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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Asta e cu spitalele noastre,
Popescu. Te internezi pentru o
boală şi ieşi de-acolo cu mai
multe.
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Consilierii municipali decid, astăzi, dacă Primă-
ria Craiova va închiria baza sportivă „Extens iv” pe
care  ar urma să-şi de sfăşoare meciurile din campio-

nat echipa CS U Craiova. Experţii au calculat o chirie  de ple care
de  2.000 de  euro pe  lună, fără TVA, şi le pun în vedere  că tre buie
făcute  unele investiţ ii pentru ca s tadionul să poată f i omologat.
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„Căpşunile şi orfanii” –
premieră internaţională la
Teatrul Naţional din Craiova

Să urmărim „detenta”
lui Teodor Meleşcanu

Teatrul Naţional „Marin
Sorescu” prezintă la acest
sfârşit de săptămână pre-
miera absolută a spectaco-
lului „Căpşunile şi orfanii /
Erdbeerwaisen – O călătorie
spre o generaţie abandona-
tă”, un proiect internaţio-
nal realizat împreună cu
Te atrul de  Stat Braun-
schweig (Germania) şi
werkgruppe2. cutură / 9
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MAE: 22 de români au fost
repatriaþi din Siria

Un grup de 22 de cetãþeni români au
fost repatriat, marþi, din Siria, informeazã
Ministerul Afacerilor Externe (MAE), într-
un comunicat remis Agerpres. MAE ara-
tã cã acþiunea “complexã” de repatriere a
fost finalizatã “cu succes” ieri ºi a benefi-
ciat ºi de sprijinul Ambasadei României
la Beirut. Potrivit sursei citate, de la debu-
tul conflictelor din Siria, Ambasada Ro-
mâniei la Damasc a repatriat, “prin proce-
duri proprii”, 582 de cetãþeni români. De
asemenea, MAE precizeazã cã acþiunile
de asistare ºi sprijinire a cetãþenilor ro-
mâni rãmaºi pe teritoriul sirian, inclusiv
prin mãsura evacuãrii ºi repatrierii, vor
continua. Ministerul reitereazã apelul cã-
tre toþi cetãþenii români, care se aflã pe
teritoriul Siriei, de a pãrãsi în regim de ur-
genþã acest stat, arãtând cã o linie telefo-
nicã a fost pusã la dispoziþia românilor
afectaþi de actuala situaþie din aceastã þarã
(tel: +40.21.319.21.37 — din cadrul De-
partamentului Consular).

Vicepremierul chinez Zhang
Gaoli vine la Bucureºti

Vicepremierul chinez Zhang Gaoli va
veni la Bucureºti în aceastã sãptãmânã,
premierul Victor Ponta, aflat la New York,
spunându-i acestuia, într-o discuþie ofi-
cialã, cã regretã faptul cã nu va fi în þarã
pentru a-l întâmpina personal, dar cã vi-
cepremierul Liviu Dragnea îl aºteaptã.
Ponta ºi Gaoli au avut o întrevedere în
Statele Unite, cu ocazia Adunãrii Genera-
le a Organizaþiei Naþiunilor Unite. “Sunt
foarte fericit cã veþi vizita þara mea, dar îmi
pare foarte rãu cã nu voi fi acolo, pentru a
vã întâmpina personal. Sã fiþi sigur, însã,
cã vicepremierul Liviu Dragnea ºi preºe-
dintele Parlamentului vã aºteaptã ºi sunt
sigur cã veþi avea o vizitã de succes”, i-a
spus Ponta vicepremierului chinez, în tim-
pul discuþiei. Premierul român se aflã în
SUA în perioada 23-26 septembrie, cu
ocazia celei de a 69-a sesiuni a Adunãrii
Generale a Organizaþiei Naþiunilor Unite,
prilej cu care se va întâlni ºi cu reprezen-
tanþi ai comunitãþii româneºti, precum ºi
cu directori ai companiilor americane din
domeniul energiei.
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România va avea un model unic în Europa în
privinþa fondurilor europene, iar în acest sens se
va aplica principiul “primul venit, primul servit”,
cu reguli foarte stricte, dar în acelaºi timp extrem
de simple, a declarat, ieri, într-o conferinþã de spe-
cialitate, Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor
Europene. “Am trimis la Comisie programele ope-
raþionale pe POSDRU, cele care de fapt definesc
clar ce se va finanþa în perioada urmãtoare. Aloca-
rea financiarã directã pentru zona privatã este un-
deva la peste 4 miliarde de euro per total, adicã tot
ce înseamnã finanþãri prin programul operaþional
regional, capital uman, de dezvoltare ruralã. Din
aceastã sumã, peste 3 miliarde vor merge cãtre zona
de IMM-uri. Obiectivul nostru este de a lansa noi-
le «call»-uri (apeluri de finanþare - n.r.) pentru 2014-
2020 cred cã începând din octombrie, început de
noiembrie. România va avea un model unic în Eu-
ropa în ceea ce priveºte fondurile europene pe zona
privatã ºi nu doar atât. Mulþi vor râde când vor
auzi acest lucru. Vrem sã avem reguli foarte stricte
ºi foarte dure, dar extrem de simple în acelaºi timp.
Totul va fi online, iar dacã solicitantul primeºte 80
de puncte se semneazã contractul de finanþare, nu
stau sã aºtept finalizarea depunerii de proiecte,
dupã aia sã facem evaluare etc.Vom aplica princi-
piul «primul venit, primul servit» în cazul finanþãrii
europene pentru urmãtorul cadru financiar 2014-
2020”, a afirmat Teodorovici. Potrivit acestuia, în
privinþa acordãrii fondurilor europene, se doreºte
combinarea programelor operaþionale de pe par-
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tea socialã cu cele de pe privat, în ur-
mãtorul exerciþiu financiar. “Vrem sã
combinãm cele douã programe operaþi-
onale, respectiv cel din viitorul POS-
DRU, cel de capital uman, unde avem
4,2 miliarde de euro, cu cel de Competi-
tivitate, unde avem 1,2 miliarde de euro.
La fel vom finanþa ºi ºcolile profesio-
nale, inclusiv private, dacã piaþa o cere.
În plus, trebuie sã încurajãm activitãþi-
le din zona ruralã, pentru care se vor da
puncte în plus (...) Sunt de principiul cã
statul trebuie sã riºte ºi sã nu transfere
riscul pe spatele companiilor private.
Sunt pentru a pune cât mai puþinã pre-
siune pe umerii unui privat, pentru dacã
transfer riscurile acolo cresc ºi costuri-
le”, a menþionat ministrul Fondurilor Eu-
ropene ieri, la conferinþa “Capital Bankers 2014 —
Finanþãri pentru IMM-uri”, organizatã la Bucureºti.
Comisia Europeanã a adoptat, la începutul lunii
august a.c., Acordul de Parteneriat 2014 — 2020
cu România, documentul care prezintã modul în
care vor fi folosite fondurile europene structurale
ºi de investiþii în viitoarea perioadã de programa-
re. În perioada de programare 2014 — 2020, Româ-
nia beneficiazã de fonduri europene în valoare de
aproximativ 43 miliarde de euro, din care peste 22
miliarde de euro sunt alocate pentru politica de
coeziune. La nivelul programelor operaþionale,
pentru Programul Operaþional Infrastructurã Mare

este alocatã suma de 9,41 miliarde euro, pentru
Programul Operaþional Regional - 6,7 miliarde euro,
Programul Operaþional Capital Uman fonduri - 4,22
miliarde euro, Programul Operaþional Competitivi-
tate - 1,33 miliarde euro, Programul Operaþional
Capacitate Administrativã - 0,55 miliarde euro, Pro-
gramul Operaþional Asistenþã Tehnicã - 0,21 miliar-
de euro, Plãþi directe în agriculturã - 10 miliarde euro,
Programul Naþional pentru Dezvoltare Ruralã - 8
miliarde euro, Programul Operaþional Pescuit - 0,17
miliarde euro, Facilitatea “Connecting Europe” - 1,23
miliarde euro, iar pentru programele de cooperare
teritorialã alocãrile sunt de 0,45 miliarde euro.

Stelian Tãnase, preºedintele-di-
rector general al SRTv, a declarat, ieri,
cã s-au fãcut presiuni politice asu-
pra sa, precizând cã fostul reprezen-
tant al Guvernului în Consiliul de Ad-
ministraþie (CA) al TVR, Cornel Ca-
lotã, i-a cerut sã îi scoatã din grila
Televiziunii Române pe Sorin Avram
ºi Cornel Nistorescu. Tãnase a fost
audiat, ieri, în Comisia de culturã a
Camerei Deputaþilor, în contextul în
care afirmaþiile recente ale acestuia
“au ridicat anumite semne de între-
bare asupra a ceea ce se întâmplã în
instituþia pe care o conduce”, dupã
cum a declarat la începutul audieri-

Peter Hudson, comandantul trupelor maritime ale
NATO, declarã, într-un interviu acordat Mediafax,
cã exerciþiile militare din Marea Neagrã au transmis
un mesaj foarte puternic celor care ar dori sã pro-
voace Alianþa, ºi anume cã aceasta este pregãtitã
sã desfãºoare rapid trupe, dacã este nevoie, ºi, de
asemenea, au transmis un mesaj strategic privind
soliditatea Alianþei Nord-Atlantice. Aceste exerciþii
“au transmis un mesaj foarte puternic acelora care
ar dori sã provoace integritatea NATO: cã suntem
serioºi în ceea ce facem ºi cã suntem pregãtiþi sã
acþionãm ºi sã desfãºurãm rapid (trupe), dacã ni se
cere acest lucru”, a precizat comandantul MAR-
COM (Comandamentul Maritim Aliat). Întrebat cum
vede Rusia aceste desfãºurãri, Peter Hudson a rãs-
puns cã “este treaba ei”, subliniind, totodatã, cã

Stelian Tãnase: Nu voi demisiona, cred cã dupã alegeri voi fi izgonit
lor Gigel ªtirbu, preºedintele Co-
misiei. În acest context, Stelian Tã-
nase a spus cã s-au fãcut presiuni
politice asupra sa, însã acestea au
încetat dupã ce le-a dezvãluit pu-
blic. “Pânã am dat interviul (un in-
terviu acordat Gandul.info - n.r.) au
fost presiuni politice asupra mea.
De atunci, nu”, a menþionat aces-

ta, rãspunzând la o întrebare adresa-
tã de deputatul PP-DD Liliana Min-
cã. “Mi s-a cerut sã-l scot pe Sorin
Avram ºi pe Cornel Nistorescu, în
mod direct, cu nume ºi prenume. Am
refuzat, mi s-a pãrut cã s-a ajuns prea
departe (...) În momentul în care mi s-
a cerut de cãtre domnul Cornel Calo-
tã sã iau aceste mãsuri, am decis sã
ies public ºi sã spun”, a explicat Tã-
nase, adãugând însã cã „toþi care au
sunat au rãmas cu telefonul în mânã”.
Pe de altã parte, acesta a recunoscut
cã a avut “întrevederi cu lideri poli-
tici foarte importanþi, din tot spec-
trul politic”, “chiar ºi domnului Pon-

ta i-am cerut o întrevedere”, pe care
nu a obþinut-o însã. Întrebat de de-
putatul PSD Mihai Sturzu dacã îºi va
da demisia de onoare, Stelian Tãna-
se a spus cã a vrut sã demisioneze
de multe ori, “dar am anunþat colegii
cã nu voi demisiona, în ciuda presiu-
nilor care se fac (...) Eu cred cã dupã
alegeri voi fi izgonit. Asta cred eu.
Dar, pânã în alegeri, eu voi asigura
echilibrul Televiziunii Române în ori-
ce situaþie. Dar care e lupta acum?
Controlul editorial. Nu am sã cedez
la presiuni, puteþi sã faceþi câte vreþi.
Campania electoralã la TVR se va
desfãºura conform regulilor demo-
cratice. Când se va termina campa-
nia, tragem fermoarul ºi mergem aca-
sã. Mai sunt douã luni, mai aveþi rãb-
dare”, le-a transmis el parlamentari-
lor.

Deputatul PSD Florin Pâslaru a
dorit sã ºtie care este salariul mediu
al unui salariat în TVR ºi cât primesc
„vârfurile, vedetele din televiziune”,

pentru cã, a explicat el, „mã uit la te-
levizor, vãd anumite emisiuni cu anu-
mite vedete sau colaboratori. Aud cã
salariile sunt foarte mari, de la 3.000
pânã la 10.000 de euro, ºi ratingul nu
a crescut”. „Salariile vârfurilor tele-
viziunii sunt barate la 70 de milioane
de lei. Colaboratorii primesc un sala-
riu, în medie, de 2.000 de euro, cu
una sau douã excepþii care sunt mai
mari sau au formule de platã în care
noi nu putem sã numãrãm cuantu-
mul, cum este contractul lui Moise
Guran, care e de patru ani la noi.
Avem, de asemenea, salarii mai mari,
cum sunt ale lui Cornel Nistorescu,
dar nu am voie sã spun public cât
primeºte, pentru cã este un contract
confidenþial”, a spus Tãnase. Aces-
ta a susþinut însã cã el nu negociazã
direct salariile colaboratorilor TVR,
aceastã sarcinã revenindu-i produ-
cãtorului general, Cristian Zgaber-
cea, dar dacã ar fi fãcut acest lucru ar
fi fost „mai drastic”.

Comandantul trupelor maritime ale NATO: Mesajul exerciþiilor aliate
din Marea Neagrã - suntem capabili sã desfãºurãm rapid trupe

NATO va continua sã lucreze în mod constant cu
cei trei aliaþi “foarte devotaþi” de la Marea Neagrã:
România, Bulgaria ºi Turcia. Totodatã, oficialul
NATO a afirmat cã, în ultimele ºase luni, forþele ar-
mate ruse au revenit “la tipul de comportament din
perioada Rãzboiului Rece”, când navele ºi aerona-
vele sovietice se apropiau foarte mult de navele
NATO. Hudson a precizat cã forþele aliate s-au com-
portat profesionist ºi nu au apãrut nici un fel de
incidente tactice. Comandantul MARCOM a recu-
noscut cã resursele financiare ale statelor NATO
sunt limitate, dar a reamintit de angajamentul ºefilor
de stat ºi de guvern din Þara Galilor de a aloca 2%
din PIB pentru bugetul apãrãrii. Hudson a precizat
cã a venit, marþi, în România, dupã ce a fost în Bul-
garia ºi în Þãrile Baltice, pentru a afla de la experþii

din regiune ce aºteptãri au de la structura pe care o
conduce ºi cum pot fi puse în practicã deciziile lua-
te la recentul summit din Þara Galilor (4-5 septem-
brie) privind asigurarea securitãþii aliaþilor estici.
Potrivit acestuia, oficialii Forþelor Navale Române i-
au prezentat în cadrul convorbirilor “un plan ambi-
þios de exerciþii pentru anul urmãtor”. “Trebuie sã
verific calendarul navelor NATO ºi sã încerc, unde
este posibil, sã aduc mai multe nave la exerciþiile
NATO care vor avea loc la Marea Neagrã”, a spus
Hudson. Vice-amiralul a punctat, de asemenea, co-
laborarea îndelungatã cu forþele navale ºi armate
române, precizând cã are ºapte ofiþeri români în staff-
ul sãu de la Cartierul General al MARCOM din Nor-
thwood, Londra, urmând ca în viitorul nu prea înde-
pãrtat sã se mai alãture încã unul.
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Stadionul „Ion Oblemenco” va
începe sã fie demolat pentru re-
construcþie, iar varianta de joc pen-
tru echipa localã CS U Craiova va
fi stadionul „Extensiv” din Parcul
Romanescu. Construitã în 1998,
arena a avut parte de ultimele re-
novãri în 2008 când s-au efectuat
lucrãri de amenajare la tribuna ofi-
cialã ºi la cabinetele pentru trans-
misia televizatã a meciurilor. În anul
sportiv 2008-2009, a fost utilizat
pentru ultima datã, stadionul gãz-
duind atunci câteva etape din cam-
pionatul naþional de fotbal. În ulti-
ma perioadã, conform autoritãþi-
lor, stadionul a fost închiriat unei
firme care organizeazã jocuri de
„old boys” pentru o chirie lunarã
de 2.000 de lei.

