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Rast: De ce are primarul
Bebe Silişteanu dreptate?
Şofer băut prins pe Calea
Bucureşti cu 130 km/h

- Se spune, Popescule, că
suntem toţi egali în drepturi,
dar ce folos, pentru că drepturile nu sunt egale.
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Marea lansare a
lui Victor Ponta

Festivitatea de lansare a candidaturii lui
Victor Ponta la alegerile prezidenţiale, pe
Arena Naţională, chiar de ziua sa de naştere,
în prezenţa a circa 70.000 de militanţi socialdemocraţi, veniţi cu autocarele din toate zonele ţării, a fost un eveniment grandios, nu
robust, menit să exprime forţa de moment a
PSD. Inspirat, prin elementele de coregrafie
interesante, menite să confere anvergură şi
distincţie, din alte mitinguri europene de aceeaşi factură, evenimentul de la Bucureşti a
făcut audienţă. Tonice mesaje video de susţinere au venit din partea lui Martin Schulz,
preşedintele Parlamentului European, vicecancelarului german, Sigmar Gabriel, a premierilor Belgiei, Serbiei, Slovaciei, Cehiei,
Georgiei, Albaniei, a preşedintelui grupului
S&D din PE, Gianni Pittela.
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Corina Creþu va fi audiatã astãzi
în Comisiile pentru afaceri
europene din Parlament
Social-democrata Corina Creþu,
nominalizatã pentru postul de
comisar european pentru Politicã
Regionalã, va fi audiatã astãzi în
Comisiile pentru afaceri europene
ale Camerei Deputaþilor ºi Senatului. Audierea este programatã la
ora 14,00. Social-democrata Corina
Creþu a fost aleasã europarlamentar în anul 2012 ºi a fost desemnatã
vicepreºedinte al Parlamentului
European, din partea grupului
europarlamentar Alianþa Progresistã a Socialiºtilor ºi Democraþilor
(S&D), al doilea ca mãrime din
legislativul european.

$

1 dolar SUA.......................3,4182........34182
1 g AUR (preþ în lei).......134,3621......1343621
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V ictor Ponta ºi-a lansat
candidatura la preºedinþie
Premierul Victor Ponta ºi-a lansat, sâmbãtã,
în ziua în care a împlinit 42 de ani, candidatura
la alegerile prezidenþiale, în cadrul unui eveniment desfãºurat pe Arena Naþionalã, în prezenþa a circa 70.000 de oameni. Sloganul campaniei este acelaºi cu cel de la alegerile europarla-

Klaus Iohannis ºi-a depus
candidatura la preºedinþie
Preºedintele PNL, Klaus
Iohannis, ºi-a depus, sâmbãtã,
candidatura pentru alegerile
prezidenþiale, la Biroul Electoral
Central (BEC). Iohannis a adunat
2.210.000 de semnãturi, deºi erau
necesare minimum 200.000. „Acum
am intrat pe drumul drept spre
Preºedinþia României. Mulþumesc
celor care au semnat pentru mine.
Peste 2.200.000 de semnãturi s-au
adunat, într-un tip record. Acum a
venit vremea faptelor. Sunt mai
puþin un om al vorbelor ºi mai mult
un om al faptelor. Vreau sã candidez
pentru a face altfel de politicã, mai
puþin spectacol ºi gãlãgie, mai multe
soluþii pentru România. Nu am în
spate nici un fel de grupuri de
interese, trusturi, instituþii, ci echipa
ACL ºi pe cei peste 2.200.000 de
alegãtori care au semnat pentru
mine. E o echipã mare, puternicã.
Sper sã se mai adune încã foarte
mulþi care vor sã meargã pe acelaºi
drum cu mine. Forþa lor este forþa
mea!”, a spus Klaus Iohannis la
ieºirea de la BEC.
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mentare – „Mândri cã suntem români”. Evenimentul de lansare a candidaturii a debutat cu
piesa „Noi simþim la fel”, interpretatã de Lidia
Buble ºi Adrian Sânã, ºi s-a încheiat pe melodia
„Acolo este þara mea”, a lui Tudor Gheorghe.
Preºedintele PSD, Victor Ponta, împreunã cu
soþia sa, europarlamentarul Daciana Sârbu, ºiau fãcut intrarea în Arena Naþionalã însoþiþi de
premierul Republicii
Moldova, Iurie Leancã,
preºedintele PC, vicepremierul Daniel Constantin, preºedintele
UNPR, vicepremierul
Gabriel Oprea. Preºedintele Parlamentului European, Martin Schulz, i-a
reamintit, într-un mesaj
video, liderului social-democraþilor, Victor Ponta,
ca este un bun prieten ºi
colaborator al acestuia ºi
al PSD. „Dragi prieteni,
îl cunosc pe Victor Pon-

ta de multã vreme. (...) Avem o misiune comunã la nivel european, suntem ºi prieteni apropiaþi. Îi urez lui Victor Ponta tot ce este mai bun
pentru viitorul sãu”, a spus Schulz. Aºa cum
era normal, ultimul cuvânt i-a aparþinut chiar
candidatului, care a avut un mesaj cãtre toþi
românii. „Vã rog sã vã gândiþi toþi românii la
acest lucru — putem împreunã sã facem o
schimbare a þãrii noastre. (...) Vedeþi cã iese
soarele ºi pe strada noastrã. Vedeþi cã iese soarele ºi în þara noastrã. Mai avem foarte puþin,
mai avem 55 de zile ºi încã o bãtãlie de câºtigat
ºi vã chem pe toþi sã pornim pe drumul schimbãrii, vã chem pe toþi sã fim împreunã pe drumul spre marea unire a tuturor românilor”, a
spus premierul pe Arena Naþionalã. El a susþinut cã vrea sã fie un preºedinte al tuturor românilor, al tuturor acelora care vor o schimbare realã, al celor care îl vor ºi care nu îl vor.
„Stimaþi colegi, sunt Victor Viorel Ponta, vreau
sã fiu preºedintele românilor, al acelor români
care sunt împreunã, care au încredere, care sunt
mândri ºi care au speranþa cã vor schimba þara
în bine. Acel preºedinte vreau sã fiu ºi vã chem
sã fiþi împreunã alãturi de mine în aceastã bãtãlie cãtre marea unire”, a menþionat liderul PSD.

SRI: Deciziile CCR privind cartelele telefonice
dau consecinþe grave asupra securitãþii naþionale
Purtãtorul de cuvânt al Serviciului Român de Informaþii (SRI), Sorin Sava, a
transmis, pentru Mediafax, un punct de
vedere privind deciziile Curþii Constituþionale a României (CCR) nr.440/
08.07.2014 ºi nr.461/16.09.2014, prin care
au fost declarate neconstituþionale, în integralitate, Legea nr.82/2012 privind reÎn sprijinul acestor afirmaþii,
SRI reitereazã faptul cã în mod
curent grupãri cu activitate în domeniul crimei organizate transfrontaliere, spionaj cibernetic, terorism,
criminalitate informaticã ºi alte preocupãri de naturã criminalã, utilizeazã anonimitatea în comunicaþii, permisã acum de legea românã, pentru acþiuni care afecteazã
grav securitatea naþionalã ºi ordinea publicã, atât pe teritoriul þãrii
noastre cât ºi în spaþiul euroatlantic sau al altor state. Drept urmare, susþine SRI, invalidarea instrumentelor legislative, care pânã în
prezent au contribuit semnificativ
la prevenirea ºi înlãturarea ameninþãrilor manifestate la adresa României, nu poate fi, în situaþia actualã, compensatã prin nici un alt mijloc sau modalitate altenativã. „Prezervarea intereselor de securitate
naþionalã, cu precãdere în contextul regional actual, marcat de crize, instabilitate ºi revirimentul unor
ameninþãri asimetrice, este extrem
de dificil de realizat în absenþa unor
instrumente juridice care sã asigure
atât Serviciului Român de Infor-

tenþia datelor (cunoscutã ca Legea „Big
Brother”), respectiv Legea pentru modificarea ºi completarea OUG nr.111/2014
privind comunicaþiile electronice ºi regimul cartelelor preplãtite (prepay). Sursa
citatã precizeazã cã SRI nu formuleazã
aprecieri cu privire la deciziile CCR, dar
„atrage atenþia cu privire la implicaþiile pe

maþii, cât ºi celorlalte instituþii ale
statului cu atribuþii privind apãrarea, ordinea publicã ºi securitatea
naþionalã, cadrul adecvat îndeplinirii responsabilitãþilor specifice în
acest domeniu”, mai subliniazã
purtãtorul de cuvânt al instituþiei.

S-a creat un vid legislativ
Potrivit SRI, declararea neconstituþionalã a celor douã acte normative „a produs un vid legislativ, cu consecinþe grave, greu de
anticipat, asupra securitãþii naþionale”. „Activitãþi riguros reglementate în þãrile cu tradiþie democraticã sunt acum suspendate în
România care, astfel, este lipsitã
de o bazã legislativã adecvatã, corelatã cu evoluþiile tehnologice ºi
dinamica alertã a riscurilor ºi ameninþãrilor locale ºi regionale”, mai
susþine reprezentantul SRI. În
consecinþã, aratã Sorin Sava, SRI
îºi exprimã, „în mod onest ºi
transparent, îngrijorarea cu privire
la situaþia creatã”, ºi considerã
„necesarã adoptarea urgentã a
unor soluþii normative prin care
sã se asigure echilibrul între ne-

care le genereazã aceste decizii, consecinþele fiind deja resimiþite în reducerea drasticã a capabilitãþilor operaþionale, în imposibilitatea instituþiilor statului de a gestiona riscuri ºi ameninþãri iminente la adresa securitãþii naþionale, precum ºi în crearea unor vulnerabilitãþi fãrã precedent, de
naturã a afecta siguranþã cetãþenilor”.

voia de a proteja drepturile omului ºi responsabilitatea de a apãra
securitatea naþionalã, astfel încât
instituþiile statului care au acest rol
sã îºi poatã îndeplini obiectivele
profesionale, în interesul cetãþenilor României”. CCR a decis, în
8 iulie, cu unanimitate de voturi,
cã Legea 82/2012 este neconstituþionalã, deoarece este de naturã
sã prejudicieze manifestarea liberã a dreptului la comunicare sau
la exprimare. Legea 82 prevede
obligativitatea furnizorilor de telefonie fixã ºi mobilã ºi de Internet de a reþine, timp de 6 luni, anu-

mite date ale abonaþilor, care sã
fie trimise, la cerere, autoritãþilor
din domeniul siguranþei naþionale,
pentru acþiunile de prevenire, cercetare, descoperire ºi urmãrire a
infracþiunilor grave. În 16 septembrie, ºi Legea privind identificarea utilizatorilor de cartele telefonice prepay (n.r. – prin care
cumpãrãtorii acestor cartele erau
obligaþi sã prezinte un act de identitate în momentul achiziþiei) a fost
declaratã neconstituþionalã în ansamblu de cãtre CCR, întrucât
dispoziþiile ei nu au un caracter
precis ºi previzibil.
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Marea lansare a lui Victor Ponta
Festivitatea de lansare a
candidaturii lui Victor Ponta la
alegerile prezidenţiale, pe Arena Naţională, chiar de ziua sa
de naştere, în prezenţa a circa
70.000 de militanţi social-democraţi, veniţi cu autocarele din
toate zonele ţării, a fost un eveniment grandios, nu robust,
menit să exprime forţa de moment a PSD. Inspirat, prin elementele de coregrafie interesante, menite să confere anvergură şi distincţie, din alte mitinguri europene de aceeaşi
factură, evenimentul de la Bucureşti a făcut audienţă. Tonice mesaje video de susţinere
au venit din partea lui Martin
Schulz, preşedintele Parlamentului European, vice- cancela-

rului german, Sigmar Gabriel,
a premierilor Belgiei, Serbiei,
Slovaciei, Cehiei, Georgiei, Albaniei, a preşedintelui grupului
S&D din PE, Gianni Pittela. Au
mai transmis mesaje video de
susţinere liderii partidelor din
coaliţia de guvernare şi membri
ai Guvernului, precum şi actorii Radu Beligan şi Marius Bodochi. Prezent la Bucureşti a
fost premierul Republicii Moldova, Iurie Leancă. Aşteptat a
fost discursul lui Victor Ponta,
care, aşa cum ne aşteptam, a
reluat liniile de sens din mesajele anterioare, de la Alba Iulia
şi Craiova, reiterând dezideratele „unirii românilor” pornind
de la existenţa faliilor din societate şi ruperea definitivă de

comportamentul actualului preşe dinte. Enunţate re peta t,
aceste năzuinţe pot produce în
mentalul românilor efectele dorite, mai ales când sunt clamate cu convingere şi patos. De
fapt, întreg discursul actualului
premier, candidat la alegerile
prezidenţiale, a avut cadenţă şi
a prins la asistenţa înflăcărată,
prin izul său patriotic, mai accentuat ca niciodată. Nu este
un element nou în structura
mesajului lui Victor Ponta şi
bănuim că aparţine consilierilor de imagine, ca element retoric cu rostul său într-un moment cu destule tendinţe europene de „desprindere”. Cuvântul „unire” a fost un laitmotiv în întregul discurs de pe Are-

MIRCEA CANŢĂR
na Naţională, ca şi la Alba Iulia. Simbolistica acestui cuvânt
sugerează tocmai faptul că Victor Ponta doreşte să fie „un alt
fel de preşedinte”, unul al „tuturor românilor”, prin buna
convieţuire a divergenţelor, el
însuşi, odată ajuns la Cotroceni, fiind dispus să se derobeze de orice simpatie politică, aşa cum prevede, de altfel,
„fişa postului” potrivit Constituţiei. Fără a transforma discursul electoral, până la urmă,
într- un desfrâu resentimentar,
fără a deveni prizonierul unor
ranchiune nevindecabile, mesajul „a mers”, adică şi- a atins
scopul ca performanţă oratorică, prin garanţiile de bună
credinţă. Totuşi, per ansamblu,

discursul a părut cam îngustat
tematic, dar, fireşte, el s-a circumscris cerinţelor consilierilor
de imagine. Banal, dacă nu
chiar searbăd, împănat cu clişee puerile, s- a dovedit în
schimb discursul lui Liviu Dragnea, care a deschis evenimentul, ca preşed inte executiv
PSD, neajutat nici de o intonaţie aptă, prin viraje de cadenţă, să insufle incandescenţă în rândul mulţimii de militanţi,
nici de armătura de idei convingătoare, parte a unui program de guvernare. Cu alte
cuvinte, lansarea lui Victor Ponta pentru alegerile prezidenţiale, pe Arena Naţională, marchează intrarea în campania
electorală propriu- zisă.

Primăria Craiova pune directori noi

Schimbări la vârful regiilor craiovene
Rela Filip, administratorul Sălii
Polivalente, este, de astăzi, noul director al RAADPFL Craiova. Aceasta îl înlocuieşte pe fostul manager
care a plecat director tehnic la o altă
leg de partid. Florin Lungu a ajuns
astfel noul director al RAADPFL
Craiova, iar Radu Preda a plecat la
RAT Craiova, care, între timp, rămăsese fără
directorul Alin Goga.

regie. Rela Filip a fost propusă aici
întrucât are la activ o experienţă îndelungată în cadrul instituţiei, timp de
mai multe mandate fiind angajată a
RAADPFL Craiova.

