
C     M     Y       K

C     M     Y       K

Cuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
Primul

cotidian al

Olteniei Anul XXIV,  Nr. 7558sâmbătă, 27 septembrie 2014   16 pagini    1 leu

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Eu n-am înţeles, Popescu-
le, preşedintele este ofiţer aco-
perit sau unul dintre candida-
ţii la preşedinţie?

actualitate / 3

eveniment / 4

Alegerile prezidenţiale:
Principalii candidaţi,

potrivit Sociopol

Un inc endiu de
proporţii a izbucnit,
ier i, în Craiova,  la
Elec troputere Parc
Mall, în magazinul
Decathlon,  autospe-
ciale ale pompierilor,
ambulanţe şi echipaje
SMURD sos ind în
trombă la faţa locului
pentru a face faţă si-
tuaţiei.

Se munceşte de zor pe şantierul din Lun-
ca Jiului, acolo unde, în vara viitoare, craio-
venii se vor putea distra, în sfârşit, la Wa-
ter Park. Cu planşele pe masă, urmărind
fiecare detaliu, constructorii profită de ori-
ce zi cu soare pentru a contura cât mai mult
din parcul de  distracţii. Din iulie şi până

acum, lucrarea a avansat foarte mult: in-
frastructura şi partea de rezistenţă a tutu-
ror obiectivelor sunt re alizate  100%, iar
bazinele sunt pe final, aşteptând stratul de
vopsea. Deja se vorbeşte despre aducerea to-
boganelor care, dacă totul decurge conform
planului, ar trebui montate în cursul iernii. 6 RE
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A luat „foc” Decathlonul
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Oricine va putea
cere verificarea legalitãþii unui
transport de lemn, apelând 112

Oricine va putea cere verificarea
legalitãþii unui transport de lemn,
apelând 112 ºi indicând numãrul
maºinii, dupã data de 8 octombrie,
când va fi lansat sistemul de control
pentru prevenirea tãierilor ilegale,
cunoscut ca „Radarul pãdurilor”, a
declarat ieri ministrul Apelor ºi
Pãdurilor, Doina Panã, care a
prezentat, într-o conferinþã de presã,
modul în care va funcþiona sistemul.
„Radarul pãdurilor” este un sistem
informatic care permite monitoriza-
rea traseului lemnului de la plecarea
din pãdure ºi pânã devine mobilã
sau iese din þarã, în timp real, se
aratã într-un comunicat al Departa-
mentului Apelor ºi Pãdurilor. Prin
Hotãrârea de Guvern nr.470/2014 s-
a stabilit cã, începând cu data de 8
octombrie 2014, toate transporturile
de lemn, cu excepþia lemnului
„pentru foc”, în volum de pânã la
trei metri cubi, transportat cu atelaje,
sã se facã obligatoriu folosind acest
sistem informatic. Astfel, la fiecare
transport de lemn, lucrãtorul silvic
sau firma care a cumpãrat lemnul
respectiv trebuie sã îl înscrie în
sistemul informatic SUMAL, pe care
îl acceseazã de pe smartphone.
Datele de pe avizul de însoþire a
transportului vor fi verificate de
sistem ºi, dacã sunt corecte (avizul a
fost procurat legal, cantitatea
respectivã de lemn a fost recoltatã
legal), sistemul va emite un cod unic,
care trebuie înscris în avizul de
însoþire. În cazul în care datele
înscrise pe aviz nu sunt corecte,
aplicaþia nu genereazã codul unic ºi
serverul central emite un mesaj de
avertizare pentru utilizator ºi o alertã
cãtre organele de control.

sâmbãtã, 27 septembrie - max: 21°C - min:  9°C

La doar un an ºi trei luni de la inaugurarea
podului Vidin-Calafat, suprafaþa de asfalt de
pe o parte a podului a trebuit înlocuitã în în-
tregime, a declarat ieri Vladimir Andreev, di-

Podul VPodul VPodul VPodul VPodul Vidin-Calafat are nevoieidin-Calafat are nevoieidin-Calafat are nevoieidin-Calafat are nevoieidin-Calafat are nevoie
de reparaþii la un an de la inaugurarede reparaþii la un an de la inaugurarede reparaþii la un an de la inaugurarede reparaþii la un an de la inaugurarede reparaþii la un an de la inaugurare

rectorul companiei
mixte care gestionea-
zã podul, transmite
BTA. Potrivit lui An-
dreev, suprafaþa de
asfalt de pe o parte a
podului a fost complet
înlocuitã pânã la mij-
locul lunii septembrie,
în timp ce în direcþia
opusã asfaltul a fost
doar parþial reparat.
Lucrãrile de reparaþii
sunt efectuate de fir-
ma spaniolã FCC, care
a fost responsabilã ºi
de construcþia podu-
lui, în condiþiile în care
acestea sunt cuprinse

în garanþie. Iniþial FCC a început doar o înlo-
cuire parþialã a suprafeþei de asfalt, însã ulte-
rior a decis sã înlocuiascã în întregime stra-
tul de asfalt. Vladimir Andreev nu a putut

spune când vor fi terminate lucrãrile, deoa-
rece constructorul nu a fixat încã un termen
limitã. De asemenea, nu este clar ce compa-
nie va controla calitatea lucrãrilor de repara-
þii, deoarece contractul iniþial de supraveghere
a expirat în momentul dãrii în folosinþã a po-
dului. Cu toate acestea, Andreev a subliniat
cã lucrãrile care se deruleazã în prezent nu
afecteazã traficul, putând fi folositã o parte a
podului. Podul peste Dunãre Calafat-Vidin, cel
de-al doilea pod între România ºi Bulgaria,
are o lungime de aproximativ 2 kilometri, 4
benzi rutiere (douã pe fiecare sens), o linie
simplã de cale feratã, douã trotuare ºi o pistã
pentru bicicliºti. De la darea sa în folosinþã,
podul a fost utilizat de 650.000 de vehicu-
le. Valoarea investiþiei pentru podul mixt
Calafat-Vidin, în cazul României, a fost de
27.538.471,88 euro, sursa de finanþare fi-
ind asiguratã de Comisia Europeanã, cu
fonduri nerambursabile (75%), ºi de Gu-
vernul României, cu fonduri de la bugetul
de stat (25%).

Ministrul Fondurilor Europe-
ne, Eugen Teodorovici, a anun-
þat, ieri, la Suceava, cã pânã la
sfârºitul anului vor fi mai multe
modificãri privind achiziþiile pu-
blice, dar ºi instituþionale, cum
ar fi comasarea ANRMAP cu
UCVAP. Aflat la o întâlnire cu
primarii din judeþul Suceava, Te-
odorovici a precizat cã ministe-
rul pe care îl conduce va lansa
un proiect împreunã cu Agenþia
Naþionalã a Funcþionarilor Publici
(ANFP), în cadrul cãruia vor fi

Direcþia Naþionalã Anticorupþie
(DNA) cere aviz de la preºedinte,
Senat, Camera Deputaþilor ºi Par-
lamentul European pentru începe-
rea urmãririi penale în cazul a nouã
foºti miniºtri care, în perioada man-
datelor, ar fi sãvârºit infracþiuni, în
cazul licenþelor Microsoft pentru
ºcoli. Cei nouã sunt: Ecaterina
Andronescu (fost ministru al Edu-
caþiei, pentru abuz în serviciu, lua-
re de mitã, trafic de influenþã ºi spã-
lare de bani), Valerian Vreme
(fost ministru al Comunicaþiilor ºi
Societãþii Informaþionale, pentru
abuz în serviciu), ªerban Mihãi-
lescu (fost ministru coordonator
al Secretariatului General al Guver-
nului, pentru abuz în serviciu, tra-
fic de influenþã ºi spãlare de bani),
Dan Nica (fost ministru al Comu-
nicaþiilor ºi Tehnologiei Informa-
þiei, pentru abuz în serviciu, luare
de mitã, trafic de influenþã ºi spã-
lare de bani), Adriana Þicãu (fost

Teodorovici: Modificãri de legislaþie ºi de instituþii
pe achiziþii publice, pânã la sfârºitul anului

pregãtite peste douã mii de per-
soane în teritoriu pentru achiziþii
publice, o zonã extrem de sensi-
bilã, unde, pânã la sfârºitul anu-
lui, vor fi multe modificãri. „Veþi
vedea multe modificãri pânã la
final de an, atât de legislaþie, cât
ºi pe partea de instituþii. De la
comasãri de instituþii, ANRMAP
cu Unitatea pentru Coordonarea
ºi Verificarea Achiziþiilor Publice
(UCVAP), se vor uni, deci vor
dispãrea multe din structuri ºi le-
gislative”, a spus ministrul.