Evaluarea, fãcutã
dupã actele proprietarului

Stadionul este propus sã fie în-
chiriat acum cu o sumã de 2.000
de euro pe lunã, echivalentul su-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Consilierii municipali decid, astãzi, dacã
Primãria Craiova va închiria baza sportivã
„Extensiv” pe care ar urma sã-ºi desfãºoare

meciurile din campionat echipa CS U Craiova.
Experþii au calculat o chirie de plecare de

2.000 de euro pe lunã, fãrã TVA, ºi le pun în
vedere cã trebuie fãcute unele investiþii pentru

ca stadionul sã poatã fi omologat.

mei de 8.800 de lei, fãrã TVA. Eva-
luatorul este o firmã din Baia Mare,
Rova Parteners SRL, care preci-
zeazã cã a fãcut evaluarea conform
datelor pe care proprietarul stadio-
nului i le-a transmis. ”Evaluarea
noastrã se bazeazã pe ipoteza cã
nu existã sarcini sau litigii de orice
naturã legate de proprietate. (...)
Aspectele juridice se bazeazã pe
informaþiile ºi documentele furni-
zate de cãtre administratorul judi-
ciar”, se aratã în raportul de eva-
luare pus la dispoziþia Primãriei Cra-
iova. De altfel, experþii recoman-
dã ca situaþia legalã a stadionului
sã fie analizatã de cãtre specialiºti
înaintea încheierii tranzacþiei.

Stadionul nu este omologat
Extensivul, cu 7.000 de locuri

în tribune, este însã un stadion ne-
omologat. Experþii spun cã tere-
nul de joc, care este acoperit cu
gazon natural, se aflã într-o stare
bunã, iar tribunele ºi cabinele de

transmisie sunt ºi ele într-o stare
„relativ bunã”. În schimb, grupu-
rile sanitare de pe stadion sunt ”ne-
satisfãcãtoare”, iar cabinetul anti-
doping ºi cabinetul medical nece-
sitã reparaþii. Arena este racordatã
la toate utilitãþile (apã, canalizare,
energie electricã ºi gaze) ºi deþine
o centralã termicã pe lemne. „Cu
o serie de investiþi, stadionul ar pu-
tea fi omologat”, este recomanda-
rea pe care experþii o fac autoritã-
þii locale.

Chirii între 3.000 ºi 13.000 de
euro pentru alte arene din þarã

Pentru ca aleºii locali sã-ºi facã
o idee despre ce înseamnã chiria
de 2.000 de euro pe lunã, evalua-
torii au ataºat ºi o situaþie cu alte
stadioane din þarã care, de aseme-
nea, gãzduiesc partide de fotbal

în regim de închiriere, pe lunã sau
pe meci. Spre exemplu, stadionul
„Ion Pãltiniºanu„ din Timiºoara,
cu 32.900 de locuri în tribune,
construit în 1962 ºi renovat în
2009, este închiriat cu 5.640 de
euro pe lunã. Un alt stadion vechi
este arena din Giuleºti, cu 19.000
de locuri în tribune, construitã în
1939 ºi renovatã în 2003, pentru
care se plãteºte o chirie de 3.650
de euro pe lunã. La cealaltã ex-
tremã sunt stadioanele noi, con-
struite în 2011 în Cluj („Cluj Are-
na”) ºi Ploieºti (stadionul „Ilie
Oanã”), care sunt închiriate con-
tra sumei de 13.000 de euro pe
meci.

„Ion Oblemenco”
va fi demolat din octombrie

Stadionul „Ion Oblemenco” va

începe sã fie demolat la sfârºitul
lunii octombrie. Iniþial, Primãria
Craiova ºi-a propus sã facã dez-
afectarea arenei cu ajutorul RA-
ADPFL Craiova, dar ulterior a
ajuns la concluzia cã lucrãrile de
demolare sunt mult mai comple-
xe ºi este nevoie de o firmã spe-
cializatã. Reprezentanþii munici-
palitãþii se vãd acum în situaþia
de a scoate la licitaþie demolarea
stadionului. Dupã ce va fi elibe-
rat de toate construcþiile pe care
le deþine, terenul va fi pus la dis-
poziþia Companiei Naþionale de
Investiþii (CNI) care va începe
propriu-zis sã refacã din temelii
vechiul stadion, care a fost inau-
gurat pe data de 29 octombrie
1967, cu ocazia unui meci dintre
echipele de tineret ale României
ºi Poloniei.

Primarul Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu, va participa, în zilele
urmãtoare, la cel de-al IV-lea
Congres European al IMM-
urilor, la Katowice, în Polonia.
Ieri, a avut loc seminarul „
Cooperarea economicã polono-
românã. Oportunitãþi pentru
investitori”, la care au mai
participat, din partea românã,
Florin Jianu – ministrul IMM-
urilor, mediului de afaceri ºi
turismului; Ion Cãlinoiu –
preºedinte Consiliului Judeþean
Gorj; Laurenþiu Ciurel – mana-
ger Complexul Energetic
Oltenia ºi Ovidiu Dranga –

ambasadorul României în
Polonia. Silezia este o regiune
care seamãnã foarte mult cu
Oltenia, din aceasta cauzã
polonezii au dorit ca reprezen-
tanþii României la acest congres
sã provinã din Oltenia. Discuþii-
le au fost axate pe Zonele
Economice Speciale (ZES), un
fel de parcuri industriale
româneºti ºi pe schimbul de
capital. Polonezii au împãrtãºit
românilor ºi din experienþa
foarte bunã a atragerii fondurilor
europene, concluzia fiind ca
legislaþia lor este foarte facilã
pentru administraþii ºi investitori.

„Pentru polonezi este esenþial sã
absoarbã fonduri europene (ºi au
reuºit în proporþie de 98 la sutã,
fiind pe primul loc în Europa) ºi
sã îºi protejeze capitalul auto-
hton. Chiar dacã aici câºtigã o
firmã din Franþa, sã spunem,
obligatoriu subcontractorii sunt
polonezi. Dosarele lor pe fonduri
europene sunt de 10 ori mai
subþiri decât în România, iar
instituþiile statului nu vâneazã
vrãjitoare, fãcând dosare ºi
punând corecþii financiare, ci e
lansatã o adevaratã competiþie
pentru a lua banii europenilor ”,
a declarat Lia Olguþa Vasilescu.
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Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului Dolj au anun-
þat cã, în cursul zilei de marþi, s-a
reuºit prinderea ºi încarcerarea
unui craiovean în vârstã de 22 de
ani, dat în urmãrire internaþionalã
din august 2013, pentru tentativã
la infracþiunea de tâlhãrie. Astfel,
trei poliþiºti din cadrul Secþiei 6
Craiova, fiind în afara orelor de
program, l-au observat, în incinta

Magistraþii Tribunalului Mehe-
dinþi au judecat, marþi searã, pro-
punerea de arestare preventivã a
celor trei tineri doljeni prinºi în
parcarea hipermarketului Auchan
cu aproape un kilogram de heroi-
nã. Judecãtorii au hotãrât sã-l ares-
teze doar pe Alexandru  Christian
Logofãtu, de 20 de ani, din Craio-
va, la locuinþa cãruia s-au mai des-
coperit droguri în urma perchezi-
þiei, faþã de ceilalþi doi fiind dispus
arestul la domiciliu, respectiv eli-

În cursul zilei de marþi, 23
septembrie a.c., în urma acti-
vitãþilor specifice de cercetare
desfãºurate, poliþiºtii din cadrul
Secþiei 5 Craiova au identificat
douã tinere de 16 respectiv 19
ani din Craiova, bãnuite de co-
miterea furtului unor bijuterii
dintr-o locuinþã din Craiova, în
octombrie 2013. Mai exact, pe
9 octombrie 2013, poliþiºtii cra-
ioveni au fost sesizaþi de Daniela
Barbu, de 40 de ani, din Craio-
va, cu privire la faptul cã per-
soane necunoscute i-au sustras
mai multe bijuterii din aur, cer-
cei, lãnþiºoare, brãþarã, toate în
greutate de aproximativ 25 de

Urmãrit internaþional în arest!

Prins la un an dupã ce a intratPrins la un an dupã ce a intratPrins la un an dupã ce a intratPrins la un an dupã ce a intratPrins la un an dupã ce a intrat
în casã peste o craioveancãîn casã peste o craioveancãîn casã peste o craioveancãîn casã peste o craioveancãîn casã peste o craioveancã

Cercetate penal dupã ce au
furat bijuteriile unei craiovence

grame, din locuinþa sa, din Cra-
iova. Ca urmare a cercetãrilor
efectuate, au fost identificate
Andreea N., de 16 ani ºi Nico-
leta Bognar, de 19 ani, ambele
din Craiova, care fuseserã în
vizitã la femeie ºi aºa aflaserã
de bijuterii. Le-au valorificat, la
momentul respectiv, la case de
amanet din municipiu,  însã
acum i-au achitat victimei con-
travaloarea prejudiciului. „Cele
douã tinere sunt cercetate, în
stare de libertate, pentru comi-
terea infracþiunii de furt califi-
cat”, ne-a declarat inspector
principal Alin Apostol, purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj.

Doar unul din cei trei doljeni prinºi
cu heroinã a ajuns dupã gratii

Doar unul din cei trei tineri prinºi în parcare la Auchan, luni
seara, cu aproape un kilogram de heroinã, a ajuns dupã gratii.
Judecãtorii Tribunalului Mehedinþi au emis, marþi searã, mandat
pe 30 de zile pe numele lui Alexandru Christian Logofãtu, în
timp ce faþã de Ion Daniel Neacºu, student la Teologie, s-a luat
mãsura arestului la domiciliu pe 30 de zile, iar Gelu Marinel
Mandã a fost pus în libertate, sub control judiciar. Procurorii
DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinþi au contestat hotãrârea,
contestaþia urmând sã se judece la Curtea de Apel Craiova.

berarea sub control judiciar: „Dis-
pune arestarea preventivã a incul-
patului LOGOFÃTU ALEXAN-
DRU-CHRISTIAN pe o duratã de
30 de zile, începând cu data de
23.09.2014, pânã la 22.10.2014,
inclusiv. Ia faþã de inculpatul
MANDÃ MARINEL-GELU mãsu-
ra controlului judiciar. Ia faþã de
inculpatul NEACªU ION-DA-
NIEL mãsura preventivã a arestu-
lui la domiciliu, pe o duratã de 30
de zile, începând cu data de

23.09.2014, pânã la
22.10.2014, inclusiv.
Impune inculpatului
NEACªU ION-DA-
NIEL obligaþia de a
nu pãrãsi imobilul din
comuna Leu, sat Leu,
judeþul Dolj, fãrã per-
misiunea organului ju-
diciar în faþa cãruia se
aflã cauza”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a

Tribunalului Mehedinþi. Imediat ce
s-a anunþat hotãrârea instanþei, pro-
curorii DIICOT au fãcut contesta-
þie, ce se va judeca la Curtea de
Apel Craiova.

Reamintim cã, poliþiºtii din ca-
drul Serviciului de Combatere a
Criminalitãþii Organizate (SCCO)
Mehedinþi, cu sprijinul colegilor din
cadrul Brigãzii de Combatere a
Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova, împreunã cu procurorii
DIICOT – Biroul Teritorial Me-
hedinþi ºi cu suportul SRI, au re-
alizat, luni seara, un flagrant, în
parcarea hipermarket-ului Auchan
din Craiova, de pe Calea Severi-
nului. Neacºu Ion Daniel (23 de
ani), din comuna doljeanã Leu,
student la Facultatea de Teologie
din Craiova, Logofãtu Alexandru
Christian (20 de ani) ºi Mandã
Marinel Gelu (23 de ani), ambii
din Craiova, au fost prinºi în timp
ce voiau sã vândã 901 grame de
heroinã contra sumei de 40.000
de lei. Poliþiºtii i-au „sãltat”, apoi
au fãcut patru percheziþii la locuin-
þele acestora, la domiciliul lui Lo-
gofãtu Alexandru fiind gãsite ºi
ridicate încã 60 de grame de he-
roinã, întreaga cantitate provenind
din strãinãtate. Oamenii legii con-
tinuã cercetãrile în acest caz, pen-
tru a descoperi filiera pe care au
primit doljenii drogurile.

Poliþiºti i  craioveni l-au prins,
marþi, pe unul dintre autorii tentati-
vei de jaf din cartierul Rovine, co-
misã în urmã cu un an, pe 1 august
2013. Tânãrul, de 22 de ani, din mu-
nicipiu, era dat în urmãrire naþiona-
lã ºi internaþionalã dupã ce, pe nu-
mele sãu, Judecãtoria Craiova emi-

unui restaurant din cartierul Cra-
ioviþa Nouã, pe Wilfried Vicenþiu
Poenaru, de 22 de ani, din Craio-
va, despre care ºtiau faptul cã era
urmãrit naþional ºi internaþional,
întrucât are domiciliul pe raza Sec-
þiei 6 Craiova. Cum l-au vãzut,
poliþiºtii au solicitat sprijinul cole-
gilor din cadrul Secþiei 5 Poliþie
Craiova ºi împreunã au reuºit sã-l
prindã pe Poenaru, acesta fiind in-

trodus în arestul I.P.J.
Dolj. „Tânãrul era urmã-
rit naþional ºi intrenaþio-
nal din 23 august 2013,
când magistraþii Jude-
cãtoriei Craiova au emis
pe numele sãu un man-
dat de arestare preven-
tivã în lipsã, pentru ten-
tativã la tâlhãrie”, a pre-
cizat inspector principal

Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj. Ieri dupã-amiazã, Wil-
fried Vicenþiu Poenaru a fost pre-
zentat magistraþilor Judecãtoriei
Craiova, care au confirmat man-
datul de arestare preventivã emis
pe numele sãu, conform procedu-
rii, acesta fiind reintrodus în arest.