RAADPFL Craiova în favoarea SC
Termo SRL Craiova. De astăzi,
acesta îşi va lua în primire postul

Florin Lungu, managerul deszăpezirii

Primăria Craiova continuă rocada directorilor de la regiile din
subordine. Primul director care a
plecat a fost Radu Preda, la sfârşitul lunii august. Fostul manager al
RAT Craiova a organizat atunci o
conferinţă de presă la sediul regiei,
în cadrul căreia şi-a anunţat oficial
demisia. Preda a explicat, cu subiect şi predicat, că renunţă la funcţia de director pentru a se ocupa
numai de campania elec torală a
PSD Craiova, a cărei coordonare
a primit-o. În locul său a fost numit subalternul său din perioada de
un an şi jumătate cât a condus regia, şi anume directorul tehnic Mihai Tănăsescu.

Radu Preda,
primul director al mandatului
Dar Radu Preda plecase iniţial
de la conducerea RAADPFL Craiova. La începutul actualului mandat al primarului Lia Olguţa Vasilescu, el a fost numit director al
regiei în locul lui Ion Petre, după
ce acesta a fost nevoit să plece în
urma unui scandal cu doi pui de lei
care au dispărut de la grădina zoologică. Noul director îşi propusese să redreseze regia din punct de
vedere financiar şi să înverzească
Craiova. Însă, nu după mult timp
de la preluarea funcţiei, Radu Preda a şi predat fotoliul unui alt co-

Din martie 2013,
Florin Lungu a fost director al regiei craiovene de fond loc ativ.
În timpul mandatului
său nu a organizat nici
o conferinţă de presă
pentru a prezenta activ itat ea ins tituţiei,
îns ă, din rapoartele
primarului Lia Olguţa
Vasilescu, a reieşit că
a deszăpezit oraş ul, în
iarna 2013-2014, la un
preţ avantajos pentru
bugetul loc al. O altă
bilă albă pe c are i-a
atribuit-o tot autoritatea locală a fos t pentru faptul că a iniţiat o
campanie de curăţenie
în tot oraşul la începutul primăverii. Un al treilea proiec t es te c el de reamenajare a
spaţiilor verzi din Craiova, care
continuă şi acum.

Secundul lui Mihai Neaţu
Florin Lungu părăseş te acum

rector tehnic al regiei sub conducerea lui Tatian Tudorache. Mihai
Neaţu a trecut printr-un
scandal de presă, în iarna
lui 2013-2014, când a fost
acuzat de câteva asociaţii
că a livrat o cantitate mai
mare de gigacalorii locatarilor, acuzaţie care a fost
demontată.

Rela Filip se întoarce
director

de director tehnic la Termoficare,
devenind astfel secundul lui Mihai
Neaţu. Cât priveşte pe ultimul dintre aceştia, el a venit manager la
SC Termo SRL în toamna lui 2013,
înlocuindu-l, la rândul lui, pe Nicolae Degeratu, cel care fusese di-

După plecarea lui Florin
Lungu, la RAADPFL Craiova vine Rela Filip. Şi
aceasta îşi va lua în primire funcţia tot de astăzi, dar,
spre deosebire de toţi ceilalţi directori propuşi la regii, are o legătură cu instituţia pe care urmează să o
conducă. Până să fie numită
administrator la Sala Polivalentă din Craiova, Rela
Filip a fost angajată a regiei, îndeplinind funcţia de
secretară a direc torului.
„De mâine (n.r. – astăzi)
îmi voi lua în primire postul
de director al regiei. Am fost surprinsă şi am fost tentată să refuz
pentru că este o funcţie grea, dar
voi încerca să fac tot ce pot ca să
le oferim craiovenilor un oraş şi
mai frumos”, a declarat noul director Rela Filip.

LAURA MOŢÎRLICHE
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ªofer bãut prins pe Calea Bucureºti cu 130 km/h
Poliþiºtii de la Rutierã au fost prezenþi
pe drumurile din judeþ, dar ºi din Craiova la acest sfârºit de sãptãmânã, constatând 170 de încãlcãri ale legislaþiei
rutiere. În 69 de cazuri a fost vorba despre depãºirea vitezei legale. Recordul
La acest sfârºit de sãptãmânã,
poliþiºtii Serviciului Rutier Dolj –
B.D.N.E., împreunã cu lucrãtori de
poliþie rutierã din cadrul Biroului
Rutier Craiova, au acþionat pe drumurile din judeþ, dar ºi pe principalele artere de circulaþie din municipiu, pentru conºtientizarea conducãtorilor auto cu privire la riscurile
la care se expun atunci când încalcã
regimul legal de vitezã. Un accent
deosebit s-a pus ºi pe verificarea stãrii tehnice ºi a legalitãþii circulaþiei pe
drumurile publice a autovehiculelor
înmatriculate în strãinãtate.

de vitezã l-a bãtut un bãrbat din Slatina,
prins de poliþiºti pe Calea Bucureºti din
Craiova cu 130 km/h ºi bãut. În plus, tot
în acest week-end, poliþiºtii au dat ºi
peste un ºofer care avea o concentraþie
alcoolicã de 1,89 mg/l în aerul expirat.

În cadrul acþiunii au fost constatate 170 de abateri de naturã
contravenþionalã, pentru sancþionarea cãrora poliþiºtii au aplicat
amenzi ce depãºesc suma de
20.000 lei. Dintre acestea, 69 au
fost aplicate unor conducãtori
auto care nu au respectat viteza
legalã, dupã cum au precizat reprezentanþii IPJ Dolj.
Cel care a depãºit toate recordurile a fost Valentin Gheorghe, de
28 de ani, din Slatina (judeþul Olt).
Sâmbãtã dimineaþa, în jurul orei
04.15, poliþiºtii din cadrul Biroului
Rutier Craiova l-au depistat pe oltean în timp
ce conducea un autoturism Peugeot pe Calea
Bucureºti din municipiu
cu viteza de 130 km/h.
Mai mult, bãrbatul era ºi
bãut, astfel cã s-a ales
cu dosar penal.
„În urma testãrii alcoolscopice a rezultat o
concentraþie de 0,45

mg/l alcool pur în aerul expirat.
Conducãtorul auto a fost condus
la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, unde i-au fost recoltate douã probe de sânge, în
vederea stabilirii alcoolemiei, pe
numele sãu poliþiºtii întocmind un
dosar penal sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de conducere sub
influenþa bãuturilor alcoolice”, nea declarat inspector principal Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj.

La volan cu 1,89 mg/l alcool
pur în aerul expirat

Nu a fost însã singurul ºofer
care s-a ales cu dosar penal dupã
ce a fost prins bãut la volan în
acest week-end. În noaptea de vineri spre sâmbãtã, în jurul orei
00.30, poliþiºti din cadrul Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naþionale ºi Europene ºi Postului de
Poliþie Podari, fiind în serviciul de
supraveghere ºi control trafic pe
D.N. 56, în localitatea Podari, l-au

depistat pe Nicolae Stoian, de 44
de ani, din Podari, în timp ce conducea un autoturism Opel având o
concentraþie alcoolicã de 0,92 mg/
l alcool pur în aerul expirat.
Cel care i-a ºocat însã pe oamenii legii, pentru cã abia se mai
þinea pe picioare când a coborât
din autoturism, a fost un craiovean de 36 de ani. Poliþiºti din
cadrul Biroului Rutier Craiova, fiind în serviciul de supraveghere
a traficului rutier pe Calea Bucureºti, sâmbãtã seara, în jurul orei
20.30, au oprit un autoturism Opel
care circula sinuos. Când a co-

borât ºoferul, oamenii legii l-au legitimat, stabilindu-se cã este vorba despre Marian Pãnuþ, de 36
de ani, din Craiova, iar în urma
testãrii alcoolscopice a rezultat o
concentraþie de 1,89 mg/l alcool
pur în aerul expirat.
„Conducãtorului auto i s-au recoltat probe biologice în vederea
stabilirii alcoolemiei ºi i s-a întocmit dosar penal pentru sãvârºirea
infracþiunii de conducerea unui
vehicul sub influenþa bãuturilor alcoolice sau a altor substanþe”, a
mai precizat inspector principal
Alin Apostol.

Beat la volan, a intrat cu maºina Craiovean dat în urmãrire de italieni,
prins pe Aeroportul Craiova
într-un cap de pod
Un bãrbat de 30 de ani din comuna Predeºti,
bãut la volan, a pierdut controlul direcþiei ºi a
intrat cu maºina într-un cap de pod din beton, de
pe marginea drumului. Accidentul s-a petrecut în
noaptea de sâmbãtã spre duminicã, în comuna
Breasta, un craiovean de 26 de ani, pasager în
autoturism, fiind transportat la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova întrucât a fost rãnit.
Poliþiºtii au stabilit cã ºoferul avea o concentraþie
de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în noaptea de sâmbãtã spre
duminicã, în jurul orei 00.30, pe

D.J. 606, la km 9, în comuna
Breasta, s-a produs un accident
rutier în urma cãruia o persoanã a

ajuns la spital pentru acordarea de
îngrijiri medicale. Din primele cercetãri ale poliþiºtilor Biroului Rutier Craiova, s-a stabilit faptul cã
Sorin Rotaru, de 30 de ani, din
comuna Predeºti, în timp ce conducea un autoturism marca Opel
pe D.J. 606, din cauza consumului de bãuturi alcoolice, la un moment dat a pierdut controlul asupra direcþiei de deplasare ºi a intrat
cu maºina într-un cap de pod de
pe marginea drumului.
În urma accidentului, a rezultat
rãnirea uºoarã a lui Laurenþiu Þãpurin, de 26 de ani, din Craiova,
pasager în autoturism, care
a fost transportat la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova pentru acordarea de
îngrijiri medicale. La testarea cu etilotestul, poliþiºtii au
stabilit cã ºoferul avea o concentraþie de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat. Fiind
transportat, de asemenea, la
spital, Sorin Rotaru a refuzat recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, însã s-a ales cu
dosar penal.
„Poliþiºtii continuã cercetãrile sub aspectul sãvârºirii
infracþiunilor de vãtãmare
corporalã din culpã ºi refuzul sau sustragerea de la prelevarea de probe biologice”,
ne-a declarat inspector principal Alin Apostol, purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj.

Un craiovean de 35 de ani a ajuns în arestul IPJ Dolj direct de
la Aeroportul Craiova, dupã ce poliþiºtii care au fãcut controlul
la îmbarcarea pentru cursa Craiova – Londra au constatat cã era
dat în urmãrire internaþionalã de autoritãþile italiene.

Reprezentanþii IPJ Dolj au anunþat cã, sâmbãtã, pe Aeroportul Craiova, în urma controlului pasagerilor la îmbarcare pentru cursa spre
Londra, efectuat de poliþiºti, a fost
identificat Marian Ignat, de 35 de
ani, din Craiova, persoanã datã în
urmãrire internaþionalã de autoritãþile judiciare italiene pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra proprietãþii pe teritoriul acestui stat.
Craioveanul a fost oprit pe Aeroport, de unde a fost preluat de o
echipã formatã din poliþiºti din ca-

drul Serviciului de Investigaþii Criminale ºi a fost prezentat procurorilor Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Craiova, care au emis
pe numele acestuia ordonanþã de
reþinere pentru 24 ore.
„Bãrbatul a fost introdus în arestul I.P.J. Dolj ºi urmeazã a fi prezentat magistraþilor Curþii de Apel
Craiova în vederea arestãrii preventive ºi demarãrii procedurilor de
extrãdare”, ne-a declarat purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, inspector principal Alin Apostol.
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Rast: De ce are primarul
Bebe Silişteanu dreptate?
Primarul Rasului, Bebe Silişteanu, e un munte de om. E calm şi aşezat la vorbă când discută
despre comună. Dar când ajunge la Şcoala Gimnazială “Gheorghe Jienescu” din localitate, se
înfurie de-a dreptul, încât vibrează şi pereţii biroului. Explică, gesticulează, aduce argumente la
ceea ce spune. Povestea este mai veche şi nu i se
pare “în regulă” să nu o rezolve. Eşti tentat să-i
dai dreptate. Numai că actuala Lege a Educaţiei
(n.r. 1/2011) rămâne confuză exact în acest punct
sensibil, al constituirii consiliilor de administraţie şi al desemnării directorilor. Bebe Silişteanu
e un primar aparte, dacă se poate spune aşa, în
peisajul Doljului. Dacă mulţi primari sunt destoinici, cu merite incontestabile în înfăţişarea actuală a localităţii lor, Bebe Silişteanu a gestionat
strămutarea unei colectivităţi, după inundaţiile
de pomină din 2006, pe o altă vatră. După care a
De fapt, care este problema: directoarea actuală este Cristina Vasile, fostă adjunctă cu ani în urmă, numită într-un alt context politic. Primarul comunei o susţine pe Nicoleta Blagovici, cadru didactic din localitate, considerată mai potrivită
pentru funcţia respectivă. Pentru
Bebe Silişteanu nu există vreo stavilă justificată în numirea Nicoletei Blagovici. Conflictul ar părea unul banal până la urmă, o luptă de orgolii.
Numai că Bebe Silişteanu ne-a pus
în încurcătură de-a dreptul cu o afirmaţie: “I-am spus doamnei directoare să-mi aducă, de unde ştie, un profesor de informatică şi unul de engleză. În afara salariului cuvenit, eu
mă angajez să le dau la sfârşitul anului câte un porc din gospodăria mea.
Nu concep să nu avem în curriculă
ore de engleză şi informatică”. La o
asemenea abordare am rămas fără
replică în faţa primarului.

Ce calificări are Nicoleta
Blagovici
Cadru didactic de 17 ani, Nico-

condus ca un diriginte de ş antier naştere a Rastului Nou. A stat de caraulă. A făcut nave ta între autorităţile jude ţului ş i ministere le din Capitală de la care avea promisiuni. A zăbovit pe
la uşa lui Laszlo Borbely, ministrul Mediului, a
rămas pe scările ministerului până i-a adus la
disperare pe funcţionari, ş i în ce le din urmă a
scos-o la capăt. Cu Bebe Silişteanu “te s aturi”
de istorisiri, când deapănă geneza Rastului Nou.
Simplificând lucrurile , spune cam aş a: «Am
muncit toată viaţa de când mă ştiu, am construit, de la “ţăruş ” o aşezare nouă, în plin
câmp, şi nu pot să numes c un director – îndre ptăţit – la Şcoala Gimnazială “Ghe orghe Jiene scu” din comună, în care Primăria chiar a inve stit de la reabilitarea sălilor de clasă la utilităţi?
Am amenajat chiar un tere n de s port cu un
gazon artificial, care arată ca o bijuterie ».

leta Blagovici, în prezent educatoare la Şcoala Gimnazială “Gheorghe
Jienescu” din Rast, nu duce deloc
lipsă de calificări. În 1991 a absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Craiova. Câţiva ani mai târziu, în 1997,
a primit certificatul de absolvire a
Departamentului pentru pregătirea
personalului didac tic din cadrul
Universităţii din Craiova, astfel încât i se dă dreptul să funcţioneze
în calitate de cadru didactic . În
urma promovării probelor de examen din anul 1998, Nicoleta Blagovici a primit certificatul de Definitivare în învăţământ. De asemenea, în iunie 2001, aceasta a absolvit programul de conversie profesională la nivel postuniversitar,
intitulat “Curs postuniversitar psihopedagogic şi metodic institutori
învăţământ preşcolar şi primar”. În
anii 2005 şi 2010 a obţinut gradele
didactice II, respectiv I. Începând
cu data de 7 ianuarie 2013, Nicoleta Blagovic i devine titular pe
postul de educator/institutor pen-

obţinute de Nicoleta Blagovici, am
putea spune că educatoarea este
îndreptăţită să fie numită în funcţia de director a Şcolii Gimnaziale
“Gheorghe Jienescu” din Rast. Asta
dacă s-ar ţine cont şi de propune-

tru că nu o interesează pe doamna
directoare. Dacă nici eu, cel care
până la urmă am grijă ca elevii să
înveţe în cele mai bune condiţii, nu
sunt îndreptăţit să propun directorul de şcoală, atunci cine? Am inves tit mult în şc oală. Am
consolidat clădirea ş i am
modernizat-o, am realizat
grupuri sanitare, iar terenul
de sport cu covor sintetic
este mândria noastră. Am
propus-o pe Nicoleta Blagovici pentru funcţia de director, nu m-a ascultat nimeni.
Întruneşte toate condiţiile
necesare. Cei de la ISJ s-au
legat de faptul că n-ar avea
studii superioare, dar a absolvit Facultatea de Ştiinţe
Economice din cadrul Univers ităţii din Craiova în
1991. Aşadar, este un motiv neîntemeiat”, afirmă primarul Rastului, Bebe Silişteanu.