DNA cere urmãrirea penalã a nouã foºti miniºtri, în cazul licenþelor Microsoft
ministru al Comunicaþiilor ºi Teh-
nologiei Informaþiei), Gabriel San-
du (fost ministru al Comunicaþii-
lor ºi Societãþii Informaþionale),
Daniel Funeriu (fost ministru al
Educaþiei ºi Cercetãrii), Alexan-
dru Athanasiu (fost ministru al
Educaþiei ºi Cercetãrii) ºi Mihai
Tãnãsescu (fost ministru al Finan-
þelor). Procurorul ºef al DNA, La-
ura Codruþa Kovesi, a solicitat pro-
curorului general al Parchetului
ICCJ sã cearã Senatului ºi Camerei
Deputaþilor aviz pentru urmãrirea
penalã a foºtilor miniºtri Ecaterina
Andronescu, Valerian Vreme ºi ªer-
ban Mihãilescu. De asemenea, Ko-
vesi a solicitat formularea unei ce-
reri la Parlamentul European, pen-
tru avizarea urmãririi penale a lui
Dan Nica, care în prezent este eu-
roparlamentar. Pentru alþi cinci foºti
miniºtri vizaþi în acest dosar, res-
pectiv Daniel Funeriu, Alexandru
Athanasiu, Mihai Tãnãsescu, Ga-

briel Sandu ºi Adriana Þicãu, s-au
formulat solicitãri similare cãtre
preºedintele Traian Bãsescu. DNA
aratã cã cererea a fost formulatã
pentru cã existã suspiciuni în cazul
foºtilor miniºtri în dosarul privind
licenþele Microsoft pentru ºcoli.
„Direcþia Naþionalã Anticorupþie a
fost sesizatã la data de 5 iunie 2013
de cãtre Corpul de Control al Pri-
mului-Ministru, ca urmare a acþiu-
nii de control efectuatã la Ministe-
rul pentru Societatea Informaþionalã
ºi la Ministerul Educaþiei Naþionale,
în legãturã cu închirierea de licenþe
educaþionale. Întrucât din Raportul
de control rezultau indicii cu privi-
re la încheierea, în condiþii nelega-
le, a contractului comercial de în-
chiriere licenþe din 15.04.2004, ex-
tins ulterior pentru produse educa-
þionale Microsoft, a actelor adiþio-
nale la acest contract, precum ºi a
contractelor aferente derulãrii Pro-
gramul «Sistem Educaþional Infor-

matizat» (SEI), Direcþia Naþionalã
Anticorupþie s-a sesizat din oficiu
cu privire la sãvârºirea unor infrac-
þiuni de abuz în serviciu ºi respec-
tiv a unor infracþiuni de corupþie în
legãturã cu derularea acestor con-
tracte”, se aratã într-un comunicat
de presã al DNA. Persoanele din
Guvern, ministere ºi din societãþile
implicate în derularea proiectului
privind licenþele Microsoft pentru
ºcoli au pretins 20 de milioane de
dolari din cele 54 de milioane achi-
tate de Executiv în cadrul con-
tractului, potrivit DNA, care mai
susþine cã incriminatul „contract
cadru de licenþiere Microsoft s-a
încheiat cu încãlcarea dispoziþiilor
legale privind achiziþiile publice, in-
vocându-se în mod nereal calitatea
de unic distribuitor a Fujitsu Sie-
mens Computers, la un preþ cu cel
puþin 40% mai mare faþã de preþul
real, având la bazã un necesar ne-
fundamentat”.
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Să admitem că măsurătorile
pe luna septembrie ale opera-
torului de sondarea opiniei pu-
blice Sociopol sunt deplin cre-
dibile sau, po ftim, cât mai
aproape de realitate. Ce ne
spun ele în privinţa poziţionării
principalilor candidaţi la alege-
rile prezidenţiale? Nimic altce-
va decât următoarele: Victor
Ponta – 42%, Klaus Iohan-
nis – 26%, Călin Popescu
Tărice anu – 9%, Ele na
Udrea – 6%, Dan Diacones-
cu – 5%, Corne liu Vadim
Tudor – 4%. Probabil Teodor

MIRCEA CANŢĂR

Alegerile prezidenţiale:
Principalii candidaţi, potrivit Sociopol

Meleşcanu, candidat indepen-
dent, care şi-a anunţat mai târ-
ziu intenţia, depunându-şi do-
sarul de înscriere la Biroul Elec-
toral Central chiar în ultima zi,
n-a fost introdus în aceste mă-
surători, dar, logic, n-are cum
se plasa decât undeva în veci-
nătatea lui Călin Popescu Tă-
riceanu şi Elenei Udrea, adică
sub 10%. Ecartul între Klaus
Iohannis şi Călin Popescu Tă-
riceanu, de aproape 17 pro-
cente, este de luat în seamă,
fiind nu uşor de remontat, mai
ales că cel dintâi reprezintă

oferta PNL-PDL, două forma-
ţiuni politice cu structuri în teri-
toriu. Privit cu destulă neîncre-
dere, inclusiv în propria tabără,
obligat să se apere înainte de a
ataca, cu un statut încă neclar,
aşteptată fiind o decizie a ICCJ
în ceea ce priveşte „incompati-
bilitatea” dictată de ANI, Klaus
Iohannis nu poate arăta deo-
camdată ce potenţial de creş-
tere în sondaje deţine, pentru a
conta certamente într-o finală
dură. Abia acum, dar cam târ-
ziu, liderii alianţei PNL-PDL îşi
dau seama că au riscat nevero-

simil prin nominalizarea „neam-
ţului”, care nu venea pe câmpul
de bătălie în afara oricărei bă-
nuieli. Rămâne de urmărit – sce-
nariu absolut plauzibil – ce evo-
luţii imediate vor avea Călin Po-
pescu Tăriceanu, încurcat de
apariţia lui Teodor Meleşcanu,
şi Elena Udrea, care, cel puţin
din perspectiva sondajului
menţionat, se anunţă aspiranţi
la celălalt loc din finală. Califi-
carea lui Victor Ponta nefiind
pusă la îndoială. Calculele ră-
mân oricum sofisticate şi de
văzut va fi ce strategie de cam-

panie va adopta fiecare dintre
protagoniştii anunţaţi. Pregătit
temeinic pentru orice confrun-
tare se poate dovedi Călin Po-
pescu Tăriceanu, şi în virtutea
experienţei de fost rezonabil
premier, cu mandat complet,
dar şi al unor calităţi, care îi
conferă un profil adecvat. Într-
o confruntare unu la unu, dacă
ar fi posibil aşa ceva, şi punc-
tajul ar fi ca la box, Călin Po-
pescu Tăriceanu ar ieşi avan-
tajos. Are calm vizibil, rafina-
ment european, discurs conve-
nabil şi, de ce nu, charismă.

 Punctul de întâlnire al bicicliş-
tilor va fi statuia din Parcul “Nico-
lae Romanescu”, la ora 10:30. Mar-
şul pe bicicletă va dura o oră şi se
va desfăşura pe traseul Parc ul
“Nicolae Romanesc u” – s trada
Calea Unirii – s trada Alexandru
Macedonski – strada Arieş – Tea-
trul Naţional – Piaţa Prefecturii –
strada Popa Şapcă – strada Mihai
Viteazul – strada Bibescu – strada
Brestei – strada Iancu Jianu – Bu-
levardul Nicolae Titulescu – stra-
da Maria Tanase – strada Brestei –

Marşul bicicliştilor,
duminică în Craiova

Craiovenii sunt invitaţi duminică la o
plimbare cu bicicleta, în cadrul celei de-a
cincea ediţii a proiectului JCI Cycling Day.