Reamintim cã, pe 1 august
2013, în jurul orei 07.00, 3 tineri,
toþi bãrbaþi, au sunat la uºa Mar-
celei Gîngioveanu, de 68 de ani,
din cartierul craiovean Rovine.
Femeia le-a deschis, însã s-a tre-
zit cu spray iritant în ochi. A înce-
put sã strige dupã ajutor, ºi a avut
noroc, þipetele ei fiind auzite de un
vecin, poliþist, care se pregãtea sã
plece spre serviciu. Acesta a ieºit
din apartament, i-a vãzut pe cei trei,
i-a somat sã se opreascã, a încer-
cat sã-i prindã, însã i-au pulveri-

zat ºi lui spray în ochi ºi au rupt-o
la fugã. Cei trei s-au urcat într-o
maºinã de teren, poliþistul a tras
douã focuri de armã dupã ei, însã
nu a reuºit sã-i opreascã. Cel care
i-a împiedicat pe cei trei indivizi sã
intre în apartamentul craiovencei
de 68 de ani este agent principal-
 Ionuþ Preda, de la Secþia de Poli-
þie Ruralã Coºoveni, poliþist cu o
vechime de 13 ani. Ulterior, în urma
cercetãrilor, oamenii legii au reuºit
sã stabileascã identitatea autorilor:
Wilfried Vicenþiu Poenaru, Damian
Poenaru ºi Florin Poenaru, care
avea 15 ani la momentul respec-
tiv, toþi din Craiova. Odatã stabili-

tã identitatea lor, în urma activitã-
þilor de cercetare desfãºurate, po-
liþiºtii au luat legãtura cu procuro-
rii Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Craiova, care au înaintat do-
sarul Judecãtoriei Craiova cu pro-
punere de arestare preventivã în
lipsã a autorilor. Instanþa a admis,
pe 23 august, propunerea, însã
numai pentru cei doi suspecþi ma-
jori. Judecãtorii au respins propu-
nerea de arestare în lipsã pentru
suspectul minor, fiind necesarã
expertizarea psihiatricã a acestu-
ia. În acest moment, Wilfried Vi-
cenþiu Poenaru este singurul prins
dintre autorii tentativei de tâlhãrie.

sese pe numele sãu mandat de ares-
tare preventivã în lipsã. Acesta, îm-
preunã cu doi complici, în continua-
re dispãruþi, ambii din Craiova, au
intrat peste o femeie, în apartament,
victima fiind salvatã de intervenþia unui
vecin, poliþist, care pleca la serviciu ºi
a auzit-o strigând dupã ajutor.
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Personaj politic charismatic, cu
discurs îngrijit, exersat în diploma-
ţie, dar şi hârşit în politica dâmbo-
viţeană, Teodor Meleşcanu a de-
misionat zilele trecute de la con-
ducerea SIE, depunându-şi candi-
datura pentru alegerile prezidenţi-
ale. A mai avut o încercare de acest
fel în 2000, perturbată din start,
dar în condiţiile în care conducea
un partid (ApR) ce ieşise rezona-
bil din alegerile locale. Având pro-
filul pentru o atare demnitate, Te-
odor Meleşcanu n-are, în schimb,
motorul necesar, adică un partid
cu structuri în teritoriu, pentru o
campanie electorală cât mai efi-

MIRCEA CANŢĂR

Să urmărim „detenta”
lui Teodor Meleşcanu

cientă. La o simplă privire, Teo-
dor Meleşcanu ar părea poziţionat
pe flancul drept, deşi cu siguranţă
va încerca un discurs politic plu-
rivalent, căutând o reverberaţie cât
mai largă. Cu „aparatul” său de
moment,  o c ampanie elec torală
presupunând lungi drumeţii prin
ţară, de la un capăt la altul, este
greu de presupus, dacă nu impo-
sibil, ca Teodor Meleşcanu să poa-
tă face faţă. Şi atunci? Mizează pe
o concentrare de alte bazine elec-
torale, cât de cât conturate, prin
substituirea altor candidaţi, sau
totul e doar un hazard? Grea în-
trebare. Şi totuşi, poate un candi-

dat cu o vârstă respectabilă, depli-
nă experienţă în diplomaţie, trecut
prin mai multe partide, să comită
o asemenea eroare de calcul? Fi-
indcă nu poate fi ocultat faptul că
Teodor Meleşcanu - fiind o bancă
de date - chiar ştie, mai bine de-
cât restul candidaţilor,  adevăratul
raport de forţe existent pe scena
politică, inclusiv şansele potenţi-
ale ale fiecăruia dintre aceş tia.
Detenta lui Teodor Meleşc anu
merită urmărită în perioada ur-
mătoare, evident în sondaje, pen-
tru a ne putea face o impres ie
cât de c ât adecvată. Deocamdată
ştim doar c ă va lua startul. Şi

nu pentru a spori numărul can-
didaţilor. A nu-l bănui de o s tra-
tegie articulată,  bine pusă la
punc t,  este o greşeală. Gafele
monumentale îi sunt s trăine,  iar
subtilităţile de tot felul,  inclus iv
c ele elec torale,  la îndemână.
Până c ând nu-i vom des luş i tra-
seele disc urs ive,  ordonanţele
disc ursului, mare luc ru nu vom
cunoaş te.  Se află el în antino-
mie totală c u res tul c andidaţilor,
se c onsideră un agent al sc him-
bării, lips it de oric e vulnerabili-
tate? Răspunsurile aş teptate vor
veni în c ampania elec torală,  deşi
Teodor Meleşcanu nu este ge-

nul de candidat care înc earc ă
marea cu degetul. Cu toate aces-
tea, preşedintele interimar al par-
tidului D emo c ra ţie i So c ia le
(PDS) – Traian Rece – c are l-a
susţinut pe Teodor Meleşc anu în
campania de strângere a semnă-
turilor  pentru prezidenţiale, a
declarat ieri că a trimis  o înş tiin-
ţare la Biroul Elec toral Central,
prin care anunţă că „partidul i-a
retras  semnăturile s trânse” şi,
mai mult,  va depune o contesta-
ţie pentru ca Meleşc anu să nu
mai poată c andida, ca urmare a
retragerii sprijinului de către
PDS.  Întortocheată poveste!

Paisprezece candidaţi s-au în-
scris la Biroul Electoral Central
(BEC) pentru a intra în cursa ale-
gerilor prezidenţiale până marţi sea-
ră, 23 septembrie, la ora 24. Aceştia
sunt Victor Ponta,  din partea
Alianţei PSD-PC-UNPR,  Klaus
Iohannis (Alianţa Creştin-Libera-
lă),  Călin Popescu-Tăriceanu
(Partidul Liberal Reformator), Ele-
na Udrea (Partidul Mişcarea Po-
pulară), Kelemen Hunor (Uniu-
nea Democrată Maghiară din Ro-
mânia), Dan Diaconescu (Parti-
dul Poporului — Dan Diacones-
cu), Constantin Rotaru (Partidul
Alianţa Socialistă), Corneliu Va-
dim Tudor (Partidul România
Mare), William Brânză (Partidul
Ecologist Român), Mirel Mircea
Amariţei (Prodemo) şi Szilagyi
Zsolt, din partea Partidului Popu-
lar Maghiar din Transilvania. În
cursa prezidenţială s-au înscris şi
trei independenţi — Teodor Me-
leşcanu , Monica Macovei  ş i
Gheorghe Funar. Până pe 25 sep-
tembrie, la BEC are loc înregistra-
rea sau respingerea candidaturilor
sau a semnelor electorale, după

Paisprezece candidaţi
înscrişi în cursa pentru Cotroceni

caz. Până pe 26 septembrie se pot
formula contestaţii în scris la Cur-
tea Cons tituţională a României
(CCR) privind înregistrarea sau
respingerea candidaturilor sau a
semnelor electorale. Contestaţiile
se fac de către candidaţi, partide
politice, organizaţii ale cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale,
alianţe politice, alianţe electorale şi
alegători. Candidaţii au timp până
pe 27 septembrie să se decidă dacă
renunţă la candidatură. Cei care
renunţă o pot face printr-o decla-
raţie pe propria răspundere care se
depune la BEC. Candidaturile ră-
mân definitive la 28 septembrie.
Judecătorii CCCR s-au întrunit,

ieri, pentru a soluţiona trei sesizări
în cazul c andidaturii lui Ponta,
două în cazul lui Tăriceanu, una
în cazul Monicăi Macovei şi una
în cazul lui Iohannis, contestaţiile
fiind formulate de alegători. CCR
a respins, marţi,  trei contestaţii
depuse împotriva lui Ponta şi a lui
Macovei, iar duminică două în ca-
zul liderului PSD.

Traian Rece, preşedintele inte-
rimar al Partidului Democraţiei
Sociale (PDS) - care l-a susţinut
pe Teodor Meleşcanu în campa-
nia de strângere a semnăturilor
pentru prezidenţiale, a declarat ieri,
la B1 TV, că prima discuţie cu fos-
tul şef al Serviciului de Informaţii

Externe (SIE) despre candidatură
a avut loc  acum circa trei luni.
Traian Rece (fost membru PSD şi
PD) susţine că a cheltuit din banii
firmelor sale 200.000 euro pentru
strîngerea semnăturilor şi anunţă
că partidul său nu îl mai sprijină
pe Meleşcanu după ce acesta s-a
dezis public de PDS. În acest sens,
Rece spune că a trimis o înştiinţa-
re la Biroul Electoral Central prin
care anunţă că PDS i-a retras sem-
năturile strînse lui Meleşcanu. Con-
form lui Traian Rece, “Meleşcanu
m-a chemat acasă să-l ajut, pen-
tru că aveam experienţă în două
campanii electorale”, şi dezvăluie
că, înainte de interviul de marţi, de

la Realitatea TV, Meleşcanu i-a
spus că PDS trebuie să facă un
pas în spate,  pentru că e perc e-
put drept partid extremist de stîn-
ga. Traian Rec e a anunţat şi că
va depune o c ontestaţie la BEC
pentru ca Meleşc anu să nu mai
poată candida, având în vedere
că partidul c are l-a sus ţinut şi-a
retras  sprijinul.  Mai mult, el a
menţionat că va încerca să-şi re-
cupereze c ei 200.000 euro de la
Meleşc anu.  Purtătorul de cuvânt
al BEC, Marian Muhuleţ,  a de-
clarat ieri, pentru Agerpres, că
„domnul Meleşcanu şi-a depus
candidatura ca independent, în-
soţită de peste 200.000 de sem-
nături. Singurul care poate retra-
ge candidatura es te Teodor Me-
leşcanu, printr-o c erere pe pro-
pria răspundere”.

Traian Rece a fost senator şi
trezorier PSD la sfârşitul anilor 90,
scrie B365.ro, c are dezvăluie că
acesta a fost implicat în una dintre
cele mai mari reţele de rambursa-
re ilegală a TVA-ului, demontată de
poliţişti în anul 2000, în urma că-
reia nu a fost însă condamnat.
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Prefectul Judeþului Dolj, Nico-
lae Sorin Rãducan a subliniat ieri,
în cadrul ªedinþei de Colegiu Pre-
fectural importanþa alocãrii de cã-
tre Guvernul României a sumelor
necesare lucrãrilor de refacere a
infrastructurii afectate de fenome-
nele hidrometeorologice periculoa-
se (inundaþii). „În acest an, înce-
pând cu luna martie ºi continuând
în lunile aprilie, mai, iulie, pe teri-

Instituþia Prefectului Judeþul Dolj,
împreunã cu Consiliul Judeþean Dolj
au iniþiat un proiect de Hotãrâre de
Guvern pentru alocarea sumei de
3220 mii lei în vederea efectuãrii unor
lucrãri de refacere a infrastructurii
locale afectate ca urmare a calami-

tãþilor produse. Proiectul de Hotãrâ-
re de Guvern a fost transmis împreu-
nã cu documentaþia aferentã la Mi-
nisterul Dezvoltãrii Regionale ºi Ad-
ministraþiei Publice ºi a fost aprobat
în ºedinþa de Guvern din 17 septem-
brie 2014.

toriul judeþului Dolj au
avut loc mai multe fe-
nomene hidrometeoro-
logice periculoase care
au constat în depãºiri
ale debitelor ºi ale cote-
lor de atenþie ºi de inun-
daþie pe cursurile de apã
interioare, ploi însem-
nate cantitativ, scurgeri
de pe versanþi. Mani-
festarea repetatã a aces-
tor fenomene hidrome-
teorologice periculoase
a produs pagube în gos-
podãriile populaþiei ºi in-
frastructura localã. In-
stituþia Prefectului Jude-
þul Dolj, împreunã cu

Consiliul Judeþean Dolj au iniþiat un
proiect de Hotãrâre de Guvern
pentru alocarea sumei de 3220 mii
lei în vederea efectuãrii unor lu-
crãri de refacere a infrastructurii
locale afectate ca urmare a cala-
mitãþilor produse Proiectul de Ho-
tãrâre de Guvern a fost transmis
împreunã cu documentaþia aferentã
la Ministerul Dezvoltãrii Regionale
ºi Administraþiei Publice ºi a fost

aprobat în ºedinþa de Guvern din
17 septembrie 2014”, a declarat
prefectul Judeþului Dolj, Nicolae
Sorin Rãducan.

8 drumuri judeþene
vor fi refãcute

Potrivit prefecului de Dolj, su-
mele alocate din Fondul de rezer-
vã bugetarã la dispoziþia Guvernu-
lui prin HG nr. 805/17.09.2014 sunt
destinate lucrãrilor de refacere a 8
drumuri judeþene ºi a infrastruc-
turii din 15 comune afectate de
inundaþii. “Sumele alocate sunt des-
tinate lucrãrilor de refacere a 8 dru-

muri judeþene ºi a infrastructurii din
15 comune afectate de inundaþii
(Sopot - 145 mii lei, Vârvoru de
Jos - 240 mii lei, Carpen - 1646
mii lei, Gherceºti - 104 mii lei, Bra-
loºtiþa 60 – mii lei, Cernãteºti - 34

mii lei, Pleniþa - 85 mii lei, Fãrcaº
101 - mii lei, Coþofenii din Dos –
33 mii lei, Murgaºi – 210 mii lei,
Terpeziþa - 38  mii lei, Predeºti -
50 mii lei, Scaieºti - 29mii lei, Bul-
zeºti - 42mii lei, Robãneºti 7mii lei,
Consiliul Judeþean -  396mii lei)”,
a mai spus prefectul judeþului Dolj,
Nicolae Sorin Rãducan. De aseme-
nea, prefectul de Dolj a solicitat
conducerii ABA Jiu urgentarea ºi
monitorizarea lucrãrilor începute,
reprezentând regularizarea pârâu-
lui Teslui ºi refacerea liniei de apã-
rare pe sectorul Mischii-Teslui, ju-
deþul Dolj, lucrãri ce au fost finan-
þate (6.000 mii lei) de cãtre Guver-
nul României prin  Ministerul Me-
diului ºi Schimbãrilor Climatice.