Impedimente artificiale
tru învăţământul preşcolar (în limba română), de la Şcoala Gimnazială “Gheorghe Jienes cu” din
Rast, în urma deciziei nr. 4483 din
28 decembrie 2012. Dacă ar fi să
ne luăm după numărul calificărilor

rea primarului Bebe Silişteanu, cel
care, credem noi, este cel mai
îndreptăţit s ă aleagă directorul
şc olii din comună, cu atât mai
mult c u cât unitatea de învăţământ es te finanţată în mod direct
de către Primărie.

“Educaţia elevilor
primează”
Edilul nu are nici
un dinte împotriva
actualei directoare –
Cristina Vasile –, numită anul trec ut de
ISJ Dolj, în urma decesului fostului director Pătru Epângeac, dar spune că
educaţia copiilor primează. “Anul trecut,
în martie, a murit fostul director. Cristina
Vasile nici nu a aşteptat prea mult, a doua
zi era deja la ISJ Dolj
să fie numită. Nu iam cerut multe, i-am
spus să-mi aducă un
profesor de engleză şi
unul de informatică,
pentru c ă educaţia
elevilor primează, iar
ac es tea s unt două
materii foarte importante pentru viitorul
elevilor. Cerinţa mea
a rămas în aer, pen-

Nicoleta Blagovici este îndreptăţită să ocupe funcţia de director al Şcolii Gimnaziale “Gheorghe Jienescu” din Rast. Nu are de
surmontat nici un impediment şi
ceea ce i se impută – absenţa studiilor superioare – este artificial.
Între vocaţia de manager a uneia
şi a celeilalte, nu ne hazardăm a ne
pronunţa. Este o treabă exclusivă
a ISJ Dolj prin inspectorii de specialitate. La înc eputul lunii iulie
a.c., Ministerul Educaţiei a publicat în Monitorul Oficial OUG nr.
49/2014, care modifică Legea Educaţiei Naţionale (LEN) nr. 1/2011,
adoptată pe 26 iunie de Guvern şi
care prevede schimbarea structurii
comisiilor de administraţie a şcolilor şi modul în care sunt aleşi directorii de şcoală. Potrivit Ordonanţei, concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct
nu mai este organizat de Consiliul
de Administraţie al şcolii, ci de inspectoratul şcolar. Primarul care finanţează şcoala va face parte direct
din consiliile de administraţie ale
acestora, dar atât. Ori, în cazul de
faţă, Bebe Silişteanu nu doreşte să
fie un simplu element de decor. ISJ
Dolj ţine în mână “un cartof fierbinte”, cum se spune, dar năzuim
că va găsi soluţia înţeleaptă pentru
a aduce “pacea” la Şcoala Gimnazială “Gheorghe Jienescu” din Rast.
Altminteri, primarul din Rast este
dispus să meargă “până în pânzele
albe”, convins că are dreptate.
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stART: program de burse anuale
Provident Financial România a lansat
recent programului Bursele stART, în
parteneriat cu ªcoala de Valori ºi cu sprijinul Ministerului Educaþiei Naþionale. Prin
acest program, 50 de tineri cu vârste
cuprinse între 14 ºi 18 ani, talentaþi la
muzicã, picturã sau desen, vor beneficia,
în perioada 1 noiembrie 2014 – 31 octombrie 2015, de burse în valoare totalã de
35.000 de euro pentru dezvoltarea talentului lor. În cei opt ani de prezenþã pe
piaþa localã, compania a investit în România peste 230 de milioane de euro ºi a
contribuit la bugetul de stat cu taxe în
valoare de peste 30 de milioane de euro.

Provident are peste 850 de angajaþi în România ºi colaboreazã cu peste 4.200 de agenþi independenþi în 80 de
oraºe din întreaga þarã. De asemenea, compania dezvoltã ºi susþine diverse proiecte de responsabilitate socialã programe de educaþie financiarã, protecþia mediului,
sprijinirea grupurilor defavorizate-, în care a investit
pânã acum peste 700.000 de euro.

Silvia Popescu, director de Comunicare ºi Relaþii Externe în cadrul Provident Financial România,
a precizat cã prin programul lansat, „Bursele stART”, se vor sprijini oportunitãþile de dezvoltare a
tinerilor talentaþi din România pentru a le oferi posibilitatea sã-ºi cultive talentul artistic. „Am pornit de
la o nevoie realã, pe care am descoperit-o în interacþiunea permanentã cu clienþii noºtri, ºi de la studii
care ne-au oferit o imagine clarã
asupra aºteptãrilor pe care comunitãþile locale le au în ceea ce priveºte implicarea mediului de afaceri”, a declarat Silvia Popescu.
Provident Financial România
este o instituþie financiarã nebancarã înregistratã în Registrul General al Bãncii Naþionale a României ºi face parte din grupul britanic International Personal Finance (IPF), unul dintre cei mai importanþi furnizori de credite la domiciliu din Europa. Grupul are 2,6
milioane de clienþi în ºapte þãri din
Europa Centralã ºi de Est, precum
ºi în Mexic. IPF este unul dintre
cei mai mari angajatori britanici din
regiune ºi una dintre cele mai puternice 250 de companii internaþionale listate la Bursa din Londra.

„Credem cã puterea
de transformare a unei societãþi
stã în educaþie ºi în tineri”

Susþinerea copiilor ºi a tinerilor este o prioritate pentru 49%
din români, inclusiv prin burse de
studiu sau programe de dezvoltare a tinerilor talentaþi, potrivit unui

sondaj realizat anul trecut de Ipsos Research la iniþiativa Provident Financial România, pe un
eºantion reprezentativ de 400 de
respondenþi. „Credem cã puterea
de transformare a unei societãþi
stã în educaþie ºi în tineri ºi astfel
am pornit Bursele stART, un program care îºi propune sã susþinã
adolescenþii în procesul de construire a caracterului ºi sã dovedeascã tinerilor care vor sã-ºi dezvolte talentul cã pot reuºi urmându-ºi pasiunea pentru artã”, a declarat Dragoº Belduganu, director Programe Sociale în cadrul
ªcolii de Valori”. Programul Bursele stART se adreseazã tinerilor
care studiazã muzicã, picturã sau
desen în liceele ºi colegiile de artã
sau palatele ºi cluburile copiilor din
România ºi au obþinut premii la
concursuri naþionale sau internaþionale de arte.

O strategie amplã
de responsabilitate socialã

Tinerii au posibilitatea sã beneficieze de una dintre cele 15
burse în valoare de 500 de euro

acordate pentru picturã, 15 burse în valoare de 500 de euro pentru desen sau 20 de burse în valoare de 1.000 de euro acordate
pentru muzicã. Dosarele de înscriere pentru burse pot fi depuse pânã pe 15 octombrie, iar
câºtigãtorii vor fi anunþaþi pe 1
noiembrie. Tinerii talentaþi au
posibilitatea sã afle toate informaþiile despre acest programdin
paginile oficiale Bursele stART de
pe ScoaladeValori.ro ºi Provident.ro, precum ºi din spoturile Pian,
Picturã ºi Desen, parte a campaniei lansate de Provident pentru
susþinerea Burselor stART. Programul Bursele stART face parte
din strategia amplã de responsabilitate socialã a Provident Financial România. În cei opt ani de
prezenþã pe piaa localã, compania a investit în România peste
230 de milioane de euro, din care
peste 700.000 de euro în proiecte de responsabilitate socialã –
programe de educaþie financiarã,
protecþia mediului, sprijinirea
grupurilor defavorizate ºi susþinerea tinerilor talentaþi.

ªcoala de Valori este o organizaþie non-guvernamentalã
modernã ce are ca viziune dezvoltarea unei societãþi bazate
pe valori prin educaþie inovativã. ªcoala de Valori pune sub
semnul întrebãrii graniþele educaþiei tradiþionale ºi creeazã
oportunitatea persoanelor de a accesa informaþii de valoare,
experienþe de formare a caracterului, de a interacþiona cu
modele pozitive ºi de a avea expunere internaþionalã, cu scopul de a creºte responsabilitatea personalã ºi controlul fiecãruia asupra alegerilor personale.

Rata ºomajului la nivelul judeþului Dolj a fost de 8.55%
La sfârºitul lunii august 2014, rata ºomajului înregistrat la nivelul
judeþului Dolj a fost de 8.55 %, corespunzãtoare unui numãr total
de ºomeri de 25.147 persoane, din care 10.362 femei. Din totalul de
ºomeri înregistraþi la sfârºitul lunii august 2014, 4.556 sunt ºomeri
indemnizaþi ºi 20.591 sunt ºomeri neindemnizaþi.
Din numãrul de ºomeri neindemnizaþi, 4.809 persoane au primit adeverinþe pentru venitul minim garantat conform Legii 416/
2001 cu modificarile la zi. Din numãrul total de ºomeri indemnizaþi
de 4.556 persoane, 3.812 provin
din muncã ºi 744 din rândul absolvenþilor . „Referitor la structura ºomajului dupã mediul de rezidenþã, statistica ne aratã cã cei mai
mulþi ºomeri provin din mediul ru-

ral (19.675 persoane, aproximativ
78.24%) ºi 5.472 persoane provin
din mediul urban”, se precizeazã
într-un comunicat de presã al
AJOFM Dolj.
Referitor la structura ºomajului
dupã nivelul de instruire, ºomerii
fãrã studii ºi cei cu nivel de instruire
primar, gimnazial ºi profesional au
ponderea cea mai mare în numãrul total de ºomeri înregistraþi la
nivelul AJOFM Dolj, în luna au-

gust 2014 aceasta fiind de aproximativ 81,26 % (20.435 persoane).
ªomerii cu nivel de instruire liceal
ºi post-liceal au o pondere de circa 14.51% (3.649 persoane), iar
cei cu studii universitare au o pondere de 4,23% (1.063 persoane).
Cei mai mulþi ºomeri sunt cei
cu vârsta cuprinsã între 40-49 ani
(7.287 persoane), urmaþi de segmentul de vârstã 30-39 ani (5.632
persoane). Pe locul urmãtor se situeazã segmentul de vârstã 50 - 55
ani (3.872 persoane), urmat de
segmentele de vârstã sub 25 ani
(3.369 persoane) ºi peste 55 ani
(3.359 persoane). Cei mai puþini
ºomeri sunt cei cu vârsta între 2529 ani (1.628 persoane).
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Spectrul luptei pentru… ciolan

Ce-ar aduce în plus apropiata campanie electoralã prezidenþialã faþã de cele precedente într-atât încât majoritatea comentatorilor ºi a analizelor nu pregetã s-o califice drept mai înverºunatã, mai atipicã ºi
atât de teribilã în presupusele ei date încât
genereazã deja o confruntare în termeni
de aut-aut?
Sã fie disiparea unui front, cel al „dreptei”, în mai multe aripi ale cãror poziþii, în
absenþa nuanþelor obligatorii, potenþeazã
confuzia în rândul masei amorfe de alegãtori? Ori radicalizarea discursului fostei
puteri pedeliste debusolate de abandonul
unui „Tãtuc” lovit de un complex freudian luat de pe maidan, cãci nu poate fi
vorba de niscaiva lecturi ale vestitului
medicul vienez?
„Motoarele” propagandistice au prins
deja gustul turaþiei la maximum, discursurile sunt strict apodictice – aliniate mode-

lului scolastic al lui dixit, cu total dispreþ
faþã de nevoia argumentaþiei –, chiar ºi cele
câteva tentative proiectiv programatice au
fost abandonate în favoarea unei lozincãrii
din ale cãrei miasme nu reuºim sã ieºim.
Programele, chiar dacã or exista, au luat
drumul „subsolului”, amendate deja prin
consens cã, dincolo de retoricã, nu reprezintã ceva de natura unui angajament serios ºi grav faþã de þarã. Dominã bârfa,
denunþul calomnios inventat ad hoc ori pur
ºi simplu ficþional, lipsit chiar ºi de pildele
morale din fabulele ºi din poveºtile din patrimoniul oralitãþii noastre seculare.
Spaþiul public capãtã încet, dar decis,
atributul circului sosit în Cetate ºi deja instalat la periferie, spre care suntem îmbiaþi, în sonoritãþi trompetiste, cu promisiunea unor „salturi” trapeziste ce ne vor
tãia respiraþia.
Cine dintre noi, din masa virtualilor spec-

tatori, mai are rãbdarea, ca sã nu zic, înþelepciunea unor judecãþi la rece, nepãtimaºe, lucide, la capãtul cãrora sã mai putem
identifica mãcar câteva fãrâme ale normalitãþii zdrenþuite, abandonate, dar nu mai
puþin clamate ºi chiar visate? Or, tocmai
aceste momente de reflecþii reci, de pe
margine, mai pot salva ceva din dizgraþiosul spectacol ce tinde sã confere noi ºi mai
nefericite dimensiuni condamnãrii clasei
politice, deja aproape delegitimate.
Cãci dacã imaginea Opoziþiei e fãrâmiþatã ºi distribuitã în mai multe fronturi, unele
chiar antagoniste, barca Puterii oferã doar
iluzia unei unitãþi de granit, mai exact spus,
a unei unitãþi care, chiar dacã omogene în
jurul proiectului de cucerire a Palatului prezidenþial, sunt la fel de fisurate în structurile ei de bazã, acolo unde miºunã, activ ºi
deocamdatã insinuant, grupuri ºi grupuleþe
animate de competiþia unor interese com-

plet paralele cu obiectivele declarate la vârf.
Protagoniºtii – roind în jurul, nu a „Baronilor” titraþi ca atare, ci al unor „baronei”
abia iviþi în lumina reflectoarelor ce le-a orbit
pânã ºi puþina rezervã de modestie presupus conservatã – se cunosc înãuntrul ºi în
intimitatea acestei Puteri, fiindcã ºi-au început jocurile, deja perverse, surzi la orice
chemare la raþiune ºi la responsabilitate,
ahtiaþi, cum sunt, doar de avantaje momentane ºi care se vor dovedi niºte sinecuri cu
preþuri exorbitante, nu doar în plan politic,
ci ºi juridic, cãci de cel moral nici nu mai
este cazul sã discutãm.
E acelaºi cerc vicios ce guverneazã politica autohtonã din toþi aceºti ani în care
alternanþa la Putere nu mai e vãzutã, cititã
ºi acceptatã ca un temei al democraþiei, ci
în termenii unei declaraþii de rãzboi în care
pledoariile motivaþionale nu reuºesc sã depãºeascã spectrul luptei pentru… ciolan.