Duminică, între orele 10.00 şi 12.00, este închisă circulaţia ru-
tieră pe următoarele străzile „Popa Şapcă”, „A.I. Cuza” - tronsonul
cuprins între intersecţia cu strada „Unirii” şi intersecţia cu „Calea
Bucureşti”, strada „Unirii”-  tronsonul cuprins între intersecţia cu
strada „Mihai Viteazul” şi intersecţia cu strada „ A.I. Cuza”. Re-
stricţia temporară se impune în vederea desfăşurării proiectului „Ziua
Mondială a Inimii”, care organizat de Asociaţia pentru Sprijinul Car-
diologiei în Oltenia, în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local
Municipal Craiova. „Rugăm conducătorii auto care tranzitează zona
centrală să se conformeze semnalizărilor rutiere ce vor fi instituite
şi ne cerem scuze rezidenţilor pentru neplăcerile temporare cauzate
de această restricţie”, se arată într-un comunicat de presă al Primă-
riei Craiova. (L. Moţîrliche)

Centrul Craiovei, închis duminică dimineaţa

strada Râului – Bulevardul Ştirbei
Vodă – Parcul Tineretului – Bule-
vardul Ştirbei Vodă – Bulevardul 1
Mai şi înapoi în Parcul “Romanes-
cu”. Craiovenii care doresc să par-
ticipe la această întâlnire sunt ru-
gaţi să completeze un formular
online, care poate fi găs it pe s ite-
ul JCI Craiova. “Această întâlni-

re este o ocazie de a reaminti au-
torităţilor locale,  publicului şi pre-
sei de nevoia de a promova utili-
zarea bicicletei ca o componentă
esenţială a mobilităţii urbane du-
rabile, alături de transportul pu-
blic şi deplasarea pietonală”, anun-
ţă organizatorii.

ALINA DRĂGHICI

Cadrele SCMD Craiova
nemulţumite de

preşedintele organizaţiei
Membrii Sindica-

tului Cadrelor Mili-
tare Disponibilizate,
în Rezervă şi Retra-
gere (SCMD) Filia-
la 1 Craiova s -au
întrunit, joi, într-o
şedinţă extraordina-
ră, la care au parti-
cipat şi colegi de la
alte filiale din ţară.
Principalul motiv al
acestei Adunări Ge-
nerale Extraordinare
a fost nemulţumirea membrilor sindicatului faţă de preşedintele interimar
al SCMD, col (r) Mircea Dogaru, care s-ar fi implicat în strângerea de
semnături pentru diverşi candidaţi la preşedinţia României. Filiala 1 Cra-
iova a SCMD nu a desfăşurat asemenea acţiuni, după cum a precizat
preşedintele acesteia, la fel cum au declarat şi alţi membri de sindicat din
ţară, toţi cei prezenţi fiind de acord, la finalul discuţiilor, că Mircea Doga-
ru a încălcat statutul organizaţiei şi nu le mai reprezintă interesele.

CARMEN ZUICAN

Locuitorii din oraşul
Filiaşi ş i din c omunele
Brădeşti,  Coţofenii din
Faţă, Almăj, Işalniţa şi
Coţofenii din Dos  nu au
apă potabilă în aces t
w eek-end.  Furnizarea
apei s-a oprit de vineri,
de la ora 12.00,  şi va fi
reluată luni,  pe 29 sep-
tembrie, la ora 22.00.
Conducerea Companiei de Apă Oltenia a anunţat c ă s -a produs  o
avarie pe traseul conductei de aduc ţiune a apei de la Izvarna, şi
anume în localitatea Şomăneş ti din Gorj. De altfel,  mai multe loc a-
lităţi din ac est judeţ,  printre care şi tot oraşul Rovinari,  au rămas
fără apă.  Cu toate ac es tea, în Craiova apa potabilă se furnizează în
ac es te zile în regim normal. (L.  Moţîrliche)

Avarie de proporţii
la conducta de apă
Izvarna
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Exerciþiul de proporþii, în care
au fost implicate peste 500 de per-
soane, a vizat verificarea activitã-
þii serviciilor profesioniste, comi-
tetului judeþean, comitetului local
ºi a forþelor de cooperare în cazul

Prefectul de Dolj, Nicolae Sorin Rãducan, prezent la faþa locului
în calitate de preºedinte al Comitetului Judeþean pentru Situaþii de
Urgenþã, s-a declarat mulþumit de modul în care au intervenit ºi au
cooperat toate forþele implicate în aceastã activitate care este un bun
exerciþiu de pregãtire pentru o situaþie realã, pe care nimeni nu o
doreºte. „Din punct de vedere al intervenþiei cadrelor ISU Dolj, într-o
situaþie realã, sunt convins cã nu ar fi probleme. Sunt profesioniºti, au
dat dovadã cã ºtiu sã-ºi facã datoria ºi au tehnica necesarã pentru
orice fel de intervenþii. Mai mult, îi pot instrui, ºi chiar fac acest lucru,
pe angajaþii din centrele comerciale cu privire la prevenirea incendii-
lor ºi modul de reacþie în cazul apariþiei acestora, chiar dacã uneori
este nevoie ºi de amenzi”, a spus Nicolae Sorin Rãducan.

A luat „foc” DecathlonulA luat „foc” DecathlonulA luat „foc” DecathlonulA luat „foc” DecathlonulA luat „foc” Decathlonul
Un incendiu de proporþii a izbucnit, ieri, în

Craiova, la Electroputere Parc Mall, în maga-
zinul Decathlon, autospeciale ale pompierilor,
ambulanþe ºi echipaje SMURD sosind în trom-
bã la faþa locului pentru a face faþã situaþiei.
Cumpãrãtorii ºi personalul magazinului au
fost evacuaþi, însã au fost ºi persoane rãnite
sau intoxicate cu fum, în timpul intervenþiei
niºte hoþi au încercat sã fugã cu laptop-uri ºi
televizoare motiv pentru care au apãrut la
faþa locului ºi echipaje de jandarmi, voluntari
craioveni au dat ºi ei o mânã de ajutor la
descoperirea ºi scoaterea din magazin a
persoanelor blocate, iar în final totul s-a ter-
minat cu bine. Întrega desfãºurare de forþe a
fãcut parte dintr-un exerciþiu în sistem inte-
grat, supravegheat de prefectul de Dolj,
pentru verificarea modului de reacþie a tutu-
ror forþelor care trebuie sã intervinã în cazul
unei situaþii de acest gen reale.

producerii unui incendiu la un cen-
tru comercial. În activitãþi au fost
angrenate forþe ºi mijloace ale Co-
mitetului Judeþean pentru Situaþii
de Urgenþã Dolj; Primãriei muni-
cipiului Craiova – Compartimen-

tul Situaþii de Urgenþã ºi Poliþia
Localã; Inspectoratului pentru Si-
tuaþii de Urgenþã „Oltenia” al Ju-
deþului Dolj; Serviciului Mobil de
Urgenþã, Reanimare ºi Descarce-
rare (SMURD).

Potrivit scenariului, la magazi-
nul sportiv Decathlon, de la Elec-
troputere Mall din Craiova, a iz-
bucnit un puternic incendiu, deter-
minat de un scurtcircuit electric la
agregatul de compactare carton.
Incendiul s-a extins la o autoutili-
tarã staþionatã la descãrcat, cu pe-
ricol de propagare la întreg maga-
zinul ºi la depozitul magazinului de
electrocasnice Media Galaxy. La
nivelul obiectivului, a fost activatã
celula de urgenþã, care a anunþat
evenimentul prin Sistemul Naþio-
nal Unic pentru Apeluri de Urgen-
þã 112. În momentul producerii
evenimentului în clãdirea incendiatã
se aflau 34 de persoane, dintre care
30 cumpãrãtori ºi 4 angajaþi.