ALINA DRÃGHICI

Suprafaþa declaratã în 2014 de cãtre fer-
mieri este de 448993.31 ha, iar suprafaþa so-
licitatã este de 444369.4 ha. “Fermierii care
vor sã beneficieze de sprijinul financiar pe
suprafaþã, trebuie sã depunã la centrele APIA,
în intervalul 3 martie - 15 mai 2014, o sin-
gurã cerere de platã.  La cererile de platã
depuse începând cu data de 16 mai, se vor
aplica penalitãþi de 1% pentru fiecare zi lu-

46.890 de cereri unice de platã,
înregistrate la APIA Dolj în campania 2014

În urma finalizãrii controalelor pe teren ºi a începerii plãþilor
în avans pentru cererile de sprijin pe suprafaþã în campania

2014, la nivelul Centruului Judeþean APIA Dolj s-au înregistrat
46.890 de cereri unice de platã. La Rojiºte, primarul comunei, Io-

nel Nedelcu, oferã un spectacol de zile
mari în faþa consilierilor locali ºi a an-
gajaþilor primãriei: a sechestrat regis-
trul de corespondenþã ºi ºtampila, re-
fuzând orice înregistrare.  Ieri ,  24
septembrie a.c., un grup de consilieri
locali a solicitat înregistrarea convo-
catorului pentru o ºedinþã extraordi-
narã a Consiliului Local, având ca
ordine de zi rectificarea bugetului lo-
cal la capitolul „ªcoalã”, ceea ce nu
s-a putut întâmpla, din motivele arã-
tate. Fãrã precedent, primarul Ionel
Nedelcu þine sub sechestru registrul
de corespondenþã ºi ºtampila, refu-

Primarul comunei Piscu Vechi, „so-
cial-democratul” ªtefan Deca, ºi-a ex-
primat în scris opþiunea pentru PNL,
tot în temeiul OUG nr.55/2014, cu con-
diþia ca la alegerile din 2016 sã rãmânã
tot el candidatul pentru funcþia deþinu-
tã actualmente. Cum orice fãgãduinþã
de acest fel este gratuitã, ªtefan Deca

a rãmas încredinþat cã viitoarea sa
candidaturã este bãtutã în cuie. Celor
de la PSD, ªtefan Deca le-a spus cã
pot conta pe aportul sãu la alegerile pre-
zidenþiale, fãrã a-ºi face griji. Cu ase-
menea „militanþi” pe aliniament politic
sã tot mergi... înainte.

M. ALEXANDRU

zând sã le punã la dispoziþia secreta-
rului primãriei, Cristina Polixenia Pe-
trescu. Ameninþatã acum cu o plân-
gere penalã pentru „abuz în servi-
ciu”. Tot circul sordid survine dupã
ce consilierii locali Florin Bãdoi, Vlad
Mitru ºi Sãndoi Virgil ºi-au exprimat,
în scris, intenþia de a trece de la PDL
la  PSD,  în  conformita te  cu  OUG
nr.55/2014. Tot pentru abuz în servi-
ciu, o plângere penalã îl paºte ºi pe
Ionel Nedelcu. Instituþia Prefectului
Dolj a fost înºtiinþatã de acest nou
scandal ºi rãmâne de urmãrit dezno-
dãmântul lui.

M. ALEXANDRU

crãtoare de întârziere. Dupã data de 9 iunie
a acestui an, cererea de platã nu mai este
admisã la calculul plãþii pentru anul în curs.
Persoanele fizice sau juridice care exploa-
teazã terenul agricol pentru care solicitã pla-
ta, în calitate de proprietari, arendaºi, con-
cesionari, sau administratori în cadrul aso-
ciaþiilor în participaþiune pot beneficia de

aceste mãsuri de sprijin pe
suprafaþã. În cazul în care
proprietarul a dat terenul în
arendã, l-a concesionat sau
l-a închiriat, sprijinul finan-
ciar va fi acordat celui care
lucreazã terenul. Agriculto-
rii înregistraþi la APIA în
campanile precedente ºi
care au intenþionat sã soli-
cite sprijin pe suprafaþã în
anul 2014, prin acces la in-
ternet, au putut completa
electronic declaraþia de su-
prafaþã, sã vizualizeze ºi sã
actualizeze propriile parce-
le”,a  declarat Dumitru
Stroe, director executiv ad-
junct în cadrul Centrului Ju-
deþean APIA Dolj.

ALINA DRÃGHICI
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Tradiţia şi creaţia populară din
comunele Bârca şi Goicea, într-o
expoziţie fotodocumentară

Concert extraordinar
dedicat deschiderii
noului an universitar

Filarmonica „Oltenia” vă invită miercuri,
1 octombrie, la un concert extraordinar de-
dicat începerii noului an universitar. Susinut
de Corala Academică (dirijor: Manuela Ena-
che), evenimentul se va desfă’ura cu înce-
pere de la ora 11.30, în holul mare al Uni-

versităii din Craiova. Programul muzical se
va deschide cu Gaudeamus Igitur ’i va cu-
prinde unele dintre cele mai frumoase ’i cu-
noscute compoziii. A’a sunt Oda Bucuriei din
Simfonia IX în Re minor, op. 125, de Ludvig
van Beethoven, Cor din Arleziana de Geor-
ges Bizet, Der Tanz de Franz Schubert, Ca-
noneta napolitană de P.I. Ceaikovski, Corul
iganilor din opera „Trubadurul” de Giusep-
pe Verdi, „Jericho” de Sabin Pautza, „Sâr-
ba-n căruă” de Gheorghe Danga ’i altele. Va
acompania la pian Corina Stănescu.

La Centrul Judeţean pentru Conservarea ş i Pro-
movarea Culturii Tradiţionale Dolj va avea loc mâi-
ne,  26 septembrie, ora 11.00, vernisajul expoziţiei fo-
todocumentare „Satul doljean – ieri şi azi”. 80 de
fotografii, toate mărturii ale  faptelor de cultură tra-
diţională din comunele Bârca şi Goic ea,  culese de
ec hipa instituţiei în c adrul programului de cercetare
„Tradiţia şi creaţia populară în satul românesc con-
temporan – zona etnograf ică Dolj”, se vor afla pe
simezele Galeriilor „Cromatic” ale instituţiei, din stra-
da „Alexandru Macedonski” nr. 28. Evenimentul este
organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, în colaborare
cu Primăriile şi Consiliile Locale Bârca şi Goicea şi
cu sus ţinerea Consiliului Judeţean Dolj.

În anul 2013, în lunile sep-
tembrie şi noiembrie, echipa de
artişti de la we rkgruppe2 au
colaborat cu mai multe ONG-
uri şi au cunoscut o serie de
cazuri sociale din Craiova şi
judeţul Dolj.  Interviurile reali-
zate le-au dezvăluit viaţa de zi
cu zi a unor familii aflate
în situaţii dificile. Textul
dramatic este rezultatul ex-
clusiv al discuţiilor realiza-
te cu copii, bunicii şi rude-
le lor. Rezultatele au fost
transpuse într-un scenariu
dramatic ce relevă aspec-
te emoţionante ale vieţii de
zi cu zi, dar şi aspecte le-
gate de problematica intră-
rii României în UE şi urmă-
rile sale. 

Astfel, s-a dezvăluit o ge-
neraţie de bunici care nu
cunoaşte condiţiile unei vieţi
sigure odată cu pensiona-
rea, precum şi faptul că
multe familii trăiesc în situa-
ţii precare din punct de ve-
dere financiar. Toate inter-
viurile au fost înregistrate
sub anonimat, transcrise şi
transpuse într-un scenariu
dramatic. Poveştile persoa-
nelor intervievate sunt inter-
pretate pe scenă de patru ac-
tori, doi din trupa permanentă a
Teatrului de stat Braunschweig
şi doi din cea a Teatrului Naţio-
nal „Marin Sorescu”.

„Căpşunile şi orfanii” –
premieră internaţională la

Teatrul Naţional din Craiova
Teatrul Naţional „Marin Sorescu” prezintă la acest

sfârşit de săptămână premiera absolută a spectacolu-
lui „Căpşunile şi orfanii / Erdbeerwaisen – O călăto-
rie spre o generaţie abandonată”, un proiect interna-
ţional realizat împreună cu Teatrul de Stat Braun-
schweig (Germania) şi werkgruppe2. Spectacolul de
sâmbătă, 27 septembrie, va avea loc la Sala „Ion D.
Sârbu”, de la ora 17.00, iar cel de duminică, 28
septembrie, este programat la ora 19.00. După ambe-
le reprezentaţii, protagoniştii vor dialoga cu publi-
cul din sală. Premiera germană este anunţată pe data
de 23 octombrie, la Teatrul de Stat Braunschweig.

Fondat în 1690, Teatrul de
Stat Braunschweig este unul din-
tre primele teatre publice din Ger-
mania. „Emilia Galotti” a lui Les-
sing şi „Faust – tragedia primei
părţi” a lui Goethe au avut premie-
ra pe această scenă. Teatrul de Stat
Braunsc hweig este o instituţie
modernă, cu cinci secţii artistice
şi aproape 500 de angajaţi. Anual,
aici au loc 30 de premiere de tea-
tru, teatru muzical, dans, teatrul
pentru copii şi tineret şi concerte
ale Orchestrei de Stat.

Sub titlul „The Art of
Ageing”, opt teatre membre ale

Convenţiei Teatrale Europene
(CTE) organizează parteneriate
pe termen lung, pentru a aduce

în discuţie această problemă. Un
astfel de parteneriat este cel

dintre Teatrul Naţional „Marin
Sorescu” din Craiova şi Teatrul

de Stat Braunschweig. La
cererea celor două teatre,

colectivul artistic al werkgrup-
pe2 a realizat proiectul teatral

bilingv „Căpşunile şi orfanii” /
„Erdbeerwaisen”. CTE este cea

mai importantă reţea de teatre din
Europa, care a pus în legătură

peste 40 de teatre publice din 25
de ţări. Scopul acestei reţele este
realizarea schimburilor intercul-

turale şi educaţia culturală,
precum şi iniţierea proiectelor 

transnaţionale şi apărarea
intereselor teatrului în dialog cu

instituţiile UE. „The Art of
Ageing” este susţinut financiar

prin Programul „Cultura” (2007-
2013) al UE.

«Titlul „Căpşunile şi orfa-
nii”  (în germană „Erdbeer-
waisen”) defineşte o genera-
ţie de copii din România ai că-
ror părinţi au părăsit ţara pen-
tru a munci în state precum
Spania, Italia, Grecia sau Ger-
mania. Părinţii sunt  numiţi

„căpşunari”, indiferent că lu-
crează ca îngrijitori pentru per-
soane vârstnice sau fac mun-
că sezonieră, că sunt muncitori
în construcţii, în şantiere nava-

le sau în măcelării.  Se estimea-
ză că 5.000.000 de români lu-
crează în străinătate, inclusiv
cei angajaţi la negru, reprezen-
tând o cincime din forţa activă
de muncă românească. Atunci
când părinţii se află în străină-
tate, copiii lor rămân acasă, în

ţară. Proiectul „Căpşunile şi
orfanii” dezbate „preţul” ab-
senţei părinţilor: Cum se reor-
ganizează familiile? Cine preia
sarcina părinţilor absenţi? Cine

poate să-i înlocuiască? Unde se
simte cel mai acut lipsa lor? Ce
urmări emoţionale are acest lu-
cru, pe termen lung, asupra co-
piilor şi asupra întregii familii?»,

spun reprezentanţii Naţio-
nalului craiovean.

Organizaţiile „World Vi-
sion” şi „Salvaţi Copiii” (cu
structuri teritoriale şi în
Dolj) au fost parteneri im-
portanţi pentru documenta-
re. Ambele organizaţii au
grijă de copiii migranţilor şi
de familiile acestora, în li-
mita posibilităţilor. Niciuna
dintre acestea nu beneficia-
ză de sprijinul statului, fiind
finanţate prin donaţii sau
prin alte surse de finanţare
neguvernamentală. Aces-
tea întreprind acţiuni de
sprijinire a copiilor după
şcoală, asigurate de asis-
tenţi sociali, psihologi şi ca-
dre didactice. Goethe-Insti-
tut Bucureşti a sprijinit, de
asemenea, proiectul.

Regia artistică a specta-
colului „Căpşunile şi orfa-
nii” îi aparţine Juliei Roes-

ler, care a realizat şi documen-
tarea, împreună cu Silke Mer-
zhauser şi Gina Călinoiu. Sce-
nografia este semnată de Adri-
an Damian, iar muzica origina-

lă îi aparţine lui Kim Efert. În
distribuţie: Gabriela Baciu, Gina
Călinoiu, Sven Honig, Oliver Si-
mon şi Kim Efert. Durata re-
prezentaţiei este de circa 90 de
minute, fără pauză.
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GEORGE POPESCU

O doamnã, altminteri simpaticã, cu un
apetit excesiv pentru spaþiul virtual în care
s-a instalat, fãrã sã-ºi mai dea seama de
clandestinitatea gestului sãu, un fel de pro-
prie instanþã de judecatã a celor ce-au fost
în defunctul regim totalitar, continuã, de
ceva vreme, sã dea niºte halucinante sen-
tinþe unora dintre marile valori ale culturii
româneºti de ieri ºi, neîndoielnic, de tot-
deauna. Sufocatã sub povara lecturilor „do-
sariere” de prin ex-securista bibliotecã
manufacturierã a vechii securitãþi, sarcinã
– cum se vede nu doar dificilã dar ºi bân-
tuitã de riscuri – ºi care-i acoperã fiºa postu-
lui dintr-un institut anume creat, nepreþuita
noastrã cunoºtinþã a trecut, de la o vreme,
la un fel de vânãtoare uºor bezmeticã a
unor mari personalitãþi din trecutul nu prea
îndepãrtat puse la zid pentru reale, dar de-
contextualizate, gesturi de conivenþã cu
regimul. Cum nici mãcar nu e vorba de cine
ºtie ce dezvãluiri, faptele incriminate fiind
arhicunoscute în chiar istoria lor realã, F.B.
(fie-mi îngãduitã acest ne-vinovat joc de-a
funambulescul virtual) pãrãseºte, din când
în când, chiar ºi terenul unei hermeneutici
care, fireºte, nici acesta nu intrã în statutul
de cercetãtor, ºi trece de-a dreptul la jude-
cãri ºi judecãþi de un gust revoltãtor.

Autoritate ºi valoareAutoritate ºi valoareAutoritate ºi valoareAutoritate ºi valoareAutoritate ºi valoare
M-am îngrozit, cu vreo douã sãptãmâni

în urmã, citind, de pildã, o pretinsã aserþi-
une de eticã post-humanã (lãptoasã-infan-
tilã, vreau sã zic), de genul „ºi javra talen-
tatã de Sadoveanu”. Groaza, cât se poate
de realã, nu s-a ivit doar la atacul, frontal
ºi fãrã vreo grijã pentru mãsurã, ci impuri-
tatea lexicului, de parcã ar fi fost vorba de
harþa impudicã dintre niºte þaþe mai de prin
Faþa Luncii craiovene. Sentinþa era menitã
sã sancþioneze creditul, cum spuneam,
ºtiut, analizat ºi, s-ar fi putut crede, deja
istoricizat, pe care autorul „Baltagului” l-a
acordat regimului comunist, în schimbul
conservãrii unui statut de personalitate, alt-
minteri greu contestabile în ansamblul ope-
rei sale literare.

