainte, nu însã ºi pentru naþionala Ro-

mâniei. Se limiteazã mult aria de selecþie”, a
mai declarat Dãnuþ Pascu.

La conferinþa de presã a participat ºi ju-
cãtorul Florin Voinea: “Orice început e greu
când ai colegi noi. Trebuie sã lucrãm la
omogenitate. Ne trebuie 3 victorii la acest
turneu, altfel vezi lucurile apoi”.

LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – PRIMA ETAPÃ
Iatã ce s-a întâmplat ºi marþi

Grupa A: Olympiakos – Atl. Madrid 3-2 (Ma-
suaku 13, Afellay 31, Mitroglou 73 / Mandzu-
kici 38, Griezmann 86), Juventus – Malmo 2-0
(Tevez 59, 90).

Grupa B: Liverpool – Ludogoreþ 2-1 (Balo-
telli 82, Gerrard 90+3 pen. / Dani Abalo

90+1), Real Madrid – Basel 5-1 (Suchy 14
aut., Bale 30, Cr. Ronaldo 31, J. Rodrigu-
ez 37, Benzema 79 / Gonzales 38).

Grupa C: Monaco – Leverkusen 1-0
(Joao Moutinho 61), Benfica – Zenit 0-2
(Hulk 5, Witsel 22).

Grupa D: Galatasaray – Anderlecht 1-
1 (B. Yilmaz 90+1 / Praet 52), Dortmund
– Arsenal 2-0 (Immobile 45, Aubamey-
ang 48).

Urmãtoarea etapã e programatã în 30
septembrie / 1 octombrie.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

EUROSPORT
20:00 – MOTOCICLISM – Campionatul

European: turul al 4-lea / 23:00 – SPORTURI
DE CONTACT – Gala „Regele regilor”.

EUROSPORT 2
12:45 – FOTBAL AUSTRALIAN: Sydney

Swans – North Melbourne / 21:30 – FOTBAL
– Campionatul Germaniei: Freiburg – Hertha.

TVR 2
16:00 – JUDO – Campionatul European de

Tineret, la Bucureºti.
LOOK TV
21:00 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg. Mureº

– Rapid.
LOOK PLUS
18:30 – FOTBAL – Liga I: Gaz Metan –

Viitorul.

VOLEI (M)
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Liga I – etapa a 8-a
Gaz Metan – Viitorul astăzi, ora 18.30
ASA – Rapid astăzi, ora 21
Chiajna – FC Botoşani sâmbătă, ora 16
Oţelul – CFR Cluj sâmbătă, ora 18.30
Dinamo – CSMS Iaşi sâmbătă, ora 21
Ceahlăul – FC Braşov duminică, ora 16
Astra – Pandurii duminică, ora 18.30
Petrolul – Steaua duminică, ora 21
„U” Cluj – „U” Craiova luni, ora 18.30

 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 7 4 2 1 14-5 14
Dinamo 7 3 3 1 13-8 12
ASA 7 3 3 1 12-7 12
Botoşani 7 4 0 3 8-11 12
Ceahlăul 7 3 1 3 6-11 10
„U” Cluj 7 2 2 3 8-7 8
Gaz Metan 7 2 2 3 7-10 8
FC Braşov 7 2 2 3 9-12 8
Rapid 7 2 2 3 6-10 8
Pandurii 7 1 4 2 5-10 7
Viitorul 7 1 3 3 6-8 6
Oţelul 7 1 2 4 4-9 5
Craiova 7 1 2 4 5-14 5
CSMS Iaşi 7 0 4 3 4-11 4
Chiajna 7 1 1 5 3-13 4

6

5

4

Au fost stabilite datele de dis-
putare ale partidelor din şaispre-
zecimile Cupei României Timişo-
reana.  Partida FC Caransebeş –
Universitatea Craiova nu va fi te-
levizată şi a fost programată joi,
25 septemrbie, de la ora 16, pe
terenul divizionarei B. În cazul în
care jocul ar fi fost televizat sea-
ra, locaţia ar fi trebuit schimbată,
întrucât arena din Caransebeş nu
posedă instalaţie de nocturnă.
Luni, CS Universitatea joacă în eta-
pa a 8-a a Ligii I în deplasare cu
“U” Cluj, în timp ce bănăţenii în-
tâlnesc vineri, 19 septembrie, de
la ora 19, în deplasare, pe Poli Ti-
mişoara.  După trei etape, grupa-
rea bănăţeană este pe locul 5 în
clasament, cu o victorie şi două
remize.