Peste 500 de persoane
angrenate în acþiune

Garda de intervenþie a Detaºa-
mentului 2 Pompieri Craiova este
alertatã ºi se deplaseazã la locul in-
tervenþiei. În timp ce se desfãºurau
operaþiunile de localizare ºi lichida-
re a incendiului, comandantul inter-
venþiei este informat cã în interio-
rul autoutilitarei cuprinse de incen-
diu se aflã 2 containere cu conþinut
necunoscut, care prezintã inscrip-
þia „RADIOACTIV”. Este solicitat
sã intervinã autolaboratorul CBRN
din cadrul I.S.U. Dolj pentru stabi-
lirea cu exactitate a continutului
suspect. În urma incendiului, sca-
ra improvizatã care duce pe aco-
periº a fost cuprisã de flãcãri, ast-
fel 5 muncitori care executau lu-
crãri de reparaþii pe clãdire au rã-
mas izolaþi, impunându-se urgent
salvarea acestora. Comandantul in-
tervenþiei solicitã intervenþia unui
echipaj cu autoscarã mecanicã.
Imediat directorul magazinului
anunþã cã un angajat este dat dis-
pãrut, existând posibilitatea sã fie
rãnit în locul unde a izbucnit incen-
diul. Se solicitã în sprijin echipajele
canine din cadrul Centrul de Edu-
care Caninã pentru cãutarea persoa-
nei în interiorul magazinului.

Comandantul intervenþiei este
informat cã, în urma panicii ºi aglo-
meraþiei create, 2 persoane au sus-
tras 4 laptop-uri ºi 2 televizoare din
magazinul de electrocasnice Me-
dia Galaxy, situat în imediata apro-
piere. Astfel, este necesarã inter-
venþia oportunã a echipajelor din
cadrul Inspectoratului Judeþean de
Poliþie ºi Inspectoratului de Jan-
darmi Judeþean.

În urma sãpãturilor care se efec-
tuau pentru fundaþia unui nou ma-
gazin de materiale de construcþii,
dupã  îndepãrtarea stratului de pã-
mânt cu un buldoexcavator, se gã-
seºte un proiectil exploziv calibrul
120 mm. În sprijin este solicitat sã
intervinã un echipaj pirotehnic din
cadrul I.S.U. „Oltenia” Dolj.

Mai multe autospeciale pentru

stingerea incendiilor, ambulanþe,
echipaje SMURD, poliþiºti ºi jan-
darmi au intervenit pentru gestio-
narea acestei situaþii complexe, reu-
ºindu-se lichidarea incendiului ºi
salvarea tuturor persoanelor, rãniþii
fiind trataþi la spitalul mobil amena-
jat în curtea centrului comercial.

„Am creat câteva situaþii tacti-
ce pentru verificarea capacitãþii
operaþionale a Inspectoratului ºi
a structurilor cu care se cooperea-
zã în gestionarea situaþiilor de ur-
genþã. Peste 500 de oameni, de la
toate structurile, au fost angrenaþi
în acest exerciþiu ºi, dupã cum s-a
putut vedea, fiecare ºtie ce are de
fãcut, aºa cã eu cred cã ne-am
descurca bine ºi într-o situaþie re-
alã”, a declarat inspectorul-ºef al
ISU Dolj, col. Constantin Florea.
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GEORGE POPESCU Românism versus europenism
sau recurs la IstorieÎntre alte false probleme ce inundă dez-

baterea publică, inclusiv în forme de pro-
grame politice, cea mai insidioasă dintre ele
îmi pare a f i cea a confruntării dintre euro-
penism şi românism. Ignor, pentru moment,
cuvântul naţionalism ce şi-a pierdut neme-
ritat şi, din păcate, cumva iremediabil, sen-
sul originar, circumscris, în ultimii ani, ariei
celei mai negre reacţiuni de c ătre o armată
de europenişti setaţi, parcă, de o modă cu
subs tanţial substrat propagandis tic.

Problema nu e nouă ş i, cel puţin în ori-
zontul modernităţii noastre culturale, ea s-
a reanimat continuu, cel mai adesea într-o
distribuţie duală, între două atitudini c are,
excedând filtrul judecăţii raţionale şi pro-
fund disociative, n-au făcut decât să con-
ducă la un radicalism periculos ş i de o par-
te ş i de alta.

Explicaţia c ea mai la îndemână trebuie
căutată înainte de toate în perc epţia anta-
gonistă a conceptului de românism faţă
de… europenism şi, mai departe, în modul
schismatic în care dezbaterea a alunecat,
într-o parte ori în alta, ignorând, voit sau
nu, faptul c ă, în realitate, mereu a fost (şi
încă mai este) vorba de raportul naţional-
universal, prin natura sa aporetic. Nu exis-
tă universal, id est europenism,  în absenţa
naţionalului şi-ar  ajunge,  în acest context,
chemarea în cauză a unei judecăţi arghe-
ziene de prin senectutea sa înţeleaptă: „Fi-

ind foarte român, Eminescu e universal”,
decretase autorul „Cuvintelor potrivite”.

Să rec urgem însă şi la alte pagini, nu mai
puţin importante prin actualitatea lor evi-
dentă, ale unei dezbateri c are, anii Treizeci,
a putut marca, cu concursul Istoriei – eu-
ropene mai întâi,  apoi c u implicaţii mon-
diale -, des tine individuale, colective şi na-
ţionale, în ceea c e avea să redefinească, de
o manieră dramatic ă, harta geopolitic ă a
omenirii până de curând.

Regăsesc,  prin pagini uitate ale biblio-
tecii tot mai abandonate în faţa ispitele noi-
lor media, o intervenţie a lui Mircea Elia-
de în veşmintele sale de public ist asiduu
şi pătimaş din perioada interbelic ă în care
spiritul disociativ exc elează şi surprinde
printr-o actualitate tulburătoare. Mă gră-
besc să adaug, spre a întâmpina din faşă
orice tentativă de „ideologizare” a viitoru-
lui mare c ărturar  de talie mondială,  că nu
găsesc  nimic „subvers iv” în aces t ar ticol,
apărut în 1935, în „Vremea” al c ărui cola-
borator se afla,  adică nimic c are să justi-
fice aprigele rec uzări la care avea să f ie
supus mai târziu şi încă, din nefericire, şi
mai recent.

Eliade e provocat de campania, în epo-
că, contra „românismului”, punerea lui în
discuţie părându-i-se „c iudată”, fiindc ă,
dec lară el,  Romnismul nu se dscută; el se
af irmă – pe toate planurile v ieţii, căc i,
elementul biologic, c a destin, excede ori-
cărei dezbateri: Suntem români prin sim-
plul f apt că suntem vii, continuă el,  ajun-
gând să se sustragă chiar  emblemei de
„naţionalist”.

Mi se pare extrem de interesant cum tâ-
nărul Eliade amendează, în acel moment în
care fascismul mussolinian şi nazismul hi-
tler ist era în faza viitoarelor proiecţii ca-
tastrofice,  uşurinţa cu care recursul la ro-
mânism şi la românitate erau motive pen-
tru taxări pe cât de agres ive pe atât de fal-
se, iar contraargumentul său se regăsea în
recursul la…clas ici.

A te afilia afirmării asumate a românis-
mului n-are nici legătură nici c u fascismul
şi nici cu hitlerismul, c ăci nic i Eminescu,
nici Hasdeu, Iorga sau Pârvan nu pot fi aso-
ciaţi unor facţiuni „ideologice”: Oamenii
aceştia au fost oameni vii şi, ca atare, au
gândit şi au creat româneşte. (…) au creat
valorile noastre spirituale, au înălţat ro-
mânismul la valoare universală…

Odată tranşată disputa, mai rămân două
poziţii de atacat în acelaşi registru disociativ:
refuzul tentaţiei de a-ţi striga, în gura mare,
naţionalitatea (dovadă că eşti „bun român”)
şi invitaţia la un comportament civic şi etic,
unicul prin care îţi slujeşti cu adevărat apar-
tenenţa la neam şi la ţară. E vorba de „micile”
gesturi, în momente calm al istoriei, de genul

să te cobori din tramvai prin scara din
faţă, să nu scuipi pe stradă, să nu primeşti
bacşiş, să nu te v inzi partidelor, să nu-ţi
treci copiii în şcoală prin proptele, să aduci
cinstea întâi în familia ta şi apoi la tribu-
na publică,  să-ţi faci o cultură solidă ca
să nu ne ia înainte bulgarii şi australienii,
să nu mai spui ’ las-o încurcată’ de câte ori
e vorba de un act în care ţi se cere muncă
şi perseverenţă…

.
Iată cum, pornind de la o confuză se-

mantică, Eliade schiţa, premonitoriu, resor-
tul unui program politic  ale cărui „mărun-
te” cerinţe nu le regăsim în verbioasele ofer-
te ale unei campanii electorale în care dis-
puta cea mai aprigă se poartă între c ine este
mai… european şi, deci, orice aluzie la ro-
mânism e motiv de aspră sancţiune.