Însã astfel de sentinþe s-au tot dat în
aceste ultime douã decenii ºi mai bine, unele
prin jocuri abil camuflate sub tutele post-
moderniste, altele, precum aceasta, în ter-
menii unui tratament agresiv, odios ºi pã-
gubos. N-au scãpat de noile-vechi „ghilo-
tine” înãlþate în ipotetice pieþe ale unei „re-
voluþii” de sens reactiv, cu riscul nemãrtu-
risit întrucât neconºtientizat ca atare, de a
repeta, cu sens schimbat, procesul de de-
valizare a aceleiaºi culturi naþionale. Inutil
sã mai amintesc faptul cã nici Eminescu,

nici Arghezi, ca sã nu mai vorbesc de Cãli-
nescu ori de scriitorii importanþi – estetic –
din ultimele decenii ale veacului trecut, puºi
la un…index, în numele unor criterii strict
biografice ºi extra-literare.

În aceste zile, aceeaºi cercetãtoare, tâ-
nãrã încã, recidiva, batjocorind o altã „li-
chea” culturalã, pe actorul Radu Beligan,
cãruia, ca ºi cum harþa þaþelor peri-ferice
de pe Mofleni s-ar fi încins la o ºezãtoare
cu boabe fierte, i s-au asociat alþi „procu-
rori” atinºi neîntrebaþi de morbul datului
cu pãrerea.

- Ce mare actor, dragã? Beligan? Cine l-
a fãcut ºi pe ãsta…actor? Nici atât. Un po-
litruc, un avar, un afacerist, cicã are vreo
ºase copii, niºte fete pe care le-a împins pe
la ºcoli ºi prin teatre… Ce, el poate sta alã-
turi de Dinicã, de Birlic, de Amza, de Mo-
raru, de Bãnicã, de Iordache?..

Inutil de adãugat ºirul de nefaste exone-
rãri de o lipsã de pudoare greu de imaginat,
darã sã le mai ºi readuci în discuþie.

Ei, ºi? Ce-i cu asta?, mã apostrofeazã
un prieten, uluit aproape cã mã intereseazã
niºte nãzbâtii ale unor indivizi lipsiþi de dis-
cernãmânt axiologic. Au aceºtia vreo auto-
ritate sã se pronunþe?

Ce-i drept, n-au nicio autoritate, în afa-

ra celei de bãgãtori de seamã dornici, la
rându-le, sã fie bãgaþi în seamã? Între ei,
fiindcã, se ºtie, se ºi…adunã cine se asea-
mãnã. ªi totuºi, am protestat eu, ignorarea
unor astfel de aiuristice opinii aruncate pe
o piaþã mediaticã atât de permisivã, de larg
deschisã devine, printr-un fel de proces con-
tagios, la fel de culpabilã ca ºi împãrtãºirea
lor. O culturã „micã”, aºa cum s-a spus,
deºi personal nu accept calificativul decât
în ghilimele, nu-ºi poate permite luxul – de
care nici „marile culturi” n-au abuzat în
contexte istorice la fel de tulburi – sã-ºi
nege valorile culturale perene.

ªtiu, maestrul Radu Beligan (se ignorã
ºi, de fapt, bieþii sãi cârcotaºi nici nu ºtiu ºi
nici doresc sã afle, extraordinarele alegaþii
pe care le-a fãcut, în deceniul al ºaselea, la
Bucureºti ºi la Paris, în impunerea scenei
româneºti pe firmamentul starurilor din do-
meniu, cu Eugen Ionescu, ca sã ne dau un
singur exemplu) n-are nevoie de apãrare.
Ceea ce îngrozeºte însã cã, sub masca unor
examene instigat apolitice, astfel de senten-
þioase „judecãþi” sosesc din partea unora
cãrora criteriul estetic le este la fel de strãin
ca ºi propagandiºtilor din anii cincizeci. În
fond, aceeaºi tristã poveste cu aceleaºi triste
mãsuri ºi consecinþe.

Pentru semestrul întâi al aces-
tui an, CAS Dolj a continuat rela-
þia contractualã prin întocmirea de
acte adiþionale la contractele de
furnizare de  servicii medicale, far-
maceutice ºi dispozitive medicale
încheiate în anul 2013.

Au fost încheiate 417 con-
tracte în domeniul asistenþei me-
dicale primare, dintre care 210 în
mediul urban (Craiova - 166, Se-
garcea - 5, Filiaºi - 10, Dãbuleni -
7, Bãileºti - 10, Calafat - 10, Be-
chet - 2) ºi 207 în mediul rural.
În cadrul acestor cabinete îºi des-
fãºoarã activitatea 464 de medici
de familie, din care 420 medici cu
liste proprii ºi 44 medici angajaþi.
Pentru anul 2014 s-a stabilit de
cãtre Comisia Paritarã (CAS, DSP,

Pentru furnizarea de servicii medi-
cale, farmaceutice ºi dispozitive me-
dicale, în semestrul întâi al acestui
an, Casa de Asigurãri de Sãnãtate

(CAS) Dolj a încheiat contracte cu
1.097 furnizorii, în acest sens fiind
alocate credite de angajament în va-
loare de 558.629,50 mii lei.

CM, SNMF, Patronatul MF) un
necesar de 422 medici cu capita-
þie proprie, necesar acoperit în
toate localitãþile cu excepþia loca-
litãþilor Cetate ºi Sadova. Pentru
creºterea accesului populaþiei din
mediul rural la serviciile din asis-
tenþã medicalã primarã, Comisia
Paritarã a stabilit pentru anul 2014
limitele minime de asiguraþi pe lis-
tele medicilor de familie din me-
diul rural la 500 faþã de 800 în
mediul urban.

Aproape 680.000 de doljeni
înscriºi pe listele medicilor
de familie

Numãrul mediu de înscriºi pe
contract este de 1.620 persoane,

numãrul minim fiind de 316 per-
soane înscrise pe lista unui me-
dic de familie, iar numãrul maxim
de 4.088 persoane. Din totalul de
688.885 persoane cât este popu-
laþia judeþului Dolj, aºa cum apa-
re în anuarul statistic la data de 1
ianuarie a.c, 679.551 persoane
erau înscrise la sfârºitul semes-
trului unu pe listele medicilor de
familie. Dintre aceºtia 543.807
erau beneficiari ai pachetului de
servicii de bazã, iar 135.744 erau
beneficiari ai pachetului minimal
de servicii.

Pentru asistenþa medicalã de
specialitate în ambulatoriu s-au
încheiat 171 de contracte, dintre
care 119 servicii medicale clinice
ºi 30 de contracte pe investigaþii

paraclinice. Dintre
acestea 29 efectueazã
analize de laborator,
ºase efectueazã ºi inves-
tigaþii de radiologie ºi
imagisticã medicalã, iar
douã furnizeazã ºi ser-
vicii de înaltã perfor-
manþã (CT, RMN).

Nu s-au mai încheiat,
în schimb, contracte
pentru asistenþa medica-
lã stomatologicã, ur-
mând ca pentru acest
domeniu Ministerul Sã-
nãtãþii sã elaboreze un
program naþional. Pen-
tru serviciile de urgen-
þã, existã în structura
Spitalului Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craio-

va un cabinet de stomatologie cu
finanþare de la MS pentru cheltu-
ieli de personal ºi materiale.

Spitalizarea de zi, o alternativã
La capitolul asistenþã spitali-

ceascã, la nivelul CAS Dolj s-au
derulat 25 de contracte dintre
care 12 contracte cu spitale pu-
blice ºi 13 contracte cu spitale
private.

Prin spitalele aflate în contract
cu CAS Dolj sunt asigurate ser-
vicii medicale cuprinse în toatã
paleta de specialitãþi menþionatã
în nomenclatorul MS. Dintre uni-
taþile sanitare private, 11 furni-
zeazã numai servicii de spitaliza-
re de zi (în specialitãþile gineco-
logie, oncologie medicalã, medi-
cinã internã, diabet, oftalmologie,
ORL) ºi douã furnizeazã servicii
de spitalizare continuã în specia-
litãþile chirurgie generalã, ORL ºi
reabilitare medicalã.

Un aspect semnificativ îl con-
stituie dezvoltarea în ultima pe-
rioadã a segmentului de spitali-
zare de zi, cu precãdere în ca-
drul unitãþilor sanitare private.

Spitalizarea de zi vine ca o alter-
nativã la spitalizarea continuã,
dezvoltatã ca urmare a progre-
sului aparaturii ºi tehnicilor de tra-
tament ºi presupune rezolvarea
unor cazuri într-un interval de
maxim 12 ore. Astfel, spitaliza-
rea de zi dã posibilitatea rezolvã-
rii de cazuri cu costuri mult mai
mici având în vedere cã se redu-
ce timpul petrecut în spital, chel-
tuielile cu cazarea ºi masa.

Creditele de angajament în anul
2014 pentru serviciile medicale,
farmaceutice ºi de protezare
acordate asiguraþilor sunt în sumã
de 559.425 mii lei. Având în ve-
dere realizãrile din semestrul în-
tâi, pentru asigurarea funcþionã-
rii sistemului de asigurãri sociale
de sãnãtate la nivel local, în con-
diþii de eficacitate, ar fi necesarã
o suplimentare a fondurilor pen-
tru acest an, pe unele domenii de
asistenþã medicalã, cu suma to-
talã de 94.634,50 mii lei, credi-
tele de angajament pentru anul
acesta ajungând astfel la suma de
654.059,50 mii lei.

RADU ILICEANU
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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

TVR 1

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 româ-

nesc
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

TVR 2

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

HBO

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)

PRO TV

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)

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)

PRO CINEMA

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

ANTENA 1

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

Dragoste
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

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

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

KANAL D

PRIMA TV
07:00 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 Teleshopping07:00 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 Cluj-

Napoca
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

SPORT.RO

VINERI - 26 septembrie

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 Politicã ºi delicateþuri
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Beneficiar România
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

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

prinþesa Ja Myung
18:15 Post Meridian* Roma
18:45 România în 5 minute
19:00 Meteo
19:10 Aºa-i Românul!
19:30 Starea naþiei
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
23:45 Dovezi de iubire
1990, Marea Britanie, Dramã,

Rãzboi, Romantic, Dragoste
01:35 Zestrea românilor (R)

TVR 1

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 Jurnal de front
11:10 Rezistenþa prin culturã
12:00 Mistere ºi conspiraþii
13:00 Portret compozitorul

Pascal Bentoiu
14:00 Planeta însetatã
14:30 Cultura minoritãþilor
15:10 Telerecital
16:15 5 minute de istorie
16:25 Enescu
16:30 Gimnasticã ritmicã
19:00 Documentar 360°-GEO
20:00 Gimnasticã ritmicã
22:30 WELLnessimþim bine în

România
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:50 Zeul rãzboiului
01:05 Enescu
01:10 Documentar
02:00 Portret compozitorul

Pascal Bentoiu
02:50 5 minute de istorie
03:00 O poveste... cu cântec!
03:30 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
04:40 Poate nu ºtiai
04:50 5 minute de istorie
05:00 Spectacolul lumii… vãzut

de Ioan Grigorescu
05:30 Mesager

TVR 2

07:15 S-a întâmplat într-o varã
09:00 Marie Antoinette
11:05 Îndrãgostiþi
12:40 La Middleton
14:20 Stã sã plouã cu chiftele 2
15:55 Antrenament pentru

prietenie
17:45 Filme ºi vedete
18:15 S-a întâmplat într-o varã
20:00 Îndrãgostiþii mor ultimii
22:00 Banshee
22:50 Nimfomana Vol. I
00:50 Staþia numerelor
02:20 Detectivul Malone
04:00 Îndrãgostiþii mor ultimii
06:00 Jack ºi uriaºii

HBO

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 Vrãjitoarele din Oz
2012, SUA, Acþiune, Familie,

Fantastic
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Vocea României
22:30 Pathfinder - Între douã

lumi
00:30 Dãdaca (R)
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Pathfinder - Între douã

lumi (R)
04:00 Dupã 20 de ani (R)
05:00 România, te iubesc! (R)
06:00 SpongeBob Pantaloni

Pãtraþi

PRO TV

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)

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 Preþul casei tale (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 Pe urmele vinovatului
22:00 Serviciul Român de

Comedie
23:00 Celãlalt Dumas
01:15 Pavilionul

PRO CINEMA

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 X Factor
23:00 Hell’s Kitchen – Iadul

Bucãtarilor (R)
01:00 Observator (R)
02:00 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Asi - Împotriva destinului
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
22:15 D-Paparazzi
23:15 Ochii din umbrã (R)
00:45 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Suleyman Magnificul (R)
03:45 Ochii din umbrã (R)
05:15 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Trãsniþii din Queens
1998, SUA, Comedie
08:00 Hawaii 5.0 (R)
2010, SUA, Dramã
09:00 Un înger în familie (R)
2004, SUA, 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 Panicã la Hollywood
2008, SUA, Comedie, Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Trenul terorii
2003, SUA, Acþiune
01:00 O familie de poliþiºti
2010, SUA, Crimã, Dramã
02:00 Trenul terorii (R)
2003, SUA, Acþiune
04:00 Danni Lowinski
2010, Germania, Comedie,

Dramã
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
05:30 Danni Lowinski
2010, Germania, Comedie,

Dramã
06:30 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Glory NY: Ghiþã Zgârie

Nori: Rico Verhoeven - Errol
Zimmerman

22:00 Wrestling RAW
00:00 Mafioþi
01:00 Wrestling SMACK
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Curtea de Apel a suspendat, marþi,
ancheta care îl vizeazã pe fostul pre-
ºedinte Nicolas Sarkozy, suspectat
cã a încercat sã obþinã de la un ma-
gistrat informaþii într-un dosar judi-
ciar în care este implicat, a declarat
ieri, pentru AFP, o sursã apropiatã
de acest dosar. Decizia camerei de
instrucþie îi menþine statutul de in-
culpat lui Sarkozy. Fostul ºef al sta-
tului în perioada 2007-2012 este sus-
pectat cã a încercat sã obþinã de la
un magistrat informaþii dintr-un do-
sar judiciar în care este implicat.
Ordonanþa de suspendare a instruc-
þiei nu a fost motivatã ºi nu poate fi
atacatã cu recurs. În virtutea aces-
tei decizii, anchetatorii vor trebui sã
îngheþe investigaþiile — poate câte-
va luni — pânã când Curtea de Apel
se pronunþã asupra cererilor în anu-
lare depuse de Sarkozy ºi de avocatul sãu,
Thierry Herzog, ºi el inculpat. Cei doi contestã
legalitatea ascultãrilor telefonice care au dus la
inculparea lor pentru corupþie. Nicolas Sarko-
zy a revenit în politicã vineri, anunþându-ºi in-
tenþia de a câºtiga preºedinþia partidului sãu,
Uniunea pentru o Miºcare Popularã (UMP), un
post pe care l-ar putea obþine la finalul lunii
noiembrie ºi de care intenþioneazã sã se folo-
seascã pentru a obþine un nou mandat de pre-