DSP Dolj încurajeazã miºcarea
În cadrul Sãptãmânii Europene a Mobilitãþii, specialiºtii Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj trag un semnal de alarmã cu privire la rolul pe care comportamentele
ºi stilul de viaþã îl au asupra sãnãtãþii.
Stilul de viaþã este cel care, în
decursul a 20 de ani, a modificat
structura ºi modelele de morbiditate ºi mortalitate din întreaga
lume, dar mai ales în þãrile dezvoltate. Potrivit specialiºtilor în calcul, ar trebui luate trei probleme
majore de sãnãtate: sedentarism,
alimentaþie iraþionalã ºi stresul.
Restul bolilor nu sunt decât rezultatul acestora. Toate trei sunt la fel
de importante ºi interdependente.
Despre alimentaþia incorectã ºi
complet neraþionalã, despre bolile
provocate de excesele alimentare,
s-a tot vorbit, însã cu greu se produc schimbãri de atitudine.
Lipsa de miºcare asociatã cu o
mâncare nesãnãtoasã reprezintã

un prim pas cãtre apariþia unor
boli grave. Sedentarismul este prin
definiþie lipsa activitãþii fizice. O
persoanã sedentarã nu face zilnic
nici mãcar o orã de plimbare sau
altã activitate fizicã în aer liber,
nu face de douã-trei ori pe sãptãmânã cel puþin o orã de sport în
care sã ardã excesul de calorii,
desfãºoarã activitãþi profesionale
sedentare, nu face zilnic 15 minute de gimnasticã (mãcar genoflexiuni ºi flotãri), nu are toleranþã la efort fizic mediu.

Boli grave provocate
de sedentarism
Printre cele mai grave boli provocate de lipsa de miºcare se nu-

mãrã afecþiunile cardiovasculare
– HTA, boli coronariene – accidentele vasculare cerebrale, cancerul sau diabetul zaharat. Medicii vorbesc însã în egalã mãsurã
ºi de obezitate, osteoporozã, boli
osteo-articulare, afecþiuni digestive – colon iritabil, diskinezii biliare, gastrite, afecþiuni circulatorii – varice, flebite, afecþiuni psiho-emoþionale – insomnii, depresii, anxietate, boli provocate de
scãderea imunitãþii – infecþii virale ºi bacteriene.
Pe de altã parte, specialiºtii
puncteazã faptul cã miºcarea, sub
orice formã, dar exercitatã în
mod regulat reduce riscul de infarct ºi accident vascular cere-

bral, amelioreazã valorile TA, reduce riscul de apariþie al diabetului sau ale complicaþiilor acestuia, previne ºi amelioreazã osteoporoza, reduce incidenþa cancerului în special cel de colon, acti-

veazã sistemul imunitar ºi creºte
rezistenþa la boli infecþioase, stimuleazã încrederea în sine ºi pofta
de viaþã, reduce tendinþa tinerilor
de a avea obiceiuri nesãnãtoase.
RADU ILICEANU

Bani în plus pentru Ambulanþã Ultima zi de înscrieri pentru
Master la UMF Craiova

Serviciile judeþene de ambulanþã ar urma
sã primeascã bani mai mulþi pânã la sfârºitul acestui an. Reprezentanþii Ministerul Sãnãtãþii au promis cã vor aloca fonduri suplimentare la rectificarea bugetarã din
aceastã toamnã. Sumele vor fi distribuite
pentru investiþii în infrastructurã, reparaþii
ale parcului auto, dar ºi pentru deblocarea
de posturi ºi pentru promovarea persona-

lului deja existent pe
posturi. Ministerul Sãnãtãþii a aprobat anul
acesta scoaterea la
concurs a peste 160 de
posturi în cadrul serviciilor de ambulanþã la
nivel naþional, iar acest
proces ar urma sã continue.
Sãptãmâna trecutã au
fost predate 37 de ambulanþe cãtre serviciile
de profil din 15 judeþe
ale þãrii. Aceste ambulanþe vor înlocui cele
mai vechi maºini de la
serviciile judeþene. Pânã
la sfârºitul anului ar
urma sã mai fie livrate
încã 143 de ambulanþe.
Cele 15 judeþe care au primit noile ambulanþe sunt: Bacãu, Brãila, Botoºani, Cãlãraºi,
Dâmboviþa, Ialomiþa, Maramureº, Neamþ,
Satu Mare, Sãlaj, Sibiu, Gorj, Vrancea, Vaslui ºi Olt. Costul unei ambulanþe este de 63.000
de euro plus TVA, iar valoarea totalã a acestui program este de 92 milioane de lei, din
fonduri ale Ministerului Sãnãtãþii.
RADU ILICEANU

Astãzi este ultima zi de înscrieri la Master pentru absolvenþii care doresc sã urmeze programele de studiu propuse de
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din
Craiova. Peste numai douã zile, miercuri,
24 septembrie a.c., va avea loc ºi concursul propriu-zis. Cele trei domenii pentru care se poate opta la UMF Craiova
sunt Farmacologie ºi Toxicologie, Restaurãri protetice cu sprijin implantar ºi
Dezvoltarea serviciilor
de nursing comunitar.
Anul acesta, pentru
fiecare din cele trei programe de master au fost
bugetate câte 15 locuri.
În privinþa locurilor cu
taxã, sunt disponibile
câte 20 la Restaurãri
protetice cu sprijin implantar ºi Farmacologie
ºi Toxicologie ºi zece
la Dezvoltarea serviciilor de nursing comunitar. Taxele pentru anul
universitar 2014/2015
diferã ºi ele: 3.500 de
lei/an la Restaurãri pro-

tetice cu sprijin implantar ºi Farmacologie ºi Toxicologie, respectiv 1.500 de lei/
semestru pentru Dezvoltarea serviciilor de
nursing comunitar.
Conform regulamentului, absolvenþii
Facultãþilor de Medicinã, Medicina dentarã ºi Farmacie care au fãcut toþi anii la
buget nu se pot înscrie decât pe locurile
la forma „cu taxã”.
RADU ILICEANU
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Acad.
Acad. Răzvan
Răzvan Theodorescu
Theodorescu aa vorbit
vorbit la
la Craiova
Craiova despre
despre
„„Oltenia
Oltenia lui
lui Brâncoveanu
Brâncoveanu””
Profesor universitar, membru titular al Academiei Române, autor a numeroase lucrări de istorie, artă românească şi europeană şi a sute de
articole în reviste din ţară şi străinătate, Răzvan
Theodorescu s-a aflat, ieri, la Craiova, unde, la
invitaţia Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, a
conferenţiat în cadrul „Întâlnirilor SpectActor”
despre „Oltenia lui Brâncoveanu”. Tema nu a fost
întâmplător aleasă, 2014 fiind declarat, după cum
se ştie, „Anul Brâncoveanu”, pentru marcarea a
300 de ani de la martiriul Brâncovenilor. Răzvan

Reluarea „Întâlnirilor SpectActor” în noua stagiune 2014-2015
a avut loc, ieri, la Teatrul Naţional
„Marin Sorescu” cu un invitat care
a mai conferenţiat din acelaşi fotoliu şi în urmă cu peste patru ani.
Istoric al culturii şi istoric de artă,
Răzvan Theodorescu vorbea, pe 23
mai 2010 – la scurt timp după încheierea ediţiei a VII-a a Festivalului Internaţional „Shakespeare” –
despre „Civilizaţia europeană a

Theodorescu a vorbit despre contribuţia majoră a
domnitorului în istoria şi cultura naţională şi s-a
referit în principal la ctitoriile sale, evidenţiind
Mănăstirea Hurezi, pe care o consideră „perla Olteniei” şi „o capodoperă a spiritului românesc”. Fost
ministru al Culturii şi Cultelor la începutul anilor
2000, Răzvan Theodorescu a opinat, în acelaşi cadru, şi despre competiţia pentru titlul de Capitală
Culturală Europeană 2021, afirmând că nu îi acordă Craiovei nici o şansă, asta şi pentru că nu poartă
suficientă grijă patrimoniului pe care deţine.

epocii lui Shakespeare”. „Pentru
mine, întotdeauna revenirea la Craiova este foarte specială. Într-un
trec ut îndepărtat, am studiat un
semestru aici, în 1946. Craiova
acelei epoci îmi este foarte bine
întipărită în minte”, a declarat invitatul, după scurta prezentare făcută de scriitorul Nicolae Coande,
secretar literar al TNC şi moderator al întâlnirii.
Răzvan Theodorescu s-a refe-

rit la anii domniei lui Brâncoveanu,
care au fost marcaţi de un progres
economic şi cultural-artistic deosebit, dar mai cu seamă la Oltenia
culturală. «Am scris mult despre
monumentele acestui spaţiu al Olteniei. M-am lansat cu o scriere despre Cozia, în tinereţe. Am continuat
să scriu despre monumentele olteneşti, pregătindu-mă, într-un fel,
parcă, pentru anul acesta în care îl
celebrăm pe cel care îmi este cel mai
drag voievod, cel mai drag personaj
al istoriei româneşti. Şi nu neapărat
pentru martiriul său – care, evident,
e impresionant –, ci pentru că, pentru mine, Brânc oveanu aparţine
prezentului. Şi Mihai Viteazul, şi
Ştefan cel Mare, şi Mircea cel Bătrân sunt într-o aură aproape de
legendă. Brâncoveanu es te însă
omul de lângă noi, este omul care
a iubit cultura. (…) A fost şi este
contemporanul nostru absolut. De
aceea îl iubesc pe Brâncoveanu. El
este creatorul singurului stil panromânesc: niciodată până la el,
niciodată după el, românii n-au
cunoscut un stil atât de unitar, atât
de reprezentativ pentru ei», a afirmat Răzvan Theodorescu.

Aces ta a subliniat în mod deosebit grija pentru ctitorii a domnitorului martir, referindu-se la numeroase palate sau case boiereşti
şi, desigur, la biserici, zăbovind
asupra Mănăstirii Hurezi (sau Horezu). Cea mai de seamă ctitorie
a lui Constantin Brâncoveanu, Hurezi este declarată as tăzi monument istoric şi face parte din patrimoniul mondial UNESCO. „Ne
străduim să menţinem Hurezi întro stare foarte bună”, a prec izat
Răzvan Theodores cu, care este şi
şeful catedrei UNESCO de Studii
Sud-Est Europene din Univers itatea de Arte.
Pe parcurs ul c onferinţei, invitatul a vorbit despre arhitectura
modernă, pictura, sculptura, precum şi artele decorative c are în
epoca brânc oveneas că au atins
forme superioare de realizare ar-

tistic ă, prin sinteza rezultată din
as imilarea elementelor noi, occ identale, în elementele tradiţionale, creându-s e as tfel un adevărat
stil nou: stilul brâncovenes c.
„Şi as tăzi ne domină aceas tă
umbră strălucită a unui oltean, a unui
mare român, a celui care a suferit
cea mai teribilă mucenicie din istoria românească. A acestui român
autentic, care a fost inteligent, a fost
cultivat, a fost în consonanţă cu
Europa. A acestui om pe care eu,
personal, îl iubesc ca pe un mare
contemporan al meu», a concluzionat Răzvan Theodorescu. Peste o
lună, la invitaţia lui Ion Caramitru,
acesta va conferenţia pe aceeaşi
temă şi la Teatrul Naţional Bucureşti. La Craiova, Nicolae Coande
i-a făcut propunerea să revină spre
a vorbi despre o personalitate controversată a istoriei, Carol II.

Muzeul Olteniei contribuie la includerea în patrimoniul UNESCO a tehnicilor
tradiţionale de realizare a scoarţelor şi covoarelor
Peste 100 de exponate din colecţia de covoare a
Muzeului Olteniei din Craiova au fost selectate de
Ministerul Culturii în vederea depunerii dosarului
de candidatură pentru înscrierea în patrimoniul
UNESCO a „Tehnicilor tradiţionale de realizare a
scoarţei în România şi Republica Moldova”. De
curând, o echipă de specialişti a ajuns în judeţul
Dolj pentru a realiza o documentare care să evidenţieze felul în care această veritabilă artă a dăinuit până în zilele noastre. „A fost un adevărat tur
de forţă, ţinând cont de faptul că, în cele trei zile
ale deplasării, au fost realizate aproximativ 300 de
fotografii şi un film”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa.
În primăvara acestui an, România şi Republica Moldova au început un demers comun, prin care
se urmăreşte cuprinderea pe lista
UNESCO a acestui meşteşug deosebit al realizării scoarţelor şi covoarelor tradiţionale. Iniţiativa este
încurajată şi de succesul de care
s-a bucurat anterioara acţiune în
tandem a celor două ţări, prin care
a fost înscris în acest patrimoniu
obiceiul colindatului. În prezent,
ţara noastră are înscrise pe Lista
Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii
UNESCO „Ritualul Căluşului”,
„Doina”, „Tehnici de prelucrare a

c eramic ii de
Horezu” şi „Colindatul de ceată
bărbătească”.
În pregătirea
dosarului de candidatură, Ministerul Culturii şi-a îndreptat atenţia şi
către Muzeul Olteniei, mai precis
către piesele reprezentative pe care
instituţia le deţine, confirmând valoarea tezaurului aflat în păstrarea
Secţiei de Etnografie. O parte importantă din covoarele şi scoarţele
tradiţionale care formează colecţia
de aici provine dintr-un fond constituit în perioada 1930-1936.
„Am fost încântat în special de

faptul că reprezentanţii ministerului au găsit argumente puternice
pentru susţinerea dosarului de candidatură în colecţia de la Muzeul
Olteniei. Nu mai puţin de 120 de
covoare olteneşti, din cele peste
250 aflate la Secţia de Etnografie,
au fost propuse pentru includerea
în patrimoniul UNESCO”, a precizat şeful administraţiei doljene, Ion
Prioteasa. Dosarul de candidatură
privind „Tehnicile tradiţionale de

realizare a scoarţei în România şi Republica Moldova” va fi finalizat şi înaintat Secretariatului Convenţiei
UNESCO până la sfârşitul acestui
an, decizia finală urmând să fie luată
la începutul lui 2015.
„Decizia echipei de specialişti de
a introduc e exponatele aflate la
Craiova în fondul cultural cu care
România şi Republica Moldova îşi
vor susţine cauza onorează Doljul
şi, în egală măsură, instituţia muzeală din subordinea Consiliului
J udeţean. Vedem răsplătite, în

acest fel, preocupările noastre constante pentru o mai bună punere
în valoare a acestei adevărate comori culturale, preocupări concretizate în investiţiile directe realizate atât pentru restaurarea Casei
Băniei, care adăposteşte Secţia de
Etnografie, cât şi pentru amenajarea expoziţiei de bază de aici. Vorbim despre o sumă de aproape un
milion de euro, bani pe care am
reuşit să-i asigurăm, prin eforturi
considerabile, din bugetul propriu
al instituţiei noastre”, a mai spus
Ion Prioteasa.
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Statele G20 vor ca Putin sã participe la summitul
de la Brisbane pentru a înfrunta indignarea generalã
Ministrul australian de Exerne, Julie Bishop,
a declarat ieri cã nu a existat un consens privind o interdicþie de participare a preºedintelui
rus, Vladimir Putin, la viitorul summit G20, al
ºefilor de stat ºi de guvern, de la Brisbane, ºi
cã existã o opinie larg împãrtãºitã cã liderul de
la Kremlin trebuie sã vinã la reuniune, pentru
a fi martorul indignãrii generale faþã de situaþia din Ucraina, relateazã DPA. „Am realizat
sondaje ºi þãrile sunt determinate sã se asigure
cã G20 rãmâne principalul forum economic
pentru chestiuni globale ºi existã opinia cã preºedintele Putin trebuie sã vinã ºi sã înfrunte
condamnarea internaþionalã pentru comportamentul sãu faþã de Ucraina”, a declarat Julie
Bishop pentru postul de radio ABC. „Australia
este gazdã, dar nu avem dreptul de a revoca
invitaþiile care au fost trimise. Ar trebui sã existe
un consens în acest sens în cadrul G20, dar
nu este cazul”, a continuat ea. Comentariile
lui Bishop au avut loc la o zi dupã ce o delegaþie rusã s-a alãturat reuniunii de douã zile a