În judeţul Dolj, activităţile pro-
iectului se desfăşoară în cadrul a
3 centre sociale din Craiova, Li-
povu şi Filiaşi. În cadrul acestor
centre, 150 de copii cu vârste cu-
prinse între 3 şi 16 ani beneficiază
de servicii socio-educative, pre-
cum: servicii de educaţie remedia-
lă, terapie ocupaţională, consiliere
psihologică, orientare şcolară, dar

Copiii aflaţi în grija Asociaţiei “Vasiliada”,
iniţiaţi în domeniul antreprenorial

Asociaţia Vasiliada participă ală-
turi de Fundaţia ”Copii în Dificul-
tate” Bucureşti, Centrul Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională -
Argeş şi Şcoala Gimnazială nr. 1 Vo-
luntari jud. Ilfov, la implementarea

Proiectul „Să sprijinim elevii să înveţe experimentând - pro-
gram pentru pregătirea elevilor şi dobândirea competenţelor cheie
care să le asigure succesul şcolar şi participarea viitoare pe piaţa
muncii” este cofinanţat din Fondul Social European prin Progra-
mul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013 şi este implementat pe o perioadă de 14 luni.

proiectului „Să sprijinim elevii să
înveţe experimentând - program pen-
tru pregătirea elevilor şi dobândirea
competenţelor cheie care să le asi-
gure succesul şcolar şi participarea
viitoare pe piaţa muncii”.

şi consiliere pentru părinţii copii-
lor în vederea dezvoltării unei re-
laţii armonioase între copii şi pă-
rinţii ac estora. Copiii cu risc de
abandon şcolar din Craiova, Filiaşi
şi Lipovu sunt ajutaţi de Asociaţia
Vasiliada să îşi îmbunatăţească re-
zultatele şcolare şi să îşi dezvolte
abilităţile pentru o viaţă indepen-
dentă din punct de vedere social.

“Una dintre acti-
vităţile importan-
te ale proiectului
este organizarea
de întâlniri între
elevi şi reprezen-
tanţi ai mediului
antreprenorial în
scopul de a pre-
găti elevii pentru
integrarea viitoa-
re pe piaţa mun-
cii, de a cunoaşte
îndeaproape anu-
mite meserii şi de
a-şi dezvolta spi-
ritul antreprenorial”, a declarat Ele-
na Stănulică, coordonator judeţean
în cadrul proiectului.
În vizită la fabrici
de pâine şi cherestea

Astfel, în perioada 23-25 sep-
tembrie a.c., copiii din cadrul celor
trei Centre Sociale au mers în vizi-
tă la o fabrică de pâine din Filiaşi şi
una din Craiova, dar şi la o fabrică
de cherestea din comuna Cerăt. La
Fabrica de cherestea din comuna
Cerăt, copiilor le-au fost prezenta-
te etapele de fabricare a lemnului,
pornind de la platforma de depozi-
tare, când intră în producţie, fiind
secţionat cu utilaje speciale parcur-
gând diverse etape de uscare şi fi-
nisare, până ajunge în starea de pro-
dus final (panouri din lemn masiv
folosit la fabricarea mobilei). De

asemenea, în cadrul acestor vizite,
copiii au înteles importanţa lucrului
în echipă, planificarea timpului, ges-
tionarea modului de a gasi o piaţă
de desfacere profitabilă şi valorifi-
carea produselor realizate. Elevii din
clasele a V-a şi a VI-a de la Centrul
„Sfântul Nicolae” din Filiaşi au vi-
zitat o fabrică de pâine din localita-
te, unde elevii au asistat la un în-
treg proces tehnologic complex de
producere a pâinii, au aflat ce utila-
je şi ce materiale se folosesc pen-
tru fabricarea pâinii. Elevii au putut
vedea recipientul unde se prepară
maiaua şi cum se frământă aluatul
în malaxoare, cuptoarele de capa-
citate mare unde este coaptă pâi-
nea, la temperaturi foarte mari şi
modul în care aceasta este depozi-
tată. Şi copiii beneficiari ai Centru-
lui social pentru copii „Aripi de Lu-

mină” din Craiova au avut în această
săptămână parte de momente spe-
ciale la Fabrica de Pâine Veropan
din Craiova, unde coordonatorul
unuia dintre punctele de lucru, ing.
Cătălin Ionescu, le-a enumerat câ-
teva dintre secretele unei pâini gus-
toase. După ce au aflat cum este
frământată pâinea într-un cuptor de
mari dimensiuni, copiii au pus în-
trebări, dornici să cunoască detalii
cât mai multe despre modul în care
se desfăşoară activitatea într-o fa-
brică de pâine. Activitatea s-a bu-
curat de sprijinul şi de sprijinul vo-
luntarei Evelina Mazilu, care s-a
bucurat să fie alături de micuţi în
această vizită interesantă. Cele două
activităţi s-au încheiat cu degusta-
rea unor specialităţi de pâine şi a
altor produse de panificaţie.

ALINA DRĂGHICI
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Constructorul Delta ACM trage
de zor să intre în iarnă cu mare
parte din lucrare terminată astfel
încât, până la sfârşitul lunii martie
a anului viitor, să se pregătească
de inaugurare. Şantierul este îm-
pânzit de muncitori şi maşini şi se
munceşte pe mai multe fronturi în
acelaşi timp. Cel mai avansat din-
tre obiective este bazinul olimpic,
care a şi fost început primul. „Am
ajuns cu el la nivel de hidroizola-
ţie. Acum trebuie să îi aplicăm şi
vopseaua exterioară, care este una
specială pentru lucrări de ac est
gen. Probabil vom folosi o nuanţă
de albastru, tipică unui parc acva-
tic, dar deocamdată trebuie să ter-

minăm şi hidroizolaţiile de la cele-
lalte bazine care se găsesc  în
parc ”, a dec larat Aurel Goagă,
managerul de proiect, concentrat
pe harta detaliată a proiectului.
Bazinul a fost proiectat să aibă o
adâncime de 1,95 de centimetri,
fiind recomandat numai persoane-
lor care ştiu să înoate.
Lucrările de structură,
finalizate 100%

Cele şapte bazine cu valuri ş i
tobogane au fost conectate încă din
vară la instalaţiile de tratare a apei,
iar acum se lucrează la partea de
arhitectură. „Suntem 100% gata
cu subsolul parcului. Toate aceste
bazine pe care le vedeţi aici sunt
conectate la câte o staţie de trata-
re a apei. Sunt finalizate toate re-

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE şi RADU ILICEANU

Water Park-ul, cursă contracronometru cu iarna
Se munceşte de zor pe şantierul din Lunca Jiului, acolo unde,

în vara viitoare, craiovenii se vor putea distra, în sfârşit, la
Water Park. Cu planşele pe masă, urmărind fiecare detaliu,
constructorii profită de orice zi cu soare pentru a contura cât
mai mult din parcul de distracţii. Din iulie şi până acum, lucra-
rea a avansat foarte mult: infrastructura şi partea de rezis-
tenţă a tuturor obiectivelor sunt realizate 100%, iar bazinele
sunt pe final, aşteptând stratul de vopsea. Deja se vorbeşte
despre aducerea toboganelor care, dacă totul decurge con-
form planului, ar trebui montate în cursul iernii.

ţelele subterane, de alimentare cu
apă şi canalizare. De asemenea,
este trasă şi reţeaua electrică. Am
montat şi cinci paratrăznete, iar de
câteva zile am început să lucrăm
şi la partea de sistematizare. Ne
propusesem să amenajăm plaja de
la bazinul olimpic, dar ploile ne-au
cam încurcat. Sunt însă în grafic
şi acum, după ce au venit şi bor-
durile, ne dorim să c onturăm o
parte din aleile parcului”, a preci-
zat şeful şantierului. Orice etapă
care se parcurge pe şantier trebu-
ie să îndeplinească anumite stan-
darde, fiind necesare probe după
fiecare în parte.