Ucraina:
Negocierile
de pace,
în impas,
acalmie
pe linia
frontului

Negocierile de pace
asupra viitorului regiuni-
lor din estul Ucrainei
pãreau în impas ieri, dupã
ce separatiºtii au anunþat,
marþi, organizarea de
alegeri în noiembrie în
bastioanele lor, într-un
moment în care se aºteap-
tã o consolidare a armisti-
þiului dintre forþele Kievu-
lui ºi cele ale insurgenþi-
lor, în urma discuþiilor de
la sfârºitul sãptãmânii
trecute din capitala bela-
rusã Minsk. Anunþarea
alegerilor prezidenþiale ºi
legislative pentru 2 noiem-
brie în regiunile rusofone
Doneþk ºi Lugansk, teatrul
luptelor ce au loc din
aprilie între armata ucrai-
neanã ºi rebeli ºi care au
fãcut de atunci peste 3.200
de morþi, este o loviturã
pentru ºeful statului
ucrainean, Petro Poroºen-
ko, care le-a propus sepa-
ratiºtilor o mai mare
autonomie pentru zonele
din estul Ucrainei, noteazã
AFP. Singura veste bunã
este cã NATO a anunþat,
tot ieri, cã a observat o
retragere semnificativã a
forþelor ruse din interiorul
Ucrainei, dar multe trupe
ruse rãmân staþionate în
apropierea graniþei, dupã
cum a declarat un repre-
zentant al Alianþei Nord-
Atlantice, citat de Reuters.
„A avut loc o retragere
semnificativã a forþelor
convenþionale ruse din
interiorul Ucrainei, dar
multe mii de soldaþi încã
sunt desfãºuraþi în apro-
pierea frontierei”, a
menþionat locotenent-
colonelul Jay Janzen, într-
un mesaj pe email ca
rãspuns la o solicitare a
agenþiei de presã britanice.
„Unele trupe ruse rãmân
în interiorul Ucrainei.
Este dificil de precizat
numãrul lor, întrucât
separatiºtii proruºi deþin
controlul asupra mai
multor puncte de trecere a
graniþei ºi trupele trec de o
parte ºi alta a acesteia.
Mai mult, forþe speciale
ruse acþioneazã în Ucraina
ºi sunt greu de detectat”, a
adãugat Janzen. El a
menþionat însã cã se
constatã o scãdere a
numãrului de incidente,
inclusiv tiruri de artilerie,
între forþele ucrainene ºi
rebelii separatiºti proruºi.

Zona controlatã de organizaþia
jihadistã Statul Islamic (SI) în
apropierea graniþei Siriei cu Tur-
cia a fost lovitã din nou de atacuri
aeriene, în cursul nopþii de marþi
spre miercuri, a anunþat Observa-
torul Sirian pentru Drepturile Omu-
lui (OSDO), ONG care monitori-
zeazã violenþele legate de rãzboiul
din Siria, transmit Reuters ºi AFP.
ªeful OSDO, Rami Abdulrahman,
a spus cã avioanele care au deru-
lat raiduri la vest de oraºul Kobani,
cunoscut ºi ca Ain al-Arab, au ve-
nit din direcþia Turciei, dar a adã-
ugat cã acestea nu erau siriene.
„Înainte ºi dupã miezul nopþii,
avioane venite din Turcia au lan-
sat mai multe atacuri asupra unor
poziþii ºi rute de aprovizionare ale
SI, la aproape 35 km vest ºi sud
de Kobani”, situat la frontiera cu
Turcia, a indicat pentru AFP direc-
torul OSDO. El a mai spus, citat
de Reuters, cã cinci atacuri aerie-
ne au lovit, ieri, ºi teritoriul con-
trolat de Statul Islamic în apropie-
rea graniþei Siriei cu Irakul, lovind
oraºul de frontierã Albu Kamal ºi
împrejurimile. „Oamenii de acolo,
activiºtii, spun cã (atacurile) vin
probabil de la coaliþia (internaþio-
nalã), nu de la regim”, a afirmat
el, adãugând cã forþa exploziilor a
fost mare, ca a celor de marþi. SUA
ºi aliaþii lor arabi au lansat marþi
primele atacuri asupra poziþiilor SI
în Siria. Potrivit OSDO, zona din
jurul oraºului Albu Kamal a fost
bombardatã puternic de forþele

Justiþia francezã suspendã ancheta pentruJustiþia francezã suspendã ancheta pentruJustiþia francezã suspendã ancheta pentruJustiþia francezã suspendã ancheta pentruJustiþia francezã suspendã ancheta pentru
corupþie care îl viza pe fostul preºedinte Sarkozycorupþie care îl viza pe fostul preºedinte Sarkozycorupþie care îl viza pe fostul preºedinte Sarkozycorupþie care îl viza pe fostul preºedinte Sarkozycorupþie care îl viza pe fostul preºedinte Sarkozy

ºedinte în alegerile din 2017. El a infirmat, du-
minicã, faptul cã s-ar face vinovat de vreo ile-
galitate într-o jumãtate de duzinã de afaceri ju-
diciare în care numele sãu este menþionat, însã
nu a vorbit despre inculparea sa pentru corup-
þie. Judecãtorii încearcã sã determine dacã Sar-
kozy a încercat, împreunã cu Thierry Herzog,
sã obþinã de la un înalt magistrat, Gilbert Azi-
bert, informaþii cu regim secret privind o pro-
cedurã în care este implicat. În schimb, Sarko-

zy ar fi promis sã intervinã pentru
ca acesta sã obþinã un post de presti-
giu la Monaco. În final, Gilbert Azi-
bert nu a obþinut postul dorit. „Dl.
Azibert era candidat pentru un post
la Monaco. Thierry Herzog m-a în-
trebat dacã pot sã mã interesez pen-
tru a face un demers la Monaco. Nu
am fãcut acest demers”, a dat asi-
gurãri, la începutul lui iulie, Nicolas
Sarkozy. De asemenea, judecãtorii
au o serie de întrebãri privind condi-
þiile în care fostul preºedinte a fost
informat privind plasarea sa sub as-
cultare de cãtre justiþie, iniþial dispu-
sã într-o anchetã privind acuzaþiile
de finanþare de cãtre Libia lui Muam-
mar Gadhafi a campaniei sale prezi-
denþiale în 2007. Dupã ce l-au plasat
în arest preventiv, o premierã pen-
tru un fost ºef de stat francez, jude-

cãtorii l-au inculpat, la începutul lui iulie, pe
Sarkozy pentru „corupþie activã”, „trafic de
influenþã activ” ºi „ascundere a unei încãlcãri a
secretului profesional”. Avocatul sãu, Thierry
Herzog, a fost inculpat pentru „încãlcarea se-
cretului profesional ºi ascunderea acestui de-
lict”, „corupþie activã” ºi „trafic de influenþã
activ”, iar Gilbert Azibert pentru „ascunderea
încãlcãrii secretului profesional”, „trafic de in-
fluenþã pasiv” ºi „corupþie pasivã”.

conduse de SUA, fiind înregistra-
te aproximativ 22 de atacuri în re-
giune. Albu Kamal este unul dintre
principalele puncte de trecere a
frontierei între Irak ºi Siria, de-a
lungul unei graniþe pe care SI vrea
sã o elimine dupã cucerirea terito-
riilor de ambele pãrþi. Imediat, ca-
binetului premierului turc, Ahmet
Davutoglu, a menþionat, pentru
Reuters, cã nici spaþiul aerian turc,
nici baza aerianã americanã din
oraºul Incirlik, din sudul Turciei,
nu au fost folosite în atacurile ae-
riene conduse de SUA împotriva
militanþilor SI.

Franþa va continua raidurile ae-
riene în Irak pânã când armata ira-
kianã va prelua controlul asupra
situaþiei din teren, în confruntarea
cu gruparea SI, a declarat ieri pre-
mierul Manuel Valls în faþa Adunã-
rii naþionale, informeazã AFP. „Vom
rãmâne implicaþi cât timp este ne-
cesar, pânã când armata ira-
kianã îºi va redobândi supe-
rioritatea” în faþa SI, a spus
Valls, precizând cã, spre de-
osebire de SUA, care efec-
tueazã raiduri ºi în Siria,
Franþa a ales sã se „concen-
treze” pe Irak. La rândul sãu,
guvernul olandez este gata sã
punã la dispoziþie pentru lupta
împotriva grupului jihadist
mai multe avioane de luptã
F-16, dupã cum au relatat
ieri mai multe media olande-
ze, informeazã AFP. Un con-
siliu de miniºtri excepþional

era prevãzut ieri, pentru a discuta
despre „o eventualã participare la
lupta internaþionalã împotriva Sta-
tului Islamic’”, a anunþat guvernul
într-un comunicat. Potrivit cotidia-
nului de centru-stânga „Volkskrant”,
este vorba de patru avioane. Agen-
þia olandezã de presã ANP indica la
rândul sãu cã n-a fost încã decis
numãrul aparatelor. Avioanele F-16
vor putea acþiona în Irak, dar nu
este încã sigur dacã guvernul olan-
dez va autoriza bombardamente în
Siria, precizeazã „Volkskrant”, ci-
tând surse apropiate dosarului. ªi
premierul britanic, David Came-
ron, se pregãteºte sã convoace Par-
lamentul în sesiune extraordinarã,
mâine, pentru a dezbate participa-
rea Marii Britanii la raidurile aeriene
împotriva jihadiºtilor din cadrul gru-
pãrii SI, relata ieri presa britanicã,
citatã de AFP.

Consiliul de Securitate al ONU

s-a reunit ieri, sub preºedinþia pre-
ºedintelui american, Barack Obama,
pentru a examina modalitãþile de
luptã împotriva recrutãrii de isla-
miºti strãini în Siria ºi Irak, relatea-
zã AFP, prezentând principalele
mãsuri adoptate deja la nivel inter-
naþional. Consiliul de Securitate a
aprobat, la 15 august, o rezoluþie
coercitivã care cere dizolvarea ime-
diatã a grupãrii Stat Islamic (SI), a
frontului Al-Nusra ºi a altor forma-
þiuni legate de Al-Qaeda, ºi i-a ame-
ninþat cu sancþiuni pe cei care ajutã
aceste grupãri sã recruteze sau sã
se finanþeze. Toate þãrile membre
sunt chemate sã ia mãsuri „pen-
tru limitarea fluxului de comba-
tanþi teroriºti strãini” ºi schimbu-
rile comerciale directe sau indi-
recte cu islamiºtii sunt condam-
nate. ONU a adaugat ºase nume
pe lista sa neagrã cu persoane sau
grupãri jihadiste.
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Anunþul tãu!
I.I. Chelaru Dumitru Viorel

anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de obþinere
a autorizaþiei/acordului de me-
diu privind activitatea „Prestãri
servicii în agriculturã cod 0161,
0163, 0164” ce se desfãºoarã
în Comuna Poaiana Mare, Jud.
Dolj. Informaþiile privind poten-
þialul impact asupra mediului pot
fi consultate la sediul ARPM Cra-
iova, Str.Petru Rareº, nr.1, zilnic
între orele 9.00-14.00. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic
la sediul ARPM Craiova pânã la
data de 10.10.2014. 

Anunþ public privind depu-
nerea solicitãrii de emitere a
acordului de mediu. COMUNA
BISTREÞ anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul ,,Reþea
de canalizare ºi staþie de epu-
rare în  satul Bistreþ ºi Plosca ºi
sistem de alimentare cu apã în
satul Plosca propus a fi ampla-
sat în satul Bistreþ ºi satul Plos-
ca, comuna Bistreþ. Informaþii
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj,
Craiova,str. Petru Rareº nr.1 ºi
la sediul Primãriei Bistreþ str.
Calea Dunãrii nr. 192 în zilele
de luni pânã vineri între orele 9-
14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM
Dolj str. Petru Rareº nr.1.

Anunþul tãu!
Comuna Bistreþ anunþã so-

licitarea Avizului de Gospodã-
rire a Apelor  pentru investiþia „
Sistem de alimentare cu apã în
comuna Bistreþ, satul Plosca,
judeþul Dolj”. Relaþii la telefon:
0251/ 355.011.   

Comuna Bistreþ anunþã so-
licitarea Avizului de Gospodã-
rire a Apelor pentru investiþia „
Reþea de canalizare ºi staþie de
epurare în satele Bistreþ ºi Plos-
ca, comuna Bistreþ”. Relaþii la
telefon: 0251/ 355.011.
  ANIVERSÃRI
Cu prilejul ani-
versãrii zilei de
naºtere, soþia
Ana, soacra Ma-
riana, pãrinþii
Geta ºi Adrian,
Viorica Nancu
mãtuºã ureazã
domnului ENU-
CA GABRIEL
multã sãnãta-
te, bucurii, îm-
pliniri ºi „La
Mulþi Ani”.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare de
covrigi, produse
patiserie, vânzã-
toare orice ma-
gazin, îngrijire
copii ºi bãtrâni.
Telefon: 0251/
552.089; 0747/
072.570.

OFERTE SERVICIU
S.C. angajeazã
ºofer profesio-
nist, local Craio-
va. Relaþii la te-
lefon: 0770/
607.975.
Angajez vânzã-
toare. Telefon:
0765/040.172.

PRESTÃRI SERVICII
Profesoarã medi-
tez matematicã.
Telefon: 0761/
329.958.
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

Executãm con-
strucþii, finisaje,
amenajãri interi-
oare de calitate,
26 ani experien-
þã în þarã ºi strãi-
nãtate. Telefon:
0767/174.979.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Apartament 2 ca-
mere ultracen-
tral, ultralux, A.C.
internet, toate do-
tãrile. Telefon:
0762/109.595.
3 - 4 CAMERE

Vând aparta-
ment 3 camere,
Filiaºi. Telefon:
0766/577.828.
Proprietar vând
apartament 3
camere deco-
mandat, lux,
centralã, Craio-
viþa Nouã - Ori-
zont. Telefon:
0752/641.487.
Particular vând
apartament 2
semidecoman-
dat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Te-
lefon: 0742/
390.301.

Vând urgent
apartament 4 ca-
mere, cartier
Lãpuº (vizavi de
Electroputere
Mall), etajul 6/8,
multiple îmbunã-
tãþiri, termopane,
uºã metalicã la
intrare. Poate fi
vãzut la orice orã
din zi. Preþ
47.000 euro ne-
gociabil. Telefon:
0766/483.542.