miniºtrilor de Finanþe din þãrile cele mai
puternic industrializate de la Cairns. Joe
Hockey, preºedintele reuniunii — cea de
a treia dintr-o serie de patru, înainte de
summitul G20, al ºefilor de stat ºi de guvern, de la 15-16 noiembrie — a declarat
cã grupul va þine uºa deschisã pentru
Moscova, „pentru a aborda unele dintre
tensiunile geopolitice care implicã Rusia”.
Luna trecutã, Julie Bishop a fãcut lobby
pe lângã liderii G20 pentru a-i retrage invitaþia de participare lui Vladimir Putin la
summitul de la Brisbane, din cauza acþiunilor Rusiei în Ucraina. Canberra a condamnat în special doborârea unui avion
de pasageri de cãtre rebelii proruºi în Ucraina,
noteazã DPA. Printre cei 298 de morþi se aflau
ºi câteva zeci de australieni.
Armata ucraineanã ºi insurgenþii proruºi au
început, sâmbãtã, implementarea memorandumului semnat la Minsk, care prevede consolidarea armistiþiului prin instituirea unei zone demilitarizate într-un perimetru de
30 de kilometri, stabilit pe linia
de front. Memorandumul, care
are rolul de a consolida acordul
de încetare a focului încheiat pe
5 septembrie, a fost semnat, vineri searã, de reprezentantul
Kievului, fostul preºedinte Leonid Kucima, de ambasadorul rus
în Ucraina, Mihail Zurabov, de
reprezentanta OSCE, Heidi Tagliavini, ºi de liderii separatiºti
din Doneþk ºi Lugansk. Memorandumul conþine urmãtoarele
prevederi: 1. Armistiþiul trebuie
considerat general, 2. Elemen-

tele militare trebuie sã se opreascã la linia de
contact din 19 septembrie, 3. Utilizarea armamentului ºi acþiunile ofensive sunt interzise,
4. În termen de 24 de ore, armamentul care
are calibrul mai mare de 100 de milimetri trebuie sã fie retras cel puþin 15 kilometri de linia
de contact, ceea ce va permite stabilirea unei
zone demilitarizate de 30 de kilometri, 5. Staþionarea armamentului greu este interzisã în
zone rezidenþiale, 6. Este interzisã plasarea de
mine antipersonal în perimetrul demilitarizat,
7. Zborurile avioanelor militare sunt interzise
deasupra zonei demilitarizate, 8. Observatorii
Organizaþiei pentru Securitate ºi Cooperare în
Europa (OSCE) vor avea acces în zona demilitarizatã, 9. Toate grupurile armate, echipamentele militare, combatanþii ºi mercenarii
strãini se vor retrage de pe teritoriul Ucrainei,
sub supravegherea OSCE. Conflictul militar
dintre administraþia prooccidentalã de la Kiev
ºi insurgenþii proruºi dureazã de peste cinci
luni, soldându-se, potrivit estimãrilor, cu aproape 2.900 de morþi.

Comisia Europeanã, printre þintele posibile
ale jihadiºtilor care se întorc din Siria
Comisia Europeanã figureazã
printre þintele posibile ale jihadiºtilor care se întorc din Siria, a
anunþat sâmbãtã radioteleviziunea
publicã olandezã NOS. Potrivit
NOS, citatã de AFP, cel puþin douã
dintre persoanele arestate de autoritãþile belgiene au venit de la
Haga. „Ele pregãteau un atentat.
O þintã era clãdirea Comisiei Europene din Bruxelles”, a declarat
NOS, citând surse anonime. „Comisarii nu erau vizaþi individual.
Acþiunea trebuia sã arate ca atacul asupra Muzeului Evreiesc... cu
scopul de a ucide cât mai multe
persoane”, a adãugat postul olandez de televiziune. Suspectul în
atentatul de la Muzeul Evreiesc
din Bruxelles, din luna mai, ce a
fãcut patru morþi, este francezul
Mehdi Nemmouche, care a petrecut mai mult de un an în Siria, în
rândurile extremiºtilor islamiºti, ºi
este în prezent deþinut în Belgia ºi
acuzat de „crimã legatã de o organizaþie teroristã”. „Suntem la
curent cu informaþia”, a declarat
pentru AFP un purtãtor de cuvânt
al Comisiei, subliniind cã „suntem
siguri cã autoritãþile naþionale urmãresc cazul adecvat”. În clãdirile Comisiei din Bruxelles lucreazã mii de funcþionari, printre care
înalþi responsabili de gestionarea
zilnicã a Uniunii celor 28 de þãri.

La Bruxelles se aflã, de asemenea, cartierul general NATO ºi
mai multor altor companii ºi organizaþii internaþionale, dar mãsurile de securitate pe care ele le adoptã sunt discrete. Ziarul belgian
„L’Echo” scria anterior, în aceeaºi zi, cã autoritãþile belgiene au
împiedicat mai multe atentate ale
jihadiºtilor întorºi acasã dupã ce
au luptat în Siria ºi care sunt simpatizanþi ai grupului Statul Islamic
(SI). Se estimeazã la circa 400 numãrul de cetãþeni belgieni care au
plecat sã lupte în Siria, dintre care
aproximativ 90 s-au întors, potrivit „L’Echo”. Mai multe persoane au fost arestate, dar autoritãþile nu doresc sã dezvãluie care
erau potenþialele lor þinte, pentru
a nu crea panicã în rândul publi-

cului, susþine „L’Echo”. Belgia, ca
ºi alte þãri europene, este îngrijoratã de numãrul tot mai mare de
cetãþeni ai sãi care luptã în Siria
ºi Irak ºi ar putea reveni în þarã
mai radicalizaþi. În iunie, un tribunal a ordonat un proces împotriva a 46 de persoane suspectate
de a fi membri ai Sharia4Belgium,
un grup islamist radical acuzat de
recrutare de tineri luptãtori pentru Siria. Între timp, gruparea teroristã Statul Islamic (SI) îºi extinde influenþa, oraºul Ain al-Arab
(Kobane în kurdã), cea de a treia
aglomerare kurdã din Siria, fiind
„sub un asediu total” din partea
membrilor acesteia, care vor sãºi întãreascã controlul asupra unei
mari porþiuni a frontierei cu Turcia, informeazã ONG-ul Observa-

torul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat ieri de AFP. Jihadiºtii SI, care au cucerit de
marþi searã peste 60 de sate, „au
avansat ºi mai mult ºi se aflã în
unele locuri la circa zece kilometri
de oraº”, a declarat pentru AFP
directorul OSDO, Rami Abdel
Rahmane. Lansând asaltul asupra
Kobane, SI vrea sã asigure o continuitate teritorialã pe o mare porþiune a frontierei între Siria ºi Turcia. Oraºul kurd este situat în mijlocul acestei zone aflate sub controlul SI, reprezentând un obstacol pentru miºcarea jihadiºtilor la
frontierã. Dacã gruparea extremistã va reuºi sã cucereascã ºi
acest oraº, aceasta va ameninþa
regiunile frontaliere aflate mai la
est, precum Qamishli. Luptele
grele purtate în apropiere de Ain
al-Arab s-au soldat de marþi searã cu cel puþin 37 de morþi în rândul jihadiºtilor ºi 27 de partea kurdã. „Marea majoritate a morþilor
din rândul jihadiºtilor nu sunt sirieni, ci strãini, printre care ceceni ºi cetãþeni din Golf”, a spus
Abdel Rahmane. Civilii kurzi din
oraº ºi împrejurimi continuã sã
fugã spre Turcia de teama represaliilor, potrivit OSDO. Refugiaþii
din sate au relatat cã jihadiºtii au
bombardat casele ºi cã i-au decapitat pe locuitorii rãmaºi.

ªTIRI
O echipã de medici ºi jurnaliºti
occidentali, ucisã cu pietre în
Guineea
O echipã de medici ºi jurnaliºti
occidentali a fost ucisã în
Guineea, dupã ce a fost atacatã
cu pietre de localnici, relateazã
autoritãþile din aceastã þarã. Cele
opt persoane se aflau în Africa
pentru a oferi informaþii cu privire
la riscurile virusului Ebola. Mai
multe mãsuri extreme au fost
luate, în vestul Africii, din cauza
temutei maladii. Guvernul din
Sierra Leone a impus interdicþii de
circulaþie în interiorul þãrii ºi a
închis total graniþele pe o perioadã de trei zile. Practic, þara este
blocatã complet, iar celor ºase
milioane de locuitori le este
interzis sã iasã din case. În urma
incidentului, ºase persoane au
fost arestate, a anunþat premierul
Guineei. Crimele s-au petrecut în
Wome, locul în care, în luna
martie, a fost descoperit pentru
prima oarã virusul. De atunci,
Ebola s-a rãspândit rapid în Africa
de Vest ºi a provocat moartea a
peste 2.600 de persoane, potrivit
Organizatiei Mondiale a Sãnãtãþii.

O celulã Al-Qaeda din Siria
pregãteºte atentate împotriva
SUA
O celulã a reþelei teroriste AlQaeda activã în Siria, formatã din
militanþi islamiºti provenind din
Afganistan, Yemen ºi din þãri
europene, intenþioneazã sã comitã
atentate împotriva Statelor Unite,
fiind vizate în principal avioanele
de pasageri, avertizeazã serviciile
secrete americane. Potrivit unor
experþi americani citaþi de site-ul
israelian Ynetnews, liderul reþelei
teroriste Al-Qaeda, Ayman alZawahiri, a trimis în Siria militanþi
din zonele tribale pakistaneze
pentru a forma o celulã teroristã Khorasan - specializatã în recrutarea de islamiºti europeni ºi
americani, care au paºapoarte
necesare pentru a urca la bordul
avioanelor spre Statele Unite.
Celula teroristã Khorasan este
formatã în cadrul Frontului AlNusra, filiala sirianã a reþelei AlQaeda. „Acest grup, Khorasan,
reprezintã o potenþialã ameninþare
pentru teritoriul Statelor Unite”, a
confirmat James Clapper, directorul
Agenþiei Naþionale de Informaþii
(NSA) din SUA. Potrivit analistului CNN Paul Cruickshank, unul
dintre militanþii trimiºi de la
frontiera dintre Afganistan ºi
Pakistan în Siria este Abdelrahman
al Jahani, de origine sauditã. El
face parte din structura de
conducere a reþelei Al-Qaeda ºi are
sarcina de a pregãti atentate
împotriva SUA. Oficiali americani
atrag atenþia cã existã o concurenþã puternicã între militanþii AlQaeda din Siria ºi grupul terorist
sunnit Stat Islamic (Stat Islamic în
Irak ºi Levant / Stat Islamic în Irak
ºi Siria (SI/SIIL/SIIS)). „Este un
scenariu extrem de îngrijorãtor
dacã cele douã organizaþii teroriste
încep sã concureze pentru a lansa
atacuri antioccidentale. Pentru AlQaeda ar fi o modalitate de a
ajunge din nou în atenþia publicã,
în contextul în care în prezent este
depãºitã de grupul Stat Islamic în
apariþiile media”, explicã Matthew
Olsen, directorul Centrului
Naþional american pentru Combaterea Terorismului.

ªTIRI
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MARÞI - 23 septembrie

MIERCURI - 24 septembrie

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

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 Biziday
11:00 Teleshopping
11:40 Nocturne
12:30 Tribuna partidelor
parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care
muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Legendele palatului,
prinþesa Ja Myung
18:15 Interes general
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 Nocturne
01:00 Prin Þara Zânelor
01:30 Zestrea românilor

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
12:30 Dãdaca
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Trandafirul negru
15:00 Intre doua iubiri
1998, Dramã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Eroi de sacrificiu
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,
Thriller
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã, Mister

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 Bona de la forþele speciale
2005, SUA, Acþiune, Comedie
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Odiseu ºi insula ceþurilor
2008, Marea Britanie, România,
Canada, SF
03:45 Acces direct (R)

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 Biziday
11:00 Teleshopping
11:40 Garantat 100%
12:30 Vreau sã fiu sãnãtos
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care
muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:50 Legendele palatului,
prinþesa Ja Myung
18:15 Europa mea
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 Garantat 100%

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
12:30 Dãdaca
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Trandafirul negru
15:00 Un tatã responsabil
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Anotimpul Vrãjitoarei
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 În mintea criminalului
00:00 Dexter
01:00 Dãdaca (R)
01:30 Anotimpul Vrãjitoarei (R)
03:00 ªtirile Pro Tv (R)
04:30 În mintea criminalului (R)
05:30 La Mãruþã (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Hoþi de onoare
2009, SUA, Acþiune, Crimã,
Thriller
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Hoþi de onoare (R)
2009, SUA, Acþiune, Crimã,
Thriller
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:45 Legendele palatului:
Regele Geunchogo
09:00 5 minute de istorie
09:10 Documentar 360°-GE0
10:10 HEDDA GABLER de H.
Ibsen
12:50 Enescu
13:00 Interviurile Festivalului
Enescu 2013
13:50 Enescu
14:00 Planeta însetatã
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
19:00 Documentar 360°-GEO
20:00 Gimnasticã ritmicã
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Ora de ºtiri
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,
Mister
23:50 Zeul rãzboiului

HBO
07:40 Regatul secret
09:25 Se cautã un creier
10:50 Pasiune inocentã
12:30 Un sãrut adevarat
14:20 Scooby-Doo: Seara
talentelor
15:40 Lincoln
18:10 Redacþia
20:00 Povestea Sandrei Chase
21:30 Sindromul post-divorþ
23:00 Wolverine
01:05 Grand Piano
02:35 Justiþie la limita legii
04:30 Povestea Sandrei Chase

ACASÃ
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)

PRO CINEMA
08:30 Acasã în bucãtãrie (R)
09:30 Doamne de poveste
10:30 Batman: Neînfricat ºi
cutezãtor (R)
11:00 Batman: Neînfricat ºi
cutezãtor
11:30 Lara (R)
12:30 Acasã în bucãtãrie (R)
13:30 La Mãruþã (R)
15:00 Lara
16:00 La bloc (R)
17:00 Jocul minciunilor (R)
18:00 Seinfeld (R)
19:00 La bloc
20:00 Vine poliþia!
21:00 Seinfeld
22:00 Dansuri de stradã 3D
2010, Marea Britanie, Dramã
00:00 Cobra 11 în alertã
01:00 Dansuri de stradã 3D (R)
02:30 Vine poliþia! (R)
03:15 Lumea Pro Cinema

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Sete de crapi
18:45 Spãrgãtorii de râs
19:30 Bellator: Gladiatorii:
Douglas "The Phenom" Lima Ben "Killa B" Saunders
20:30 Regii KO-ului: Muhammad
Ali
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Wrestling RAW
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Condamnaþi pe viaþã