Ciuperca-bar
a răsărit pe şantier

Una dintre atracţiile parcului va
fi, cu siguranţă, şi barul sub for-
mă de ciupercă ale cărui sc aune
vor fi aşezate direct în apă. Aces-
ta a început să prindă contur nu
doar pe planşa proiec tului, c i şi
pe şantier. Ciuperca din cărămidă
a fost înălţată şi îşi aş teaptă acum
acoperişul. De o parte ş i de alta,
sunt bazinele în care mai trebuie
montate toboganele. În două din-
tre acestea se vor aşeza o c ara-
catiţă şi un delfin, fiind pregătite
pentru copii. În mijlocul parcu-
lui,  se găseşte „Lazy River”, un
circ uit ac vatic cu o lungime de
300 de metri care înconjoară, la
rându lui,  bazinul cu valuri. ”To-

boganele vor veni în luna decem-
brie,  cel mai probabil. Sperăm ca
vremea să ţină cu noi şi să le şi
montăm, pentru că ele vor veni
gata făcute.  Numai dacă o să fie
ger mare, cu temperaturi mult sub
zero grade, nu o să putem munci
fiindcă atunc i nu se pot face lu-
crări de sudură ”, a mai declarat
Aurel Goagă.
Cupola clădirii
se îmbracă în sticlă

Şi clădirea care va adăposti ba-
zinele acoperite este avansată.
Scheletul din fier vizibil în vară a
început să fie îmbrăcat cu înveliş
de tip bond. Totodată se intervine
şi la acoperiş. Cupola clădirii a fost
ridicată deja, iar acum se montea-
ză plăcile de sticlă care formează
iluminatorul incintei acoperite.
”Este o sticlă specială, foarte re-
zistentă şi tratată corespunzător
astfel încât să permită intrarea lu-
minii soarelui. Se obţine o ilumi-
nare naturală în interior, dar în ace-
laşi timp nu favorizează produce-
rea efectului de seră”, a menţionat
şeful de şantier Aurel Goagă. La
subsolul clădirii este o adevărată
uzină care pune în mişcare siste-
mul de bazine de sus. Proiectul
prevede şi două tobogane care vor
ieşi afară din clădire şi care vor fi
incluse într-un sistem combinat de
tuburi şi sticlă.
Betonul amprentat,
o estetică aparte

Parcul de distracţii va fi dotat
cu 250 de duşuri care vor fi am-
plasate în 15 zone. Conform pro-
iectului, toate bazinele vor fi încon-
jurate de şezlonguri şi umbreluţe.
”La primăvară, vom turna betonul
amprentat care va fi diferit de la o
zonă la alta a parcului şi care va fi
în diferite nuanţe şi modele. Într-o
parte va fi mahon, în alta – piatră
de râu sau un alt model”, a mai
spus şeful de şantier. Tot în ca-
drul complexului vor fi şi trei tere-
nuri de sport care sunt amplasate
lângă bazinul olimpic. Toate sunt
amenajate pe nisip şi se vor putea
juca partide concomitente de vo-
lei, tenis şi fotbal. Terenurile be-
neficiază şi de o mini-reţea de noc-
turnă,  care a fos t instalată deja.
Ultima dată, în întregul complex,
se vor face lucrările peisagistice,
se va monta gazonul şi se vor adu-
ce arbori ornamentali.
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Din totalul numãrului de ga-
ranþii emise în primele 8 luni ale
anului 2014, 44% au susþinut
IMM-uri din domeniul comerþu-
lui, 22% au fost destinate sec-
torului sectorului serviciilor,
18% cãtre industrie, 10% în con-
strucþii ºi 7% in domeniul agri-
culturii. Structura curentã a
portofoliului de garanþii active al
FNGCIMM destinate întreprin-
derilor mici ºi mijlocii este con-
centratã într-o proporþie de 40%
cãtre sectorul comerþului, 23%
cãtre industrie, 16% în servicii,
12% în sectorul con-
strucþiilor ºi 9% în do-
meniul agriculturii. Din
totalul numãrului de ga-
ranþii active în sold 41%
sunt concentrate în do-
meniul comerþului, 24%
cãtre sectorul serviciilor,
18% în industrie, 10% în
construcþii ºi 7% în do-
meniul agriculturii.
45% dintre garanþii au
fost destinate microîn-
treprinderilor

Din volumul garanþii-
lor emise în primele 8
luni ale anului, 50% au
fost accesate de între-
prinderile mici (între 10
ºi 49 de salariaþi) în
timp ce valoarea garan-
tiilor emise microîntre-
prinderilor (pânã la 9
salariaþi) ºi întreprinde-
rilor mijlocii (cel puþin
50 de salariaþi dar nu mai mult
de 249) a fost distribuitã în pro-
porþii egale (25%). Din totalul

În primele 8 luni ale anului 2014
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În primele opt luni ale anului 2014,
FNGCIMM a acordat IMM-urilor cir-
ca 6.200 de garanþii cu o valoare
de peste 1.800 milioane lei, prepon-
derent pentru capital  de lucru
(88%).  Din valoarea garanþi i lor

acordate în aceastã perioadã, 45%
au fost destinate activitãþilor din
domeniul comerþului, 20% cãtre
sectorul industriei, 16% cãtre cel al
serviciilor, 12% cãtre construcþii ºi
8% în domeniul agriculturii.

numãrului de garanþii emise în
primele 8 luni ale anului 2014,
45% au fost destinate microîn-
treprinderilor, 45% întreprinde-
rilor mici ºi 10% întreprinderi-
lor medii. Gheorghe Lãpãdat,
directorul FNCGIMM, filiala
Dolj a precizat cã structura
portofoliului de garanþii active
al FNGCIMM destinate IMM-
urilor este concentratã într-o
proporþie de 46% cãtre între-
prinderile mici, 27% microîn-
treprinderilor ºi 27% întreprin-
derilor mijlocii. „Din totalul nu-

mãrului de garanþii active în
sold 52% sunt destinate micro-
întreprinderilor, 38% întreprin-

derilor mici ºi 10% întreprinde-
rilor medii”, a precizat Gheor-
ghe Lãpãdat.
Un numãr de circa 14.000 de
contracte de garantare

Garanþia medie accesatã de
IMM-uri în primele 8 luni ale
anului a înregistrat valoarea de
297 mii lei în creºtere cu 4,2%
faþã de valoarea de 285 mii lei
înregistratã în aceeaºi perioadã
a anului trecut. Creditul mediu
garantat de FNGCIMM s-a
menþinut aproximativ constant în

primele opt luni ale anului 2014
comparativ cu perioada simila-
rã a anului 2013, respectiv la
valoarea de 500 mii lei. Fondul
gestioneazã în prezent, pe baza
surselor sale proprii, un numãr
de circa 14.000 de contracte de
garantare, în valoare de 3,4 mi-
liarde lei, care susþin credite
acordate IMM-urilor în valoare
de 6 miliarde lei. „În trimestrul
II 2014, numãrul garanþiilor
emise de FNGCIMM a cunos-
cut o creºtere cu 31% faþã de
trimestrul I 2014, în timp ce va-
loarea acestora  a cunoscut o
creºtere cu 25% faþã de ace-
eaºi perioadã a anului”, a mai
spus Lãpãdat.
Parteneriate cu 30 dintre cele
mai importante instituþii de
credit

Garanþiile au fost acordate în

parteneriat cu 30 dintre cele mai
importante instituþii de credit,
acestea beneficiind de cele mai
lichide garanþii pe care o insti-

tuþie finanþatoare le-ar pu-
tea obþine, cu o valoare
care nu se perimeazã în
timp ºi care nu este sen-
sibilã la variaþiile pieþei
Beneficiarii eligibili pen-
tru garantare sunt antre-
prenorii ce propun proiec-
te viabile economic, de-
monstreazã cã au capaci-
tate de rambursare a obli-
gaþiilor de platã ºi prezin-
tã bãncii garanþii colate-
rale de minim 20% din
valoarea creditului ºi a
dobânzilor aferente.
FNGCIMM vine în com-
pletarea garanþiilor proprii,
garantând pânã la maxim
80% din valoarea credi-
tului contractat, plafonul
maxim fiind de 2,5 mil.
Euro/Beneficiar. „Pot be-
neficia de garanþiile
FNGCIMM toate între-
prinderile mici sau mijlo-

cii definite potrivit Legii 346/
2004, cu modificarile ulterioare,
care desfãºoarã activitãþi în ori-
ce domeniu eligibil, nu se aflã
în dificultate financiarã, nu este
în interdicþie bancarã de a emi-
te cecuri, nu înregistreazã da-
torii restante cãtre bugetul ge-
neral consolidat al statului, al
cãror mod de platã nu a fost re-
glementat sau pentru care nu
existã posibilitate de redresare
ºi nu se aflã în insolvenþã”, sus-
þine directorul FNGCIMM, fi-
liala Dolj.
544 de garanþii, în valoare de
circa 1.050 milioane lei