CASE
Vând casã cu
500 mp teren,
zona centralã, ide-
al afaceri. Telefon:
0737/639.237.
Vând casã în
Ocnele Mari Vâl-
cea, poziþie ex-
celentã, spaþii ge-
neroase, detalii
zilnice la telefon:
0746/035.625,
între orele 18.00
- 20.00.
Vând casã 2 ca-
mere, salã, tindã,
curte 600 mp, fân-
tânã. Preþ 10.000
Euro în Cleanov -
Dolj. Telefon:
0351/809.972;
0764/211.651.
Vând casã în co-
muna Breasta -
Dolj, lângã primã-
rie. Telefon: 0769/
369.128; 0722/
943.220.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
cu sediul în Calafat,  jud. Dolj,  str. T. Vladimirescu, nr. 24

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a spa-
þiului  în suprafaþã de 12 mp situat în imobilul Policlinicii munici-
piul Calafat, str. Traian, nr. 7, jud. Dolj, în urmãtoarele condiþii :

preþul de pornire al licitaþiei este de 2 euro (echivalent lei)/
mp/an;

perioda de închiriere: 15 ani;
participanþii  la licitaþie trebuie  sã  facã dovada achitãrii la

zi a taxelor ºi impozitelor la bugetul  local ºi bugetul consolidat al
statului;

taxa de participare la licitaþie: 200 lei;
garanþia de participare la licitaþie: 300 lei;
caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participãrii

la licitaþie se obþin  de la sediul D.S.U.P. Calafat.
persoanele care participã la licitaþie, pot licita numai pentru

un singur stand.

Licitaþiile vor avea loc  la data de 08.10.2014, ora 1130,  iar în-
scrierea se va face pânã la data de 08.10.2014, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/
333016.

Dioºti, vând casã
Regalã superbã
3 camere ºi de-
pendinþe, grajd,
magazie curte
3.800 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã 3 ca-
mere, anexe,
pomi, vie, fântânã,
apã ºi canalizare la
poartã, localitatea
Ciutura. Telefon:
0763/305.850.
Vând casã în
Calafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0722/618.998.
Vând casã strada
Nãsãud nr. 16
(zona Brestei-Râu-
lui), toate utilitãþile,
345 mp teren + ca-
banã din lemn cu
etaj. 75.000 euro. Te-
lefon: 0728/890.807.

TERENURI
Vând pãdure 20
ha - Gorj. Telefon:
0760/960.192.
Vând teren central,
deschidere la douã
strãzi, 324 mp, Re-
laþii la telefon: 0746/
495.167.
Ocazie! Vând, în-
chiriez, teren, Ca-
lea Bucureºti, km
9, 1000-2000 m
deschidere 36 m,
ideal pentru
Showroom, de-
pozit, 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.

Vând teren 2600
mp pe ºoseaua
Craiova - ªimni-
cul de Sus la 600
m de Lacul Tan-
chiºtilor, între
vile. Telefon:
0351/170.504.
Ocazie! Vând
800 mp, teren
ideal pentru
casã, zonã pito-
reascã la 14 km
de Craiova, co-
muna Predeºti,
curent ºi apã pe
teren, 4000
Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând 1500 mp
Bãile Govora,
Belvedere, îm-
prejmuit, curent,
apã, gaze. Pozi-
þie superbã. Te-
lefon: 0744/
563.640; 0351/
402.056.

Vând teren arabil,
intravilan, electri-
ficat, în comuna
Ghidici. Telefon:
0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posi-
bilitate construc-
þie, grãdinã Bio.
Telefon: 0724/
805.298, dupã
ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi
teren intravilan
650 mp, deschi-
dere 28 m, 15
euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
Teren stradal, uti-
litãþi, 1500 mp,
Drumul Munteni-
lor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon:
0723/693.646.

Vând urgent te-
ren Centura de
Nord, 13 euro/
mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0728/800.447.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TE-
REN AGRICOL.
T E L E F O N :
0766/368.385.
SPAÞII COMERCIALE
Vând restaurant
Filiaºi. Telefon:
0766/577.828.
Vând spaþiu co-
mercial cu tera-
sã, zonã cen-
tralã. Telefon:
0746/660.001.
SCHIMBURI

Schimb teren
intravilan 4000
mp cu aparta-
ment 2 camere
+ diferenþa. Te-
lefon: 0727/
884.205.

Schimb came-
rã cãmin Valea
Roºie cu o cã-
suþã locuibilã.
Telefon: 0764/
806.680.
Apartamet 2 ca-
mere cu casã
împrejurimi Cra-
iova. Telefon:
0771/663.179.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Solenza
204 Berlinã,
consum 4%,
90.000 km, cu-
loare alb, foarte
bunã, 1000 euro.
Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Vând (schimb)
dezmembrãri Fiat
Punto S.T.D.I. an
1998 3 uºi,
1,7KW. Telefon:
0762/185.366.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

R.A.A.D.P.F.L. Craiova
angajeazã fasonator
mecanic (drujbist),
cu experienþã de
minim 2 ani.
Relaþii la telefon:

0 2 5 1 . 4 1 1 . 2 1 4 ,
int. 16.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând Fiat Punto
motor 1,2, benzi-
nã, 4 uºi, culoa-
re roºu grena,
taxa auto plãtitã
ºi nerecuperatã,
înmatriculat Ro-
mânia. Telefon:
0727/714.184.
Vând Fiat Ducato,
fabricaþie 1997, mo-
tor 2.5 Diesel, con-
sum 7%, cui pen-
tru remorcã. Tele-
fon: 0768/254.760.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de
lucernã, calitate,
preþ negociabil.
Telefon: 0767/
453.030; 0764/
779.702.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televizor
color, putinã sal-
câm, bicicletã bãr-
bãteascã. Telefon:
0251/416.455.

Vând calorifere
metalice dimen-
siunile 200 cmx
50 cm, copertinã
pentru magazine
6 m lungime x
1,40 m. Telefon:
0744/391.195.
Presã balotat
plastic, cutii de
bere, uºã nouã
cu broascã pen-
tru casã sau ma-
gazin Auto –Cie-
lo -2007. Telefon:
0767/153.551.
Vând masã floa-
rea–soarelui pen-
tru combinã C
12M, cutie viteze,
reductor tracþiune,
triodinã 380V ºi alte
piese. Telefon:
0764/261.954.
Vând 2 televi-
zoare. Telefon:
0757/282.926;
0785/914.046.

Vând frigider cu
congelator AR-
TIC - nou cu ga-
ranþie 3 ani. Te-
lefon: 0745/
751.558.
Vând þuicã de pru-
nã ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.
Vând groapã ci-
mitir Roboaica, re-
gulator gaze ºi 2
arzãtoare sobe.
Telefon: 0746/
901.203.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi
ghete militare, pie-
se Dacia noi, cal-
culator instruire
copii, combinã
muzicalã stereo.
Telefon: 0735/
445.339.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lu-
cruri casnice.
Telefon: 0251/
428.437.

Vând drujbã
electricã Einºel
lanþ rezervã- 250
lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã pi-
cior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare
cornier de 70
lungi de 2.80m,
trei foi tablã zin-
catã 2/1 m, tele-
vizor color Grun-
ding diagonala
70 cm. Telefon:
0770/ 303.445.
Vând stoloni
cãpºuni remon-
tate, parþial înflo-
riþi. Preþ 5 lei ºi 8
lei. Telefon:
0742/023.399;
0253/285.145.
Vând Frigider
Arctic 180 litri ºi
premergãtor co-
pii. Telefon: 0745/
602.001.

Maºinã de cusut
Ileana, maºinã
de cusut de cis-
mãrie veche,
maºinã de scris
defectã. Telefon:
0251/417.493.
Sinaia cimitir
Secu vând loc de
veci suprapuse
lucrare finisatã ne-
ocupatã. Telefon:
0722/456.609.
Vând vin roºu 5
lei/litru ºi þuicã 10
lei/litru. Telefon:
0251/428.415;
0743/510.255.
Vând tub plastic
pentru forat pu-
þuri dimensiune
112. Telefon:
0745/589.825.
Albine, familii
puternice ºi roi
bine dezvoltaþi
cu mãtci selecþi-
onate. Telefon:
0720/115.936.
Vând þiglã Jimbo-
lia ºi cãpriori din
demolãri. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.

Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu
plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Las-
cãr Catargiu Cra-
iova. Telefon:
0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi
ferestre. Telefon:
0766/676.238.
Vând cauciucuri
cu jantã 155/13
noi, aragaz voiaj
cu douã ochiuri cu
butelie, polizor un-
ghiular (flex) D
125/ 850 W, foar-
fecã tãiat tablã de
banc, canistrã alu-
miniu nouã 20 l,
reductor oxigen
sudurã, alternator
12V nou, delcou
aprindere Dacia
1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând þuicã 40
grade, maºinã de
cusut: SINGER
PAFF. Telefon:
0745/751.558.
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Vând PC model
MSI – ALL-IN-
ONE, WIND
TOP AE 1920
nefolosit, sigilat,
garanþie 300
Euro. Telefon:
0722/456.609.
Vând aparat de
sudurã, autogen
polizor, bormaºi-
nã, parbriz Tico.
Telefon: 0761/
155.549.
Vând 3 locuri de
veci. Telefon:
0770/661.777.
Vând maºinã de
spãlat, frigider
inox, televizor mic
ºi mare, ºifonier
stejar. Telefon:
0752/142.493.
Vând sobã
emailatã, pe
lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Co-
ralex, stare foar-
te bunã, 450 lei.
Telefon: 0755/
010.296.
Convenabi l ,
canapea, foto-
lii, bibliotecã.
Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã
ºi discuri Electre-
cord de muzicã
popularã ºi
uºoarã. Telefon:
0765/789.181.

Vând aparat ºle-
fuit, lentile pentru
opticã, diverse
scule, motor re-
zervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/
3 ºi lãzi de lemn cu-
rate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Pie-
se noi Dacia, ca-
nistre metal, pis-
cinã copil, covor
persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã
dormitor ºi sufra-
gerie, aragaz ºi
frigider. Telefon:
0757/322.534.
SCHIMBURI

Vând sau scimb
calorifere de tablã
puþin folosit  cu un
calorifer fontã
120/80 foarte pu-
þin folosit. Telefon:
0720/231.610.

DIVERSE
Caut vãduvã me-
naj 2 zile/sãptãmâ-
nã, pentru bãtrân
sãnãtos. Telefon:
0766/304.708.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsonie-
rã decomandatã,
cartier 1 Mai, zona
Medicinã. 350
Ron/lunã. Cer ga-
ranþie. Telefon:
0771/217.032.
Primesc douã fete
în gazdã Telefon:
0785/797.317;
0351/464.628.
Particular închi-
riez apartament 2
camere deco-
mandate, ultraîm-
bunãtãþit, centra-
lã, stradal zona Ci-
nematograf Cra-
ioviþa, 180 euro/
lunã. Telefon:
0728/012.055.
Închiriez 3 came-
re, ultracentral,
centralã, A.C. mo-
bilat, lux. Telefon:
0726/212.774.
Închiriez garso-
nierã mobilatã.
Telefon: 0761/
277.780.
Apartament 2 ca-
mere decoman-
date lux, A.C. mi-
crocentralã, bal-
con închis, com-
plet mobilat. Tele-
fon: 0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriez garso-
nierã mobilatã
Lãpuº. Telefon:
0724/065.756.

Închiriez aparta-
ment ultracen-
tral, ultralux, A.C.
toate dotãrile,
mobilier ultramo-
dern ºi regim
hotelier. Telefon:
0762/109.595.
Închiriez camerã
la bloc (zona
Universitate).
Telefon: 0770/
661.418; 0351/
422.633.
Închiriez spaþiu
stradal, birou
mobilat, depo-
zit, Dezrobirii.
Telefon: 0351/
437.906.
CERERI ÎNCHIRIERI
Caut sã închi-
riez garsonierã
mobilatã. Ofer
80 Euro. Telefon:
0763/975.992.

MATRIMONIALE
Caut doamnã
serioasã 40 ani
pentru priete-
nie, cãsãtorie.
Telefon: 0784/
915.029.

DIVERSE
Caut þesãtoare
cu muncã la
domiciliu în
rãzboaie ma-
nuale din jude-
þul Dolj, Gorj ºi
Olt. Telefon:
0723/684.511;
0351/805.415.

 PIERDERI
TOP SEG SRL
declarã pierdut
Certificat Con-
statator emis
de ORC Dolj
pentru sediul
Social. Se de-
clarã nul.

DECESE
Familia Cojo-
caru, fiicã ºi
ginere, cu du-
rere în suflet
anunþã trece-
rea în nefiinþã
a celui care a
fost GAICU
OPREA, de 72
de ani, din sa-
tul Piscu Sa-
dovei, comu-
na Sadova. În-
mormântarea
are loc astãzi,
25.09.2014,
ora 15.00, la
cimitirul din
sat. Amintire
eternã din
partea soþiei,
copii lor ºi
nepoþilor! În
veci nu te
vom uita!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Reprezentativa Under 18 a Româ-
niei a încheiat la egalitate, scor 3-3
(1-2), marþi searã, la Vârºeþ, în pri-
mul meci amical din „dubla” cu Ser-
bia. În lotul tricolor s-au aflat patru
juniori ai Universitãþii, dintre care au
jucat trei, ei fiind chiar titulari. Este
vorba despre Angelo Iuga (ºi integra-
list), Alin Manea ºi Andrei Burlacu
(foto). Pe bancã a rãmas portarul La-

Cu trei craioveni în formulaCu trei craioveni în formulaCu trei craioveni în formulaCu trei craioveni în formulaCu trei craioveni în formula
de start, România U18 – remizãde start, România U18 – remizãde start, România U18 – remizãde start, România U18 – remizãde start, România U18 – remizã

spectaculoasã în Serbiaspectaculoasã în Serbiaspectaculoasã în Serbiaspectaculoasã în Serbiaspectaculoasã în Serbia
urenþiu Popescu.

Golurile României au fost realiza-
te de Alexandru Cicâldãu (Academia
Gheorghe Hagi), care a egalat la 1 ºi
la 2, de fiecare datã din loviturã de
pedeapsã, ºi de Patrick Petre (Dina-
mo), care a punctat pentru 3-2, în
minutul 79. Serbia a reuºit sã smul-
gã remiza în ultimele secvenþe ale jo-
cului.

Selecþionerul Andrei Spier a folosit
urmãtorii jucãtori: Tordai – Rogoza,
Coþi, Vãsiu, Panait (cpt.) – Iuga, Che-
laru (Târcoveanu 46) – Petre (Mailat
86), Cicâldãu (Dulca 67), Manea (Ma-
nole 67) – Burlacu (Botã 46).

Al doilea joc dintre selecþionatele
Under 18 ale Serbiei ºi României este
programat astãzi, tot în localitatea
Vârºeþ, de la ora 12:00.

Startul noului sezon se apropie cu paºi repezi, iar
echipele de volei feminin ºi masculin fac ultimele
retuºuri în meciuri test.

SCM U Craiova a pierdut, marþi
searã, în deplasare, împotriva celor
de la Cherno More Varna, într-un
joc amical Bulgarii s-au impus la fi-

Echipele de volei ale SCM, angrenate
în partide de pregãtire pe terenuri strãine

Baschetbaliºtii craioveni,
învinºi într-un joc test la Varna

nal cu scorul de 102-93. Zoran
Krstanovic (foto) a fost cel mai bun
om al Craiovei, sârbul trecându-i în
cont 24 de puncte ºi 5 recuperãri.