PRIMA TV
07:00 Trãsniþii din Queens
1998, SUA, Comedie
08:00 Hawaii 5.0 (R)
2010, SUA, Dramã
09:00 Motelul Niagara
2006, Canada, Dramã
11:00 Teleshopping
11:30 Haos
2011, Acþiune, Aventuri,
Dramã
12:30 Teleshopping
13:00 Râzi ºi câºtigi (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 90210
2008, SUA, Dramã, Romantic
15:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
16:00 Cusurgiii (R)
16:30 Focus
17:00 Hawaii 5.0
2010, SUA, Dramã
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Fiul Dragonului
2006, SUA, Acþiune, Aventuri,
Fantastic, Romantic, Dragoste
22:30 Cusurgiii
23:00 Click!
00:00 NCIS: Los Angeles Anchetã militarã
2009, SUA, Crimã, Dramã,
Mister
01:00 Între prieteni
2006
03:00 Fiul Dragonului (R)
2006, SUA, Acþiune, Aventuri,
Fantastic, Romantic, Dragoste
05:00 Cusurgiii (R)

KANAL D
07:00 Asi - Împotriva destinului
2007, Turcia, Dramã, Romantic,
Dragoste
10:00 Draga mea prietenã (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 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)

TVR 2
07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:45 Legendele palatului:
Regele Geunchogo
09:00 5 minute de istorie
09:10 Documentar 360°
10:10 Omul cu chitara
11:10 Destine ca-n filme
12:00 Vedeta familiei
13:00 Interviurile Festivalului
Enescu 2013
13:50 Enescu
14:00 Planeta însetatã
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Povestitorul: Legendele
Greciei Antice
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
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Coliziunea
2012, SUA, Acþiune, Aventuri,
Thriller
21:50 Enescu
22:00 Ora de ºtiri
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã
23:50 Zeul rãzboiului
01:05 Enescu

HBO
07:20 Lincoln
09:50 Stuart Little 2
11:10 Prieteni buni
12:35 Sparkle
14:30 Iubire în bagaje
16:05 Fãrã complicaþii!
17:40 Limba turcã pentru
începãtori
19:30 Vicepreºedinta
20:00 Marea mahmurealã 3
21:40 Citaþia
23:15 Californication
23:50 Imperiul din Atlantic City
00:55 Marea mahmurealã 3
02:35 Iron Sky. Invazia
04:10 A venit sfârºitu'!
06:00 Sparkle

ACASÃ
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)

PRO CINEMA
08:30 Acasã în bucãtãrie (R)
09:30 Doamne de poveste
10:30 Batman: Neînfricat ºi
cutezãtor (R)
11:00 Batman: Neînfricat ºi
cutezãtor
11:30 Lara (R)
12:30 Jocul minciunilor (R)
13:30 La Mãruþã (R)
15:00 Lara
16:00 La bloc (R)
17:00 Jocul minciunilor (R)
18:00 Seinfeld (R)
19:00 La bloc
20:00 Vine poliþia!
21:00 Seinfeld
22:00 Cealaltã femeie
00:15 Cobra 11 în alertã

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Sete de crapi
18:45 Spãrgãtorii de râs
19:30 Glory Super Fight Series:
Remy Bonjasky - Anderson Silva
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Wrestling SMACK
23:00 Mafioþi
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next
Generation
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:00 Trãsniþii din Queens
1998, SUA, Comedie
08:00 Hawaii 5.0 (R)
2010, SUA, Dramã
09:00 Între prieteni (R)
2006
11:00 Teleshopping
11:30 Haos
2011, Acþiune, Aventuri, Dramã
12:30 Teleshopping
13:00 Râzi ºi câºtigi (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 90210
2008, SUA, Dramã, Romantic
15:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
16:00 Cusurgiii (R)
16:30 Focus
17:00 Hawaii 5.0
2010, SUA, Dramã
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Cusurgiii
23:00 Click!
00:00 NCIS: Los Angeles Anchetã militarã
2009, SUA, Crimã, Dramã,
Mister
01:00 Iubire regãsitã
2009, SUA, Comedie, Dramã,
Romantic, Dragoste

KANAL D
07:00 Asi - Împotriva destinului
2007, Turcia, Dramã, Romantic,
Dragoste
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 KIDSing Romania
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Draga mea prietenã (R)
03:30 Pastila de râs (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)

luni, 22 septembrie 2014

JOI - 25 septembrie
TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:10 Legendele palatului,
prinþesa Ja Myung
07:50 Zon@
08:00 Telejurnal matinal
08:59 Micul dracula
09:30 Starea naþiei
10:20 Biziday
11:00 Teleshopping
11:40 Salbaticia Carpaþilor
12:30 Tribuna partidelor
parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care
muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:50 Legendele palatului,
prinþesa Ja Myung
18:10 Lozul cel mare
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 Maºini, teste ºi verdicte
00:35 Documentar TVR1

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
12:30 Dãdaca
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Trandafirul negru
15:00 Vieþi furate
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Fotbal Cupa României:
Steaua – ACS Berceni
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã,
Mister
00:00 Dexter
2006, SUA, Crimã, Dramã,
Mister, Thriller
01:00 Dãdaca (R)
1993, SUA, Comedie
01:30 Fotbal Cupa României:
Steaua – ACS Berceni (R)
03:00 ªtirile Pro Tv (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Next Star
23:15 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Ochii
2008, SUA, Dramã, Horror,
Thriller
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:45 Legendele palatului:
Regele Geunchogo
09:00 5 minute de istorie
09:10 Documentar 360°-GE0
10:10 D'ale lu' Miticã
11:10 Popasuri folclorice
12:00 Memoria exilului românesc
12:50 Enescu
13:00 Interviurile Festivalului
Enescu 2013
13:30 Campionatul Eurofolk
2014
14:00 Planeta însetatã
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Povestitorul: Legendele
Greciei Antice
15:30 Povestitorul: Legendele
Greciei Antice
16:00 Memorialul Durerii
17:00 O poveste... cu cântec!
17:30 Spectacolul lumii… vãzut
de Ioan Grigorescu
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Planeta însetatã
19:00 Documentar 360°-GE0
20:00 Gimnasticã ritmicã
21:10 WELLnessimþim bine în
România
21:40 Poate nu ºtiai
21:50 Enescu
22:00 Ora de ºtiri
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:50 Zeul rãzboiului
01:05 Enescu

HBO
07:55 Iubire în bagaje
09:35 Fãrã complicaþii
11:10 Limba turcã pentru
începãtori
13:00 Eu cu sora mea mai micã
15:10 Când se lasã seara peste
Bucureºti sau metabolism
16:40 Îndrãgostiþi
18:20 La Middleton
20:00 Belarus - 'elemente
instabile', acþiuni periculoase
21:15 Roxanne
22:55 Banshee
23:50 Ray Donovan
00:45 Sub hipnozã
02:45 Marea neagrã
04:15 Dublura diavolului
06:00 Un pisoi la Hollywood

ACASÃ
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)

PRO CINEMA
08:30 Acasã în bucãtãrie (R)
09:30 Doamne de poveste
10:30 Batman: Neînfricat ºi
cutezãtor (R)
11:00 Batman: Neînfricat ºi
cutezãtor
11:30 Lara (R)
12:30 Jocul minciunilor (R)
13:30 La Mãruþã (R)
15:00 Lara
16:00 La bloc (R)
17:00 Preþul casei tale
18:00 Seinfeld (R)
19:00 La bloc
20:00 Vine poliþia!
21:00 Seinfeld
22:00 Gãrzi de corp ºi asasini
01:00 Cobra 11 în alertã
02:00 Gãrzi de corp ºi asasini (R)

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Sete de crapi
18:45 Spãrgãtorii de râs
19:30 Local Kombat ClujNapoca
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Wrestling WWE PPV Night
of Champions
01:00 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro
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programe TV

PRIMA TV
07:00 Trãsniþii din Queens
1998, SUA, Comedie
08:00 Hawaii 5.0 (R)
2010, SUA, Dramã
09:00 Iubire regãsitã (R)
2009, SUA, Comedie, Dramã,
Romantic, Dragoste
11:00 Teleshopping
11:30 Haos
2011, Acþiune, Aventuri, Dramã
12:30 Teleshopping
13:00 Râzi ºi câºtigi (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 90210
2008, SUA, Dramã, Romantic
15:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
16:00 Cusurgiii (R)
16:30 Focus
17:00 Hawaii 5.0
2010, SUA, Dramã
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Undercover
2011, Bulgaria, Acþiune, Crimã,
Dramã
22:30 Cusurgiii
23:00 Click!
00:00 NCIS: Los Angeles Anchetã militarã
2009, SUA, Crimã, Dramã,
Mister
01:00 Un înger in familie
2004, SUA, Dramã
03:00 Undercover (R)
2011, Bulgaria, Acþiune, Crimã,
Dramã
05:00 Cusurgiii (R)
05:30 Danni Lowinski
2010, Germania, Comedie,
Dramã
06:30 Teleshopping

KANAL D
07:00 Asi - Împotriva destinului
2007, Turcia, Dramã, Romantic,
Dragoste
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,
Istoric
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Suleyman Magnificul (R)
2011, Turcia, Biografic, Dramã,
Istoric
03:30 Pastila de râs (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○



PANORAMIC
CINEMATOGRAFIC

Filmele din perioada 19.09 - 25.09.2014

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

CINEMA PATRIA
BRÂNCUªI... DIN ETERNITATE
Ruleazã la orele: 14:00
Gen film: Dramã
Cu: Ioan Andrei Ionescu,
Iulia Verdeº, Claudiu
Bleonþ

Schimb de dame
Ruleazã la orele: 16:00
Gen film: Comedie, Crimã
Cu: Mos Def, John Hawkes, Jennifer Aniston, Isla
Fisher

America, venim!
Ruleazã la orele: 18:00
Gen film: Comedie
Cu: Mihai Cãlin, Gheorghe Ifrim, Adrian Vãncicã,
Mira Furlan

Labirintul:
Evadarea
Ruleazã la orele: 20:00
Gen film: Mister, SF, Thriller
Cu: Ki Hong Lee, Dylan
O'Brien, Blake Cooper,
Aml Ameen

CINEMA MODERN
AMERICA, VENIM!
Ruleazã la orele: 14:00;
20:00
Gen film: Comedie
Cu: Mihai Calin, Gheorghe
Ifrim, Adrian Vãncicã,
Mira Furlan

Brâncuºi...
din eternitate
Ruleazã la orele: 16:00
Gen film: Dramã
Cu: Ioan Andrei Ionescu,
Iulia Verdeº, Claudiu
Bleont

Plãcintã Americanã.
Din nou pe felie
Ruleazã la orele: 18:00
Gen film: Comedie, Romantic, Dragoste
Cu: Jason Biggs, Alyson
Hannigan, Seann William
Scott
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BIROU Executor Judecãtoresc Iovan Cornel, Bãileºti, Str.Carpaþi, bl.2, sc.2,
ap.4, telefon/fax: 0251.312.009, mobil: 0745.375.708, dosar nr.8/EB/2014. Anunþ.
Aducem la cunoºtinþa publicã generalã ca în 30.09.2014, ora 14.00, vindem la
licitaþie publicã în Com.Melineºti, Sat Negoieºti, la Baza SC Agicover SA Buzãu urmãtoarele bunuri: 1.Semiremorcã Lacierna evaluatã la preþul de 42.291
Lei; 2.Autoutilitarã N3 Iveco Magirus evaluatã la 44.517 Lei; 3.Tractor CASE
evaluat la 83.921 Lei; 4.Semiremorcã SAMRO evaluatã la 13.355 Lei; 5.Autoutilitarã MAN evaluatã la 44.517 Lei, iar la sediul biroului, începând cu ora
9.00: 1.Teren extravilan situat în Bucovãþ, T63 P108 în supr de 1,8ha, cf30717,
preþ evaluare 8.136 Lei; 2.Teren extravilan situat în Bucovãþ, T63 P198, în
supr de 0,77ha, cf30814, preþ evaluare de 3.480 Lei. Preþul de începere a
licitaþiei este 75% din preþul de evaluare. Somãm pe toþi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor urmãrite descrise mai sus sã-l anunþe pe executorul judecãtoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare. Invitãm pe toþi cei
care doresc sã cumpere bunurile scoase la vânzare sã se prezinte la data,
locul ºi ora stabilite, iar la aceastã datã sã prezinte oferte de cumpãrare. În
conformitate cu art.767, alin.1 Cpc, participantul trebuie sã consemneze la
dispoziþia executorului judecãtoresc, cel mai târziu pânã la data licitaþiei, o
garanþie de participare la licitaþie de cel puþin 10% din bunurile pe care doreºte sã le cumpere. Emisã azi, 15.09.2014.

CERERI SERVICIU

Vânzãtoare de covrigi, produse patiserie, vânzãtoare orice
magazin, îngrijire
copii ºi bãtrâni. Telefon: 0251/552.089;
0747/072.570.
OFERTE SERVICIU

S.C. angajeazã
ºofer profesionist,
local Craiova. Relaþii
la telefon: 0770/
607.975.
Angajez vânzãtoare.
Telefon:0765/040.172.
Angajezfamilieserioasã, soþ ºi soþie, pentru
îngrijire ºi administrare pensiune Sinaia,
salariu atractiv. Telefon: 0766/481.842.

Angajez zidar, zugrav, faianþar, rigipsar, tencuitor, necalificaþi, termosistem.
Solicit experienþã ºi
seriozitate. Telefon:
0767/174.979.
PRESTÃRI SERVICII

Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon:0766/359.513.
Executãm construcþii, finisaje,
amenajãri interioare
de calitate, 26 ani
experienþã în þarã ºi
strãinãtate. Telefon:
0767/174.979.
Þinevidenþãcontabilã.
Telefon:0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Urgent! Garsonierã
BrazdãG-uri,31,27mp.
Telefon:0766/227.092;
0756/513.637.
APARTAMENTE
2 CAMERE

Particular vând apartament 2 semidecomandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.
Vând urgent apartament 4 camere,
cartier Lãpuº (vizavi
de Electroputere
Mall), etajul 6/8, multiple îmbunãtãþiri, termopane, uºã metalicã la intrare. Poate fi
vãzut la orice orã din
zi. Preþ 47.000 euro
negociabil. Telefon:
0766/483.542.

Apartament 2 camere ultracentral, ultralux, A.C. internet,
CASE
toate dotãrile. Telefon: 0762/109.595. Vândcasãcu500mp
teren, zona centralã,
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ideal afaceri. Telefon:
camere, Filiaºi. Tele- 0737/639.237.
fon: 0766/577.828. Vând casã în OcneProprietar vând le Mari Vâlcea, poziapartament 3 came- þie excelentã, spaþii
re decomandat, lux, generoase, detalii zilcentralã, Craioviþa nice la telefon: 0746/
Nouã - Orizont. Te- 035.625, între orele
lefon: 0752/641.487. 18.00 - 20.00.