Prin noul Program Guverna-
mental de Garantare a Credite-
lor pentru IMM-uri, aprobat prin
OUG nr. 92/2013, FNGCIMM
faciliteazã accesul întreprinzãto-
rilor la finanþarea capitalului de

lucru, la cel mai scãzut cost de
pe piaþã, garantarea acordându-
se fãrã a fi necesare documente
suplimentare faþã de cele solici-
tate de instituþiile finanþatoare. În
cele patru luni ale anului 2014 în
care acest program a funcþionat,
au fost acordate un numãr de
126 de garanþii în valoare totalã
de aproximativ 20 milioane lei,
pentru susþinerea accesãrii unui
volum de finanþãri de circa 51 mi-
lioane lei. „Pentru stimularea ab-
sorbþiei fondurilor alocate prin
PNDR, pentru renovarea ºi dez-
voltarea spaþiului rural prin creº-
terea calitãþii vieþii ºi diversificãrii
economiei în zonele rurale, în
baza surselor primite în adminis-
trare de la Ministerul Agricultu-
rii ºi Dezvoltãrii Rurale,
FNGCIMM a acordat în prime-
le 8 luni ale anului 2014 un nu-
mãr de 544 de garanþii, în valoa-
re de circa 1.050 milioane lei”,
susþine Gheorghe Lãpãdat.
Noi scheme de garantare
pentru facilitarea creditãrii
domeniului agricol

Tot în aceste opt luni,
FNGCIMM a implementat noi
scheme de garantare pentru fa-
cilitarea creditãrii domeniului
agricol, în scopul derulãrii proiec-
telor cu finanþare nerambursabilã
din Programul Naþional de Dez-
voltare Ruralã ºi Programul
Operaþional pentru Pescuit (OG
20/2013) ºi pentru dezvoltarea ºi
susþinerea fermelor de familie ºi
facilitarea accesului la finanþare
al fermierilor (OUG 43/2013).
„Rezultatele financiare de pânã
acum ale FNGCIMM reflectã
desfãºurarea unei activitãþi de
garantare eficiente, permanenta
preocupare pentru gestionarea
sãnãtoasã a patrimoniului ºi a
cheltuielilor operaþionale precum
ºi respectarea obiectivelor finan-
ciare stabilite prin Bugetul de
Venituri ºi Cheltuieli”, a mai com-
pletat Gheorghe Lãpãdat.

Gheorghe Lãpãdat
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Expoziţia „Manuscrise româ-
neşti din colecţia Muzeului Olte-
niei” încearcă să pună în evidenţă
câteva elemente inedite, consemnate
în diversele manuscrise pe care le
deţine instituţia. Pentru prima dată,
sunt expuse manuscrise din seco-
lele XVII – XIX din Ţara Româ-
nească, cele mai multe dintre ele fi-
ind donate de omul politic Mihail N.
Săulescu (1861-1929).

«Printre cele mai importante ob-

Două noi expoziţii la Secţia de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei
Muzeul Olteniei a deschis, pentru publicul larg,

două noi expoziţii: „Manuscrise româneşti din colec-
ţia Muzeului Olteniei” şi „Istoria, la feminin”. Pre-
zentate la Secţia de Istorie-Arheologie, din strada
„Madona Dudu” nr. 14, expoziţiile se adresează tu-
turor categoriilor de vizitatori, cărora instituţia do-

reşte să le trezească interesul pentru cunoaşterea
patrimoniului muzeal. Publicul craiovean, şi nu nu-
mai, este aşteptat să le viziteze zilnic, de marţi până
duminică inclusiv, între orele 9.00 şi 17.00. Un bilet
costă 5 lei pentru adulţi şi 2,5 lei pentru elevi, stu-
denţi şi pensionari.

iecte de patrimoniu expuse se află
manuscrisul de la sfârşitul secolu-
lui al XVII-lea, care, pe lângă pilde-
le lui Esop, cuprinde Letopiseţul
Cantacuzinesc cu titlul „Istoria Ţării
Rumâneşti de cându o au descăle-
cat pravoslavnicii creştini” şi con-
tinuă cu istoria domniei lui Constan-
tin Brâncoveanu şi cronograful lui
Mihail Moxalie, intitulat „De-nce-
putul lumii de-ntăiu”, singurul
manuscris de acest gen, copiat pe

teritoriul ţării noastre şi cunoscut
până în prezent», au precizat repre-
zentanţii muzeului.

Expoziţia „Istoria, la feminin”
se doreşte a fi o trecere în revistă a
evoluţiei modei feminine, cu deo-
sebire a celei din secolul al XVIII-
lea şi până în secolul al XX-lea, când
au avut loc transformări spectacu-
loase în ceea ce priveşte modul de
concepere şi prezentare a toaletelor
feminine. Societatea românească, la

acel moment, era racordată la mo-
delul de civilizaţie al Europei Occi-
dentale, încadrându-se în coordo-
natele evoluţiei vestimentaţiei euro-
pene, în ton cu ceea ce se crea la
Paris, Londra sau Viena.

Sunt expuse rochii din secolul al

XVIII-lea, corsete din catifea din
secolul al XIX-lea şi – apanaj al ele-
ganţei – accesorii: evantaie, poşete
ori o umbreluţă de soare, de epocă.

Centrul Judeţean pentru Con-
servarea ş i Promovarea Culturii
Tradiţionale (C.J.C.P.C.T.) Dolj a
continuat şi pe parcursul acestui
an proiectul de cercetare de teren
cu tema „Tradiţia şi creaţia po-
pulară în satul românesc contem-
poran – zona etnografică Dolj”,
înc eput în toamna anului 2006,
două dintre cele mai reprezentati-
ve c omune ale
judeţului făcând
obiec tul ac es tui
demers: Goicea şi
Bârca. Ca de fie-
care dată, echipa
de spec ialişti ai
instituţiei a avut
ca obiectiv cultu-
ra populară ca fe-
nomen viu în di-
namic a actuală,
creatoare a tradi-
ţiei,  abordând

acest fenomen pe trei segmente:
moştenirea etnoculturală, realitatea
etnografică şi folc lorică actuală,
activitatea cultural-artistică grefa-
tă pe tradiţia şi creaţia populară.
Rezultatele studiului, pe lângă îm-
bogăţirea arhivei instituţiei, au fă-
cut obiectul expoziţiei fotodocu-
mentare „Satul doljean – ieri şi

O selecţie de 80 de imagini, din cele câteva sute
care au fost realizate pe parcursul unei cercetări
etnofolclorice a echipei Centrului Judeţean pen-
tru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţi-
onale  Dolj, re dă vizitatorului Galeriei de  Artă
„Cromatic” tradiţia şi creaţia populară a două
dintre cele mai reprezentative comune ale jude-
ţului: Goicea şi Bârca. Vernisată ieri, expoziţia
fotodocumentară „Satul doljean – ieri şi azi” a fost

însoţită nu numai de bucuria participanţilor de a
(re)descoperi satul doljean contemporan, ci şi de
joc şi voie bună, graţie programului artistic pre-
zentat de membri ai Ansamblului Folcloric „Ma-
rin Chisăr” din Goicea, solişti vocali şi instru-
mentişti. Evenimentul a fost realizat cu susţine-
rea Consiliului Judeţean Dolj, în colaborare cu
Primăria şi Consiliul Local Goicea, Primăria şi
Consiliul Local Bârca.

azi”, vernisată, ieri, la Galeria de
Artă „Cromatic”.
Două spaţii şi o singură comuni-
tate surprinse în sute de imagini

„În cei opt ani de derulare a pro-
iec tului nostru de c ercetare am
ajuns în peste 30 de c omune ş i
sperăm să trecem prin toate loca-

lităţile Doljului. De data aceasta,
vizate au fost Goicea şi Bârca, de-
spre care noi ştiam multe lucruri,
dar nu atâtea câte am descoperit
mergând la faţa locului. Intenţia
echipei de c ercetare a instituţiei
noastre este aceeaşi în toate co-
munele – să descopere fapte de
cultură tradiţională care mai există

în momentul de faţă şi să vadă ce
poate reînvia ca tradiţie populară.
Expoziţia vorbeşte amănunţit de-
spre ce am descoperit. Avem sute
de fotografii, care nu au încăput
pe simezele noastre, dar care pot
fi oricând văzute în arhiva institu-
ţiei”, a precizat la deschiderea ex-
poziţiei Nicolae Dumitru, referent
în cadrul C.J.C.P.C.T. Dolj.