Meciul cu Cherno More a
fost al treilea disputat în Bul-
garia. În precedentele, Craiova
se înclinase cu Balkan Botev-
grad (63-83), pentru ca apoi sã
se impunã în faþa celor de la
Tundja Yambol (92-70).

Altfel, SCM a deschis noul
sezon competiþional în 17 sep-
tembrie, cu un eºec în prima
manºã a turului I din Cupa Ro-
mâniei, 64-70 la Ploieºti, con-
tra campioanei Asesoft. Revan-
ºa e programatã în 2 octombrie,
de la ora 19:00, la Polivalentã.

Astfel, voleibalistele pregãtite de Alexandru Cos-
ma vor participa începând de azi ºi pânã sâmbãtã la
cea de-a IX-a ediþie a Cupei Ardealul, competiþie ce
va avea loc în Sala „Anton Pongratz” a U.M.F. Târ-
gu Mureº ºi unde vor mai participa gazdele de la
CSU Medicina, CS Alba Blaj ºi Unic Piatra Neamþ.
Exact în aceeaºi ordine le vor întâlni alb-albastrele
pe cele trei. SCM a mai fost prezentã la un patrulater
ºi sãptâmâna trecutã, la Lugoj, alãturi de CSM din
localitate, RSE Bekescsaba (Ungaria) ºi OK Klek
(Serbia). Acolo, Craiova a repurtat o singurã victo-
rie, în al treilea meci, contra formaþiei din Serbia.

Trecând la echipa masculinã, care a încheiat, du-
minicã, la Polivalentã, pe locul 3 la Cupa „Radu
Zamfirescu”, învingându-le pe Steaua ºi Banatul Ca-
ransebeº, pentru a se înclina finalmente în faþa lui
Dinamo, aceasta va susþine mâine ºi sâmbãtã, în
Serbia, la Kladovo, o dublã împortiva gazdelor de
la Dnepr.

Sala Polivalentã din Craiova are de
ieri un nou director. Cristian Mitricof
va ocupa aceastã funcþie, luându-i
locul Aureliei Filip, care a lãsat la
începutul sãptãmânii în curs conduce-
rea Polivalentei pentru cea a RA-
ADPFL Dolj.

Cristian Mitricof are 29 de ani ºi a
fost consilier la Prefectura Dolj.

Echipa reprezentativã de juniori sub
17 ani, formatã din fotbaliºti nãscuþi în
1998, va intra astãzi (ora 16:00), în An-
dorra, în focurile calificarii la Campio-
natul European. Primul adversar,
într-un joc oficial, al elevilor lui Flo-
rin Rãducioiu va fi Cehia, echipã de
care au trecut, recent, cu 4-2. Vor
urma apoi meciuri cu Danemarca
(sâmbãtã, 16:00) ºi cu selecþionata
þãrii gazdã, Andorra (marþi, 17:30).
Toate confruntãrile pot fi urmãrite
în direct pe site-ul UEFA.

În perspectiva acestui turneu,
România a susþinut, la Mogoºoaia,
douã meciuri amicale cu Moldova,
0-0 ºi 1-3.

CSU Craiova nu e reperezentatã
de nici un jucãtor la aceastã cate-
gorie de vârstã. Cel mai cunoscut
echipier al reprezentativei U17 este
fiul lui Gheorghe Hagi, Ianis, care
este ºi cãpitanul echipei. “Prestaþii-
le mai puþin bune cu Moldova ne-au
motivat ºi mai mult. ªtim care ne
este valoarea, ºtim cã putem avea
rezultate bune. Am vorbit cu colegii
mei ºi am constatat ca toþi sunt ºi
mai mobilizaþi. Vor fi primele noas-
tre meciuri oficiale ºi suntem cu toþii

Cristian Mitricof,
noul director

al Sãlii Polivalente

Tricolorii sub 17 ani debuteazã
azi în calificãrile pentru CE

pregãtiþi. Avem ºansa noastrã sã mergem
la un prim turneu final, vom da totul
pentru calificare”, a declarat Ianis Hagi
(foto).

Digi Sport 1
16:00 – FOTBAL – Cupa României: FC

Bihor – U Cluj / 21:45 – FOTBAL – Cam-
pionatul Italiei: Lazio – Udinese.

Digi Sport 2
8:00, 10:00, 13:00 – TENIS (F) – Tur-

neul de la Wuhan, în China / 21:00, 23:00 –
FOTBAL – Campionatul Spaniei: Espanyol
– Getafe, Valencia – Cordoba.

Digi Sport 3
22:00 – FOTBAL – Campionatul Franþei:

St. Etienne – Bordeaux.
Dolce Sport 2
21:45 – FOTBAL – Campionatul Italiei:

Lazio – Udinese.
Sport.ro
18:00 – FOTBAL – Cupa României: CS

Mioveni – Astra Giurgiu.
Eurosport 2
21:15 – FOTBAL – Liga secundã germa-

nã: Bochum – Dusseldorf.
TVR 2
20:00 – GIMNASTICÃ RITMICÃ –

Campionatele Mondiale de la Izmir, în Tur-
cia.

PRO TV
20:30 – FOTBAL – Cupa României: ACS

Berceni – Steaua.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Meci amical
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Universitatea Craiova dispută 3
meciuri în această săptămână, iar
între cele împotriva formaţiilor ar-
delene „U” Cluj şi ASA Tg. Mureş
este intercalat cel din Cupa Româ-
niei, cu echipa din eşalonul secund
FC Caransebeş. Pentru debutul în
„competiţia KO”, echipa din Bănie
are tradiţionala listă de indisponi-
bili, care de această dată îi conţine
pe: Kay, Brandan (ambii suspen-
daţi), Izvoranu, Curelea şi Mateiu
(accidentaţi). Acestora, tandemul
Cârţu-Săndoi le-ar putea adăuga

CSJ ŞTIINŢA  U CRAIOVA
în colaborare cu CS Universita-
tea Craiova face selecţie la toa-
te grupele de juniori începând
cu anul 2001. Selecţiile sunt per-
manente, antrenorii Centrului
de copii şi juniori putând fi gă-
siţi la stadionul Tineretului, în-
tre orele 9 - 10:30 şi 15:30 - 17.

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

(2001-2002) – tel. 0760 51 44 75
Antrenor Marian Bîcu

(2003-2004) – tel. 0785 21 66 88
Antrenor Alin Donose

(2005-2006) – tel. 0736 29 20 55
Profesor Nicolae Zamfir –

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

Şoimii Pâncota (II) - Pandurii Tg. Jiu 1-2
Au marcat: Băd 31 / Mevlija 21, Suciu 83 – auto-

gol.
CF Brăila (II) - Oţelul Galaţi 0-1
A marcat: Jula 58.
Rapid CFR Suceava (II) - Gaz Metan Mediaş 1-0,

după prelungiri.
A marcat: M. Negru 106.
CSM Rm. Vâlcea (II) - CSMS Iaşi 0-1
A marcat: Dedu 2.
ASA Tg. Mureş - Concordia Chiajna 4-1
Au marcat: Axinte 27, 67, Amauri 36, N’Doye 43 /

Dyulgerov 5.
Rapid Bucureşti - FC Botoşani 5-4 (0-0), după lo-

vituri de departajare.

Programul „şaisprezecimilor” Cupei României
Meciurile SC Bacău (II) – Ceahlăul, Chindia Târ-

govişte (III) - FC Braşov (ora 16), Viitorul Axintele
(III) - CFR Cluj, Unirea Jucu (III) - Petrolul Ploieşti
şi Fortuna Poiana Câmpina (II) - Dinamo s-au jucat
aseară.

Astăzi
Săgeata Năvodari (II) - Viitorul (ora 16)
FC Caransebeş (II) - Universitatea Craiova (ora

16)
FC Bihor Oradea (II) – „U” Cluj-Napoca (ora 16,

Digisport 1)
CS Mioveni (II) - Astra Giurgiu (ora 18, Sport.ro)
ACS Berceni (II) - Steaua Bucureşti (20.30, Pro

TV)

Craiovenii pot alerga în
centru, la „Crosul Inimii”

Duminică,  începând cu ora 9,
craiovenii se pot înscrie la o aler-
gare în zona McDonald’s,  acolo
unde se va da startul „Crosului
Inimii”, propunctul de sosire f i-
ind în Piaţa Mihai Viteazul. Eve-
nimentul este organizat  c u oc a-
zia Zilei Mondiale a Inimii de c ă-
tre  Asoc iaţia de Sprijinire a Car-
diologiei din Oltenia şi Club Ro-
tary Craiova, în parteneriat cu
Primăria Munic ipiului Craiova,
Direcţia Judeţeană pentru Sport
şi Tineret Dolj, Direcţia de Sănă-
tate Publică, Fundaţia Română a
Inimii,  Soc ietatea Studenţilor

Medicinişti din Craiova,  Liceul de
Artă ”Marin Sorescu”, Inspec to-
ratul Şcolar Judeţean Dolj, CSM
Craiova, CS Univers itatea Craio-
va şi LPS „Petrache Trişcu”. Re-
prezentanţi ai acestor  ins tituţii au
prezentat evenimentul în cadrul
unei c onferinţe de presă.  „Sc o-
pul crosului este să ne amintim
că avem o inimă, dar şi că o trei-
me din români suferă de hiper-
tensiune arterială, iar alergarea de

ajută să fim mai sănătoşi” au pre-
c izat organizatorii.  De la ora
10.15 este programat startul în
c ursa tinerilor sub 18 ani,  va
urma Promenada Inimilor, unde
partic ipă persoanele de vârsta a
treia, iar cea de-a treia cursă este
rezervată participanţilor de alte vâr-
ste. Liceul de Artă „Marin Sores-
cu” va oferi două premii spec iale
pentru cel mai tânăr, respectiv cel
mai vârstnic  participant.  Eveni-
mentul va continua la ora 13 cu
spectacolul „Anotimpurile Inimii”,
în incinta Operei Române, unde
va f i organizată şi o expoziţie de
artă cu sprijinul elevilor de la Li-
ceul „Marin Sorescu”.

Caransebeş, Stadion: „Municipal”, ora 16
Caransebeş: Coca - Manea, Goşa (cpt.), Barbu, Buşu - Săules-

cu, Artean, Precup, Poiană - Ad. Ganea, Himcinschi. Antrenor:
Sorin Bălu.

Craiova: Bălgrădean – Dănănae, Frăsinescu, Acka, Velcovici –
Madson, Pleşan (cpt.) – Băluţă, Ferfelea, Varga - Herghelegiu.

Antrenori: Sorin Cârţu, Emil Săndoi.

Cupa României, „şaisprezecimi”

FC Caransebeş – Universitatea Craiova
Alb-albaştrii
debutează în
actuala ediţie
a Cupei
României
contra echipei
din Liga a II-a,
FC
Caransebeş

Craiova începe Cupa în BanatCraiova începe Cupa în BanatCraiova începe Cupa în BanatCraiova începe Cupa în BanatCraiova începe Cupa în BanatCraiova începe Cupa în BanatCraiova începe Cupa în BanatCraiova începe Cupa în BanatCraiova începe Cupa în Banat

câţiva jucători menajaţi pentru du-
elul de duminică, împotriva reve-
laţiei Ligii I, ASA Tg. Mureş, în
condiţiile în care lotul este unul
destul de numeros. Astfel, Dănă-
nae şi Velcovici ar putea asigura
benzile, în timp ce Madson ar fi
menţinut în primul „11”, în condi-
ţiile în care este oricum suspendat
pentru următorul joc de campio-
nat. Jucătorii care au rezistat re-
voluţiei în lot din vară, Pleşan, Var-
ga şi Ferfelea, ar putea completa
linia mediană, iar pentru ofensivă

soluţiile sunt Herghelegiu,
Ivan sau Bawab. „Vrem să ne
respectăm blazonul şi să câş-
tigăm la Caransebeş. Deşi nu
suntem favoriţi la câştigarea
Cupei, este un trofeu şi ne luptăm
pentru el, mai ales că ne-ar con-
feri cel mai scurt drum către cu-
pele europene” spune managerul
Felix Grigore.

Gazdele cred într-o surpriză
Caransebeşul este un oraş care

începe să fie vizibil în sport şi asta
şi datorită c raiovenilor. În vara
aceasta, nou-promovata în prima
divizie masculină de volei, Banatul
Caransebeş, s-a întărit cu mai mulţi
foşti componenţi ai SCM U Craio-
va, iar în week-end-ul trecut a câş-
tigat în Sala Polivalentă din Bănie
trofeul „Radu Zamfirescu”. De
asemenea, echipa de fotbal a pro-
movat în Liga a II-a, unde are un
parcurs onorabil, iar în lot se află
foştii jucători ai FCU Craiova,
Buşu, Barbu, Lupu şi Ologu, dar
şi mijlocaşul care a promovat cu
CS Universitatea în Liga I, Gabriel
Precup. De asemenea, antrenorul
principal Sorin Bălu este originar

din Calafat, a trecut şi prin curtea
Universităţii Craiova, dar şi-a for-
mat cariera în Banat, cu o escapa-
dă şi la FC Braşov. Bălu a preluat
Caransebeşul în vară, după pro-
movare. Acesta şi-a declarat res-
pectul faţă de adversarul de astăzi,
dar nu exclude o supriză pe arena
din Parcul Teiuş, unde 2.000 de
spectatori se vor înghesui să vadă
partida de astăzi. „Craiova e o echi-
pă de tradiţie a fotbalului nostru. E
o echipă foarte bună, care chiar
dacă nu traversează acum un mo-
ment prielnic, are în componenţă
jucători foarte valororşi şi doi an-
trenori buni, domnii Sorin Cârţu şi
Emil Săndoi. Însă în Cupă e posi-
bil orice. Jucăm acasă la noi, cu
stadionul plin. Oamenii din Caran-
sebeş merită să vadă, în premieră,
un meci cu o echipă din Liga I”, a
declarat Sorin Bălu pentru radio-
resita.ro. Preşedintele Caransebe-
şului es te fostul fundaş George
Galamaz, coechipier la Sportul cu
posibilii titulari de astăzi la Univer-

sitatea Craiova, Varga şi Ferfelea.
În tururile anterioare, „gugula-

nii” au trecut de rivala din judeţ,
Metalul Reşiţa, scor 9-8, după pe-
nalty-uri, de Minerul Motru, scor
2-0, de Pandurii II, scor 2-0 şi de
Vulturii Lugoj, scor 2-1. După 5
etape din Liga a II-a, Caransebe-
şul se află pe locul 4 în seria a II-
a, cu 5 puncte.

Bawab, convocat
la naţionala Iordaniei

Pe adresa clubului CS Univer-
sitatea Craiova a sosit o telegramă
de convocare pentru vârful de atac
Thaer Bawab din partea Federaţiei
Iordaniene de Fotbal. Astfel, jucă-
torul Universităţii a fost chemat la
prima reprezentativă a Iordaniei în
vederea jocurilor amicale împotri-
va Kuwait-ului, ce vor avea loc pe
10 şi 13 octombrie, la Amman.
Atacantul de 29 de ani are 23 de
selecţii în naţionala asiatică, pen-
tru care a marcat de 5 ori.