Vând casã 2 camere, salã, tindã, curte
600 mp, fântânã.
Preþ 10.000 Euro în
Cleanov - Dolj. Telefon: 0351/809.972;
0764/211.651.
Dioºti, vând casã
Regalã superbã 3
camere ºi dependinþe, grajd, magazie
curte 3.800 mp. Telefon: 0722/336.634.
Vând casã 3 camere, anexe, pomi, vie,
fântânã, apã ºi canalizare la poartã, localitatea Ciutura. Telefon: 0763/305.850.
Vând casã în comuna Breasta - Dolj,
lângã primãrie. Telefon: 0769/369.128;
0722/943.220.
Vând casã în Calafat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

Vând casã strada
Nãsãud nr. 16 (zona
Brestei-Râului), toate utilitãþile, 345 mp teren+cabanãdinlemn
cu etaj. 75.000 euro.
Tel: 0728/ 890.807
TERENURI

Vând pãdure 20 haGorj. Telefon:0760/
960.192.
Vândterencentral,deschidere la douã strãzi,
324 mp, Relaþii la telefon:0746/495.167.
Ocazie! Vând, închiriez, teren, Calea
Bucureºti, km 9,
1000-2000 m deschidere 36 m, ideal
pentru Showroom,
depozit, halã, parc
auto, benzinãrie. Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m cartier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut,
parcelabil. Telefon:
0744/563.823.
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R.A.A.D.P.F.L. Craiova
angajeazã fasonator
mecanic (drujbist),
cu experienþã de
minim 2 ani.
Relaþii la telefon:
0251.411.214,
int. 16.
Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova
- ªimnicul de Sus la
600 m de Lacul Tanchiºtilor, între vile. Telefon: 0351/170.504.
Ocazie! Vând 800
mp, teren ideal pentru casã, zonã pitoreascã la 14 km de
Craiova, comuna
Predeºti, curent ºi
apã pe teren, 4000
Euro. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren arabil, intravilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Telefon: 0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibilitate construcþie, grãdinã Bio. Telefon:
0724/805.298, dupã
ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi
teren intravilan 650
mp, deschidere 28
m, 15 euro/mp. Telefon: 0767/263.391.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/ mp. Telefon: 0724/228.827.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ negociabil. Telefon: 0728/
800.447.

Vând pãdure comuna Borãscu Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI

CUMPÃR TEREN AGRICOL.
TELEFON: 0766/
368.385.
SPAÞII COMERCIALE

publicitate
AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Solenza 204
Berlinã, consum 4%,
90.000 km, culoare
alb, foarte bunã,
1000 euro. Telefon:
0749/059.070.
VÂND Matiz, Euro 4,
2008, taxã plãtitã. Telefon: 0766/442.845.
STRÃINE

Vând (schimb) dezmembrãri Fiat Punto S.T.D.I. an 1998
3 uºi, 1,7KW. Telefon: 0762/185.366.
Vând Fiat Punto
motor 1,2, benzinã,
4 uºi, culoare roºu
grena, taxa auto plãtitã ºi nerecuperatã,
înmatriculat România. Telefon: 0727/
714.184.
Vând Fiat Ducato,
fabricaþie 1997, motor 2.5 Diesel, consum 7%, cui pentru
remorcã. Telefon:
0768/254.760.

Vând restaurant Filiaºi. Telefon: 0766/
577.828.
Vând spaþiu comer- CUMPÃRÃRI AUTO
cial cu terasã, zonã CUMPÃR Supernocentralã. Telefon: va. Telefon: 0786/
0746/660.001.
024.633.
SCHIMBURI

Schimb camerã
cãmin Valea Roºie cu o cãsuþã locuibilã. Telefon.
0764/806.680.
Apartamet 2 camere cu casã împrejurimi Craiova. Telefon:
0771/663.179.
Schimb teren intravilan 4000 mp
cu apartament 2
camere + diferenþa. Telefon: 0727/
884.205.

cuvântul libertãþii / 13

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând baloþi de lucernã, calitate, preþ negociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând calorifere metalice dimensiunile
200 cmx 50 cm, copertinã pentru magazine 6 m lungime
x 1,40 m. Telefon:
0744/391.195.
Vând þuicã de prunã
ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.

Presã balotat plastic,
cutii de bere, uºã
nouã cu broascã
pentru casã sau
magazin Auto –Cielo -2007. Telefon:
0767/153.551.
Vând masã floarea–
soarelui pentru combinã C 12M, cutie viteze, reductor tracþiune, triodinã 380V ºi
alte piese. Telefon:
0764/261.954.
VÂND disc, semãnãtoare porumb,
plug, instalaþie erbicidat, an fabricaþie
2003. Telefon: 0742/
176.320.
Vând frigider cu congelator ARTIC - nou
cu garanþie 3 ani. Telefon: 0745/751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televizor
color, putinã salcâm,
bicicletã bãrbãteascã. Telefon: 0251/
416.455.
Vând groapã cimitir
Roboaica, regulator
gaze ºi 2 arzãtoare
sobe. Telefon: 0746/
901.203.

Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi
ghete militare, piese
Dacia noi, calculator
instruire copii, combinã muzicalã stereo. Telefon: 0735/
445.339.
Vând drujbã electricã Einºel lanþ rezervã- 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cornier de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televizor color Grunding
diagonala 70 cm. Telefon: 0770/ 303.445.
Vând stoloni cãpºuni
remontate,parþialînfloriþi. Preþ 5 lei ºi 8 lei. Telefon: 0742/023.399;
0253/285.145.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând2televizoare.Telefon: 0757/282.926;
0785/914.046.

Vând Frigider Arctic
180 litri ºi premergãtor copii. Telefon:
0745/602.001.
Maºinã de cusut Ileana, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris defectã. Telefon: 0251/
417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci suprapuse lucrare finisatã neocupatã. Telefon: 0722/456.609.
Vândvinroºu5lei/litru
ºiþuicã10lei/litru.Telefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând tub plastic
pentru forat puþuri
dimensiune 112. Telefon: 0745/589.825.
Albine, familii puternice ºi roi bine dezvoltaþi cu mãtci selecþionate. Telefon: 0720/
115.936.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Lascãr Catargiu Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
0771/289.009
Vând grâu, uºi ºi ferestre. Telefon: 0766/
676.238.
Vând þiglã Jimbolia ºi
cãpriori din demolãri.
Telefon:0722/943.220;
0755/139.772.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125/ 850 W,
foarfecã tãiat tablã
de banc, canistrã
aluminiu nouã 20 l,
reductor oxigen sudurã, alternator 12V
nou, delcou aprindere Dacia 1310 nou,
arzãtoare gaze sobã
D 600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut:
SINGER PAFF. Telefon: 0745/751.558.
Vând PC model MSI
– ALL-IN-ONE,
WIND TOPAE 1920
nefolosit, sigilat, garanþie 300 Euro. Telefon: 0722/456.609.

Vând aparat de sudurã, autogen polizor, bormaºinã, parbriz 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. Telefon: 0752/142.493.
Vând PENSÃ REIMERS pentru castrat armãsari, inox
veritabil - stazã perfectã. Telefon: 0720/
231.610.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Coralex, stare foarte
bunã, 450 lei. Telefon: 0755/010.296.
Convenabil,canapea,
fotolii, bibliotecã. Telefon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,
la cele mai bune preþuri!!!
Te aºteptãm
în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.
Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrât
ºi sunã la numãrul
de telefon: 025
1/438.440.
0251/438.440.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vândmobilã(diverse),
covorpersan2/3ºilãzi
de lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând maºinã de cusut casnicã, simplã,
acþionatã manual.Telefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal, piscinã copil, covor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi sufragerie, aragaz ºi frigider. Telefon: 0757/322.534.

DIVERSE

Caut vãduvã menaj 2
zile/sãptãmânã,pentru
bãtrân sãnãtos. Telefon: 0766/304.708.

Închiriez apartament
ultracentral, ultralux,
A.C. toate dotãrile,
mobilier ultramodern
ºi regim hotelier. Telefon: 0762/ 109.595.
Închiriez garsonierã
mobilatã Lãpuº. Telefon: 0724/065.756.
Închiriez spaþiu stradal, birou mobilat, depozit, Dezrobirii. Telefon: 0351/437.906.

Închiriez 3 camere,
ultracentral, centralã,
A.C. mobilat, lux. Telefon: 0726/212.774.
Închiriez garsonierã
mobilatã. Telefon:
0761/277.780.
Apartament 2 camere decomandate lux,
A.C. microcentralã,
balcon închis, complet mobilat. Telefon:
0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriezcamerãlabloc
(zonaUniversitate).Telefon: 0770/661.418;
0351/422.633.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc douã fete
în gazdã Telefon:
0785/797.317;
0351/464.628
Particular închiriez
apartament 2 camere decomandate, ultraîmbunãtãþit,
centralã, stradal
zona Cinematograf
Craioviþa, 180 euro/
lunã. Telefon: 0728/
012.055.

CERERI ÎNCHIRIERI

Caut sã închiriez
garsonierã mobilatã.
Ofer 80 Euro. Telefon: 0763/975.992.
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SCHIMBURI

Vând sau scimb calorifere de fontã (folosite) cu un calorifer
tablã 120/80 foarte
puþin folosit. Telefon:
0720/231.610.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 1
9.00,
19.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
6.00,
16.00,
Duminică 9.00 - 1
4.00.
14.00.
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LIGA A IV-A

Favoritele, fãrã paºi greºiþi
Satelitul Universitãþii urcã pe 3
iar Bistreþul s-a impus la scor de neprezentare,
3-0, pe terenul „lanternei” Desa, timp în care
satelitul Craiovei a dispus cu 2-0 de Recolta, la
Ostroveni. De la prima echipã, Nicolae Zamfir
ºi Marian Bâcu s-au bizuit pe trei jucãtori: goalkeeper-ul Straton, mijlocaºul Sin ºi vârful de atac
lituanian Valskis (foto). Ambele reuºite ale albalbaºtrilor au venit în partea secundã, prima dintre ele, un autogol,
Rezultate complete ale rundei a 6-a: Amaradia Melinºeºti – Progresul cãzând chiar în
Segarcea 1-1, Dunãrea Calafat – ªtiinþa Malu Mare 2-1, Unirea Leamna – urma unei faze
Viitorul Câcea 3-1, Vânãtorul Desa – Dunãrea Bistreþ 0-3, Recolta Ostroveni create de Andrei
– CS U II Craiova 0-2, ªtiinþa Danubius Bechet – Victoria ªtiinþa Celaru 3-1. Sin. Scorul final a
1. Calafat
15
7. Celaru
6
fost stabilit de
2. Bistreþ
15
8. Ostroveni
6
Robert Petre. Echi3. CSU II
13
9. Malu Mare
6
pa Craiovei a arã4. Cârcea
12
10. Bechet
6
tat astfel: Straton
5. Leamna
12
11. Melineºti
4
– Marcu, Hreniuc,
6. Segarcea
11
12. Desa
0
Luicã, Nicolae –
Formaþiile vãzute cu cele mai mare ºanse de a
accede în playoff, enumerându-le aici, nu neapãrat în aceastã ordine, pe Dunãrea Calafat,
Dunãrea Bisteþ ºi CS Universitatea II, au înregistrat victorii pe linie, sâmbãtã, în runda cu numãrul 6 a primei ligi judeþene. Astfel, despãrþite
în fruntea clasamentului de golaveraj, liderul Calafat a trecut cu 2-1 acasã de ªtiinþa Malu Mare,

Petre, Georgescu, Armãºelu, Sin – Valskis, Cârstea. Au mai intrat Roºu, Cãpãþânã ºi Gârbiþã.
Graþie acestei victorii, a patra consecutivã,
coroborate cu înfrâgerea suferitã de Cârcea în
faþa revelaþiei Leamna (1-3), CSU II a urcat în
premierã pe podium, devansându-le cu un
punct pe cele douã. În playoff se calificã primele patru echipe, pãstrându-se rezultatele din meciurile directe.
Runda viitoare, sâmbãtã (12:00), avem douã
partide tari: Bistreþul vine la Cârcea, pe terenul
unde, în urmã cu ceva mai bine de o sãptãmânã, liderul din Calafat pierdea primele sale trei
puncte (1-3), iar Segarcea, care a aceastã rundã
a reuºit doar o remizã la Melineºti, primeºte vizita aceleiaºi Dunãrea Calafat, În rest, Craiova
aºteaptã Melineºtiul, Leamna se deplaseazã la
Malu Mare, Celaru întâlneºte Ostroveniul ºi Bechetul pe ultima clasatã, Desa.

LIGA A III-A

Altã rundã aridã pentru Podari, câte un punct pentru Filiaºi ºi Municipal
Numit lunea trecutã în locul lui Victor Naicu, Ionel Luþã a debutat cu
stângul la cârma Podariului, gruparea
din imediata vecinãtate a Craiovei rãmânând fãrã punct ºi dupã etapa a IVa din Seria 3.
Vineri, podãrenii au pierdut pe sinteticul de la Bradu, scor 1-2 (0-1), unde

au evoluat din prima reprizã cu un om
mai puþin, odatã cu eliminarea fundaºului Cristi Preda. Gazdele din Argeº
au stabilit scorul pauzei în chiar minutul 45, prin Ciocotoiu, jucãtor ce avea
sã recidiveze în minutul 87, anulând
astfel reuºita lui Niculescu (80).
La ACS Podari au jucat: Nedelco-

vici – Orban, Murgan, Preda, Stãnia –
Ciocârlã, Dreºcã, Sãceanu, Nicolae –
Niculescu, D. Preda. Au mai intrat
Dina, Stoian ºi Crângoiu.
Trecând în Seria 4, la Iºalniþa, Municipal a spart gheaþa, cucerind primul punct din aceastã stagiune, 1-1
contra ªtiinþei Turceni, revenind

Seria 3 – etapa a IV-a
Rezultate complete: Atletic Bradu – ACS Podari 2-1, CS Afumaþi – Urban Titu 1-1, Argeºul
Piteºti – Dinicu Golescu 0-0, Chiajna II – Inter Clinceni 4-0, Astra II – CS ªtefãneºti 2-3, Viºina
Nouã – Chindia Târgoviºte 2-2, FCM Târgoviºte – Sporting Roºiori 1-1.
1. Chiajna II
10
8. Roºiori
4
2. ªtefãneºti
10
9. Bradu*
4
3. Afumaþi
8
10. Viºina N.
4
4. Chindia
8
11. Astra II
3
3. FCM Târg..
8
12. Argeºul
2
6. Titu
5
13. Clinceni*
1
7. D. Golescu
5
14. Podari
0
* - un joc mai puþin.

dar într-un amical
Dupã ce Balkan Botevgrad a
fost prezentã la Craiova în
weekend-ul 13-14 septembrie
pentru o dublã de pregãtire cu
SCM, încheiatã cu câte o
victorie de fiecare parte,
formaþia lui Andjelko Mandic lea întors vizita bulgarilor tot
pentru douã meciuri amicale. În
primul, desfãºurat sâmbãtã, albalbaºtrii au cedat la o diferenþã
de 20 de puncte, scor 63-83,
dupã ce vecinii de la sud de
Dunãre au fost mereu la conducere.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Digi Sport 2
8:00, 13:00 – TENIS (F) – Openul de la Wuhan, în
China: ziua 1 / 18:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:
HCM Roman – ASC Corona Braºov / 19:30 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: Potaissa Turda – ªtiinþa
Municipal Bacãu / 21.45 – FOTBAL – Campionatul Spaniei: Getafe – Valencia.
Digi Sport 3
19:15 – HOCHEI – Liga MOL: Ujpesti – HSC Miercurea Ciuc.
Dolce Sport
19:30 – FOTBAL – Campionatul Greciei: Panaitolikos – PAOK Salonic.
LOOK TV
21:00 – FOTBAL – Liga I: „U” Cluj – CS U Craiova.

toate cele 6 partide ale acestei runde
din Seria 4.
În etapa a V-a, sâmbãtã de la ora
17:00, Podariul întâlneºte acasã pe CS
Viºina Nouã, Municipalul se deplaseazã la ultima clasatã, Ineu, iar Filiaºul merge la Arad, pentru confruntarea cu UTA.