Suspansul se menţine şi după
prima manşă a disputei dintre cam-
pioana Asesoft Ploieş ti ş i SCM
Universitatea Craiova,  c ontând
pentru turul I al Cupei României.
Fără, Nikola Otovic, trupa lui Man-
dic a păstrat un ecart redus faţă
de gazde până la pauză. Bureau şi
Krstanovic au fost în formă, iar
vedetele Mohammed şi Burlacu n-
au avut spaţii de pătrundere şi
aruncare. Imediat după reluare,
prahovenii s-au desprins  la 13
puncte, însă a doua parte a sfertu-
lui 3 şi începutul ultimului parţial
au aprţinut Craiovei, care a con-
dus cu 4 puncte până spre final.
Ratările de la libere i-au împiedicat
pe „legionari” să se desprindă într-
o perioadă de aproape 3 minute în
care nu s-a marcat vreun coş.
Brown a luat finalul pe cont pro-
priu, dar „Zoki” Krstanovic i-a răs-
puns imediat, păstrând diferenţa de
3 puncte. Numai c ă gazdele au
punc tat de „afară” prin masivul
Labovic, iar Bureau a ratat ultima
aruncare, care putea uşura misiu-
nea Craiovei în retur. „A fost un
meci foarte bun al jucătorilor mei,
pe care îi felicit, fiindcă au jucat

SCM Universitatea Craiova
a pierdut la 6 puncte prima manşă
din turul inaugural al Cupei
României, contra Asesoftului

Asesoft Ploieşti – SCM U Craiova
70-64 (15-11, 21-20, 13-20, 21-13)
Asesoft: Mohammed (4), Brown (26), Flowers (11), Burlacu (3),

Labovic (14). Au mai intrat: Szijarto (1), Pelekanos (5), Negoiţescu
(2), Cooper (4). Antrenor: Vladimir Arnautovic.

Craiova: Andrei (2), Velickovic (5), Vucurovic (10), Bureau (19),
Krstanovic (22). Au mai jucat: Bozovic (6), Petrişor. Antrenor:
Andelko Mandic.

de la egal la egal cu puternica for-
maţie gazdă, s-au dăruit exemplar.
Ne pregătim în continuare pentru
sezon şi în retur aşteptăm o Poli-
valentă plină pentru a forţa califi-
carea în turul următor” a declarat
Andelko Mandic, evident mulţumit
de prestaţia băieţilor săi.

Antrenorul gazdelor,  Vladimir
Arnautovic, a pus prestaţia modes-
tă a echipei sale pe absenţa unor
străini, cauzată de limita impusă de
FRB, pe lipsa de implicare a celor
folosiţi, care i-ar fi luat la preţ de
matineu pe oaspeţi, dar şi pe fap-
tul că s-au folosit altfel de mingi,
campionii pregătindu-se cu cele de
Eurocup.  „În pregătiri am folosit
toţi s trăinii, fiindcă ţinta noastră
principală este Eurocup şi am fo-
losit şi mingi specifice acestei com-
petiţii. Pe lângă asta, jucătorii mei
au crezut că va fi un meci uşor,
am avut oscilaţii, nu aveam voie
să-i lăsăm să revină de la -13, no-
roc că a prins Brown o zi foarte
bună. Rezultatul nu este suficient
pentru calificare, dar mergem la
Craiova ca şi cum acest meci nu
s-ar fi jucat” spune Arnautovic. “A
fost o victorie muncită în faţa unei

ec hipe c are ne-a pus probleme
până la final. Apărarea a făcut di-
ferenţa în ultimele minute” a de-
clarat şi Dee Brown, MVP-ul par-
tidei din Sala „Olimpia”, cu un dou-
ble double de efect.

Partida retur cu Asesoft se va
desfăşura pe 1 octombrie în Sala
Polivalentă. Sâmbătă şi duminică,
SCM Universitatea Craiova va dis-
puta două amic ale în Bulgaria,
contra echipei pe care a găzduit-
o în week-end-ul trecut, Balkan
Botevgrad.

FC Caransebeş – „U” Craiova
este joi, la ora 16

Programul „şaisprezecimilor”
Cupei României

Marţi 23 septembrie
Şoimii Pâncota (II) - Pandurii Tg. Jiu (ora 16)
CF Brăila (II) - Oţelul Galaţi (16)
Rapid CFR Suceava (II) - Gaz Metan Mediaş (16)
CSM Rm. Vâlcea (II) - CSMS Iaşi (16)
ASA Tg. Mureş - Concordia Chiajna (18.30)
Rapid Bucureşti - FC Botoşani (20.30, sport.ro)

Miercuri 24 septembrie
Viitorul Axintele (III) - CFR Cluj 1907 (16)
Sport Club Bacău (II) - Ceahlăul Piatra Neamţ (16)
Chindia Târgovişte (III) - FC Braşov (16)
Unirea Jucu (III) - Petrolul Ploieşti (18.30)
Fortuna Poiana Câmpina (II) - Dinamo (20.30, sport.ro)
Joi 25 septembrie:
Săgeata Năvodari (II) - Viitorul (16)
FC Caransebeş (II) - Universitatea Craiova (16)
FC Bihor Oradea (II) – „U” Cluj-Napoca (16)
CS Mioveni (II) - Astra Giurgiu (18, sport.ro)
ACS Berceni (II) - Steaua Bucureşti (20.30, Pro TV)
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