Seria 4 – etapa a IV-a
Rezultate complete: Viitorul Municipal Craiova – ªtiinþa Turceni 1-1, ACSO Filiaºi – Minerul
Mehedinþi 0-0, Pandurii II – Minerul Motru 1-1, Vulturii Lugoj – Millenium Giarmata 0-0, FC
Hunedoara – Nuova Mama Mia Becicherecul Mic 1-1, Naþional Sebiº – UTA Bãtrâna Doamnã 11. CS Ineu a stat.
1. Mama Mia
10
8. Filiaºi
4
2. Sebiº
8
9. Giarmata
4
3. Hunedoara
8
10. Pandurii II
4
4. UTA*
7
11. Turceni*
2
5. Lugoj
7
12.V.Craiova
1
6. Mehedinþi
5
13. Ineu*
0
7. Motru*
4
* - un joc mai puþin.

Baschetalistele de la SCM, eºec în Cupã
Echipa femininã de baschet
SCM CSS Craiova a pierdut,
sâmbãtã, în prima manºã a
optimilor de finalã ale Cupei
României, scor 50-68, în deplasare, în faþa Universitãþii Cluj.
Irina Moþãþeanu a fost cea
mai bunã jucãtoare a echipei
pregãtite de Daniel Vasile,
reuºind 16 puncte, 7 recuperãri
ºi 5 pase decisive.
Partida retur se va juca
miercuri, 24 septembrie, de la ora
16:00, în Sala Sporturilor „Ion
Constantinescu”.
Înfrângere ºi pentru bãieþi,

dupã odihnã printr-un gol al lui ªerban (52). Gorjenii punctaserã înainte
de pauzã, prin Simcea (45). Tot o remizã, de asemenea acasã, dar fãrã goluri, a obþinut ºi ACSO Filiaºi, 0-0 la
Braloºtiþa cu o altã formaþie din Oltenia, Minerul Mehedinþi. De altfel, cu
rezultate de egalitate s-au încheiat

Ca ºi în partidele de la
Polivalentã, Zoran Krstanovic a
fost cel mai productiv de la
SCM, trecându-ºi în cont 15
puncte ºi 3 recuperãri.
Celãlalt meci de la Botevgrad
s-a disputat asearã dupã
închiderea ediþiei.
Urmãtoarea disputã a craiovenilor în faþa propriilor fani este
programatã la 1 octombrie,
contra campioanei Asesoft
Ploieºti, în manºa secundã a
primului tur din Cupa României.
Partida porneºte de la scorul de
70-64 în favoarea prahovenilor.

CSM Craiova, trei titluri
naþionale la semimaraton
Sâmbãtã dimineaþã, la Cluj-Napoca, s-a desfãºurat Campionatul Naþional de Semimaraton, competiþie ce sa încheiat cu un triplu succes pentru
sportivii de la CSM Craiova. Marius
Ionescu a reuºit sã-l învingã pe rivalul din Bacãu, Nicolae Soare, ºi a urcat
pe cea mai înaltã treaptã a podiumului, acumulând încã un titlu naþional.
Cel poreclit „Piciul” a trecut linia de
sosire dupã o orã, 5 minute ºi 29 de
secunde, însã bãtãlia pentru aur a fost
acerbã, Soare venind la doar 10 secunde distanþã. Rezultate notabile,
care au cântãrit mult ulterior, au obþi-

nut ºi Andrei ªtefana – locul 4, respectiv Marius Buºcã – locul 7. Cumulând rezultatele obþinute de Ionescu,
ªtefana ºi Buºcã, CSM Craiova a fost
propulsatã în topul ierarhiei pe echipe, devenind campioana naþionalã a
acestei ediþii. Celãlalt titlu naþional a
fost cucerit în cadrul întrecerii feminine, prin Andreea Ghiþã, care s-a impus la categoria tineret, performanþa
sa fiind dublatã de o distincþie de
bronz în ierarhia senioarelor. Încã un
bronz a cucerit ºi echipa femininã a
clubului, formatã din aceeaºi Andreea Ghiþã, Corina Pârvu ºi Alina Bãþilã.

VOLEI

Pascu ºi compania, pe trei la Turneul „Radu Zamfirescu”
SCM Craiova a pierdut, ieri, disputa cu
Dinamo Bucureºti, din cadrul Turneului amical „Radu Zamfirescu”, ocupând finalmente
locul trei în cadrul competiþiei pe care a gãzduit-o. Oamenii lui Dãnuþ Pascu au fost devansaþi chiar de adversarii din Capitalã ºi de
nou promovata Banatul Caransebeº, care a
plecat acasã cu trofeul.
Rezultatele înregistrate în ultima zi a competiþiei: Banatul – Steaua Bucureºti 3-0 (2624, 25-23, 25-17), SCM Craiova – Dinamo 0-3
(22-25, 19-25, 21-25).

În primele douã zile, vineri ºi sâmbãtã, craiovenii repurtaserã douã victorii, mai întâi un
3-1 cu Steaua (23-25, 25-17, 26-24, 25-16), apoi
un 3-2 cu Banatul (25-21, 16-25, 20-25, 25-23,
15-8). Tot cu 3-2 se încheiaserã ºi disputele
Banatul – Dinamo ºi Dinamo – Steaua. Cum
Banatul, Dinamo ºi SCM-ul au avut câte douã
victorii, departajarea s-a fãcut la setaveraj,
chiar la punctaveraj pentru stabilirea învingãtoarei.
La final s-au acordat ºi premii individuale:
Laurenþiu Licã (SCM) cel mai bun trãgãtor,

Milos Antonic (Dinamo) cel mai bun ridicãtor, Dan Borota (Banatul) cel mai bun jucãtor.
Altfel, ºi fetele de la SCM au participat
zilele trecute la un turneu de pregãtire la Lugoj, unde au înregistrat o victorie, cu formaþia sârbã Klek (3-0), ºi douã eºecuri, în faþa
gazdelor de la CSM ºi a formaþiei maghiare
Bekescsabai. De joi, voleibalistele pregãtite
de Alexandru Cosma, sunt angrenate într-un
alt patrulater, la Târgu Mureº, unde în afarã
de formaþia localã mai vin Alba Blaj ºi Unic
Piatra Neamþ.

C
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Nu e fleac
sub Feleac

Alb-albaştrii au spart gheaţa
chiar la debutul tandemului Cârţu-Săndoi, dar situaţia echipei necesită o serie de rezultate pozitive pentru a ieşi din zona periculoas ă a ierarhiei. Tehnicienii par
să c onştientizeze acest lucru, dar
trebuie să-l perceapă şi jucătorii.
„Toate joc urile s unt importante
pentru noi, fiecare punc t este vital. Ne aş teaptă o deplasare grea,
Universitatea Cluj practic ă un fotbal plăcut, efic ient. Rec ent au
schimbat antrenorul: George Ogăraru i-a luat locul lui Mihai Teja.
Ogăraru a jucat în Olanda, vine
c u conc epţii noi. Din punc tul
acesta de vedere suntem pe un
„teren“ pe care nu-l cunoaştem
prea bine, pot interveni schimbări
tactice, dar şi modificări în primul 11. Sperăm să nu întâmpinăm probleme şi să ne întoarcem
cu puncte“ s pune Emil Săndoi.
Problemele vizează centrul defensivei, unde lipsesc titularii din
meciul cu Oţelul, Izvoranu, accidentat, ş i Kay, suspendat. De asemenea, în cazul în care Curelea
nu va fi refăcut după miozita de
care a suferit în ultimele zile, Bawab i-ar lua locul în avanposturi.
Recent ajuns la Craiova, Ionuţ
Târnăcop are ocazia de a-şi întâlni fosta echipă, care s-a dispensat de el în startul acestui sezon.
Este primul meci pe care Universitatea Craiova îl dispută pe noua
arenă de s ub Feleac.

Ogăraru l-a luat
pe Mihăiţă Neşu în staff

În ciuda unui start de sezon
destul de bun, echipa aflându-se
la mijloc ul c las amentului, Universitatea Cluj ş i-a schimbat antrenorul, în locul lui Mihai Teja
venind George Ogăraru. Fostul
fundaş dreapta al lui Ajax a de-

butat cu s tângul în aceas tă meserie, pierzând etapa trecută, 21 în Giuleşti, la ultima fază a jocului. Cel mai nou antrenor al
Ligii I se confruntă astfel cu c el

sport

mai experimentat tehnician, Sorin Cârţu având pes te 500 de
meciuri c a antrenor în 26 de ani
de „vechime”. „Meciul cu CSU
Craiova va fi foarte dificil. Odată c u schimbarea de antrenor,
ec hipa s-a întărit, vine cu o tactic ă diferită, am s tudiat-o c u
atenţie. Pentru noi e important să
câştigăm. Avem nevoie de s prijinul suporterilor, venim după un
rezultat negativ, pe care nic i
ac um nu l-am digerat”, a spus
George Ogăraru despre meciul de
as tăzi.
Ogăraru îl are alături de câteva zile, din pos tura de analist video al ec hipei, pe Mihăiţă Neş u,
care revine astfel în fotbal la 3
ani şi jumătate de la teribilul accident suferit pe c ând evolua la
Utrecht. „Pentru jucători a fost
ceva extraordinar, eu aşa am simţit. Mihai a venit la s tadion, a intrat în vestiar, le-a vorbit jucătorilor, iar apoi a s upravegheat
şedinţa de pregătire pe c are am
efectuat-o în sala de forţă. Seara am petrecut-o împreună cu tot
staff-ul şi jucătorii la masă. A fost
un eveniment în familie, iar Mihai face deja parte din familia
aceas ta. Am simţit buc urie în
ochii lui. Ne va ajuta mult” a spus
Ogăraru. „U” Cluj va disputa peste o s ăptămână derby-ul oraş ului, c ontra CFR-ului.

„Spice Girls din Bănie”,
victorie în fieful lui Tadici

C

M

Y

K

să învingă celelalte patru adversare. Ieri, craiovencele au încheiat
ideal o săptămâna, la jumătatea
căreia reveniseră fabulos de la 514 şi au învins cu 22-16 pe Dunărea Brăila, cu un sucecs în deplasare. De această dată victimă a
„Spice Girls din Bănie” a fost chiar
selecţionerul Gheorghe Tadici, a
cărui echipă, HC Zalău, s-a văzut
învinsă cu 25-22. SCM Craiova a

Y

K
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Universitatea
Craiova joacă
în seara aceasta
pe „Cluj Arena”
contra
„şepcilor roşii”

Handbalistele fac un sezon remarcabil

Handbalistele de la SCM Craiova s e află aproape de jumătatea
turului de campionat în Liga Naţională, iar prestaţia lor a crescut de
la meci la meci. În cele şase partide disputate, fetele lui Aurelian
Roşca şi Gheorghe Sbora au pierdut doar în faţa celor două superputeri europene, HC Baia Mare şi
CSM Bucureşti, reuşind în schimb

M

început în forţă şi conducea cu 51 după 6 minute. Gazdele au revenit însă, au egalat la 5 în 5 minute
şi la pauză aveau avantaj minim,
scor 12-11. Partea secundă părea
să aducă victoria sălăjencelor, care
au pus 3 goluri pe tabelă în faţa
Craiovei, însă în minutul 50 egalitatea a fost restabilită. Ca şi în jocul cu Brăila, finalul a fost unul la
nivel ridicat pentru trupa lui Roşca şi Sbora, care a profitat şi de
absenţa din echipa gazdă a oltencei cu braţ de fier, Cristina Constantinescu. Cu fosta extremă a
Zalăului, Ana Maria Tănasie, în
formă deosebită, formaţia din Bănie a punctat de cinci ori la rând şi
a mai primit doar două goluri pe
final, aşa încât a plecat cu toate
cele 3 puncte din fieful lui Ghiţă
Tadici. Au evoluat în meciul de la
Cluj: Munteanu, Paşca – Tănăsie,
Eidem, Pârvuţ, Apipie, Tomescu,
Cioarec, Ianaşi, A. Amariei, Lazarin, Zamfirescu. După 6 etape,
SCM Craiova ocupă locul 5, cu 12
puncte, iar duminică, de la ora 20,
întâlneşte în Sala Polivalentă pe
Unirea Slobozia.

Dinamo – Craiova
va fi duminica, de la ora 21
Ieri, LPF a anunţat datele de
disputare ale partidelor din etapele a 10-a, a 11-a şi a 12-a. As tfel, după ce joi, 25 septembrie,
va juca în primul tur al Cupei
României la Caransebeş , cu echipa loc ală, Universitatea Craiova
întâlneşte în runda a doua, duminică, pe „Ion Oblemenc o”, pe
ASA Tg, Mureş (ora 16), apoi

merge în Ştefan c el Mare pentru
jocul cu Dinamo, programat duminic ă, 5 octombrie, de la ora 21.
După pauza competiţională provocată de mec iurile naţionalei cu
Ungaria şi Finlanda, în runda a
11-a Universitatea joac ă tot duminică, 17 octombrie, de la ora
16, cu Concordia Chiajna, iar în
etapa a 12-a se deplas ează la Braşov, pentru jocul c u FC, programat vineri, 24 oc tombrie, de la
ora 21.

Universitatea Cluj – Universitatea Craiova
„Cluj Arena”, ora 21 (În direct la Look TV)
Cluj: Veselovsky – Jovanovic, Ducu Ninu, Neag, Muşat – Nuno Viveiros, Cristocea, Costin, Bucşă, Boutadjine – Gravenberch. Antrenor: George
Ogăraru. Rezerve: Panagopoulos – Skvorck, Ciupe, Paulinho Martins,
Stojanovic, Kovacs, Mengolo.
Craiova: Bălgrădean – Achim, Frăsinescu, Acka, Vătăjelu – Madson,
Brandan – Băluţă, Nuno Rocha, Bancu - Curelea. Antrenori: Sorin Cârţu
şi Emil Săndoi. Rezerve: Straton – Velcovici, Avrămia, Pleşan, Ivan, Ferfelea, Bawab.

Liga I – etapa a 8-a
Gaz Metan – Viitorul
2-1
Au marcat: D. Roman 12, Figliomeni 34, C. Petre 85 / Mitrea 69.
ASA – Rapid
1-0
A marcat: Goga 83.
Chiajna – FC Botoşani
3-3
Au marcat: Purece 4, Maftei 26, Boldrin 73 / Vaşvari 23, Fulop 50, 62.
Oţelul – CFR Cluj
0-1
A marcat: Tade 42.
Dinamo – CSMS Iaşi
1-0
A marcat: Alexe 75.
Meciurile Ceahlăul – FC Braşov, Astra – Pandurii şi Petrolul –
Steaua s-au jucat aseară.
„U” Cluj – „U” Craiova, astăzi, ora 21

CLASAMENT
CFR Cluj
Steaua
Astra
4
Dinamo
5
ASA
6
Petrolul
Botoşani
Gaz Metan
Ceahlăul
„U” Cluj
FC Braşov
Rapid
Pandurii
Viitorul
Oţelul
Craiova
Chiajna
CSMS Iaşi

M
8
7
7
8
8
7
8
8
7
7
7
8
7
8
8
7
8
8

V
6
6
5
4
4
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
0

E
1
0
0
3
3
2
1
2
1
2
2
2
4
3
2
2
2
4

Î
1
1
2
1
1
1
3
3
3
3
3
4
2
4
5
4
5
4

G
17-4
17-4
17-6
14-8
13-7
14-5
11-14
10-11
6-11
8-7
9-12
6-11
5-10
7-11
4-10
5-14
6-16
4-12

P
19
18
15
15
15
14
13
11
10
8
8
8
7
6
5
5
5
4