Expoziţia prezintă meşteşuguri
populare care se mai păstrează as-
tăzi în cele două comune, oameni
ai locului care au ceva de spus în
comunitatea sătească, dar şi edifi-
cii mai importante ori elemente de
arhitectură. „Am unit într-o singură
expoziţie cele două spaţii, Bârca şi
Goicea, pentru că acolo este, de
fapt, o comunitate,  foarte mulţi

oameni sunt înrudiţi. Loc alităţile
sunt în acelaşi spaţiu geografic,
sunt legate prin tradiţie, prin viaţă
spirituală şi culturală. De acolo, din
Bârca şi din Goicea, au plecat oa-
meni care au avut sau au un cu-
vânt de spus în societate”, a menţi-
onat Amelia Etegan, manager al
instituţiei organizatoare.

Goicea vrea să reia, la anul,
Festivalul „Marin Chisăr”

Dacă pentru Bârca reprezenta-
tivă este Galeria de Artă „Ghiţă
Mitrăchiţă” de la Casa de Cultură
„Adrian Păunescu” – acolo unde,
în această toamnă, urmează a fi
lansat un album dedicat pictorului
naiv, Gheorghe Potbăniceanu pe
numele său real –, la Goicea aten-
ţia se îndreaptă către Ansamblul
Folcloric „Marin Chisăr”, condus
de neobositul c oregraf  Marin
Stârcu şi acompaniat de Taraful
lui Eugen Bubulică. Prezent la ver-
nisajul expoziţiei, primarul comu-
nei Goic ea, Dumitru Viore l
Marcu a vorbit despre tradiţiile
păstrate şi despre încercarea de
a pune şi mai mult în valoare fi-
gura lui Marin Chisăr.

«Nu ne-am uitat tradiţiile…
Avem şi marea şansă că în loca-

litate este coregraful Marin Stâr-
cu, un om inimos, de iniţiativă,
care face c a Ansamblul „Marin
Chisăr” să existe şi să ne reprezin-
te la nivel judeţean şi nu numai. Am
discutat în ultima şedinţă a Consi-
liului Local şi am decis ca o stradă
a comunei să poarte numele rap-
sodului Marin Chisăr. De aseme-

nea, ne propunem ca de anul viitor
să reluăm – dar la Goicea, nu la
Craiova – Festivalul „Marin Chi-
săr”», a anunţat Dumitru Viorel
Marcu, de opt ani primar al comu-
nei Goicea, după 40 de ani de acti-
vitate pedagogică, dintre care 28
ca director al şcolii din comună.
Cu acelaşi prilej, primarul s-a re-
ferit la investiţiile făcute în ultima
vreme, potrivit acestuia localitatea
reuşind să absoarbă în ultima pe-
rioadă 3,5 milioane euro, fonduri
europene.

***
Lumea satului, cu obiceiurile ei,

cu întreaga pleiadă de meşteşugari
– tâmplari, fierari-potcovari, do-
gari, ţesătoare, cizmari, frizeri, cu
lumânari şi gornişti, rapsozi popu-
lari şi condeieri, cu localurile ei de
şcoli şi biseric i, monumente ale
eroilor şi cimitire, rămâne de des-
coperit pe simezele Galeriei de Artă
„Cromatic” ale C.J.C.P.C.T. Dolj
timp de două săptămâni. Accesul
publicului este liber – zilnic, de luni
până vineri, între orele 9.00 şi
16.00. Printre primii vizitatori s-au
numărat, ieri, copiii Centrului so-
cial multifunc ţional „Best Life”
pentru copiii dezavantajaţi social al
Arhiepiscopiei Craiovei.

Ilie
Căldăraru,

fierar -
potcovar

Marin Chisăr, rapsod popular
(secvenţe din Festivalul “Rap-
sozi olteni”, Craiova, 1994)
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Responsabili militari ucraineni ºi ruºi s-au
întâlnit, ieri, la nord de Doneþk, în prezenþa re-
prezentanþilor OSCE, pentru definirea contu-
rului „zonei tampon” din care trebuie retrase
artileria ºi materialul greu de luptã, în cadrul
acordului de încetare a focului în estul Ucrai-
nei. La reuniunea de la Minsk din 19 septem-
brie a.c., Ucraina, Rusia, Organizaþia pentru
Securitate ºi Cooperare în Europa (OSCE) con-
veniserã asupra creãrii zonei tampon pe o în-
tindere de 30 de km, destinatã încetãrii focului.
Lucrurile nu sunt deloc clare, dar devine tot
mai limpede cã pãrþile implicate pregãtesc o ie-
ºire din conflict care sã fie cât mai avantajoasã
sau, respectiv, cât mai puþin dezavantajoasã.
Nici îngheþarea conflictului, nici federalizarea
Ucrainei, urmatã pe termen lung de divizarea
þãrii, nu sunt soluþii favorabile Kievului. Dar nici
Moscovei – oarecum paradoxal ºi împotriva
cotei de popularitate de acum a lui Vladimir Putin
– care va suporta costul sancþiunilor economi-
ce din partea UE, dar ºi pe cel al susþinerii cât
mai consistente a separatiºtilor, dintr-o regiune
altminteri industrializatã, dar afectatã economic.
Rusia a ameninþat cu oprirea livrãrii de gaze

Zonã tampon:  Rusia º i  Ucraina discutãZonã tampon:  Rusia º i  Ucraina discutãZonã tampon:  Rusia º i  Ucraina discutãZonã tampon:  Rusia º i  Ucraina discutãZonã tampon:  Rusia º i  Ucraina discutã
spre Europa, chiar înaintea deschiderii nego-
cierilor de ieri, de la Berlin, dintre ucraineni,
ruºi ºi europeni, pe fondul conflictului dintre
Kiev ºi separatiºtii proruºi. Reuniunea de la
Berlin era menitã sã rezolve într-un fel conten-
ciosul asupra preþului la gaze ºi garantarea li-
vrãrilor cãtre UE. Preºedintele ucrainean, Pe-
tro Poroºenko, estimase, joi, cã rãzboiul s-a
terminat, dar Kievul se împiedicã de intransi-
genþa rebelilor, care refuzã soluþii politice, in-
clusiv un statut special, adicã o autonomie cât
mai mare pentru fieful lor, cu condiþia rãmâne-
rii în componenþa Ucrainei. La New York, mi-
niºtrii de Externe ai celor ºapte þãri cele mai
dezvoltate, G7, s-au întâlnit cu ºefa diplomaþiei
europene, Catherine Ashton, pentru a cere ru-
siei respectarea angajamentelor de încetare a
focului, conform acordului de la Minsk, ºi su-
veranitatea Ucrainei. Cerinþa lor imperativã a
fost asortatã cu un nou val de sancþiuni împo-
triva Moscovei. În orele urmãtoare, conflictul
gazier a monopolizat atenþia. În iunie, Gazprom
a oprit livrãrile de gaze cãtre Ucraina, dupã ce
Kievul a refuzat creºterea preþului, în contextul
crizei dintre cele douã þãri. Datoria ucraineanã

se ridicã la 3,5 miliarde dolari. Bruxelles-ul a
propus un compromis, astfel încât Ucraina sã
plãteascã pentru gaze 385 dolari/1.000 mc iar-
na ºi 325 dolari/1.000 mc vara. Gazprom a
respins oferta, oferind preþuri de 485,5 dolari
pentru Kiev, faþã de 268,5 dolari cât plãtea fos-
tul regim ucrainean. O discuþie tensionatã s-a
iscat ºi pe seama „fluxului invers”, acesta nefi-
ind în conformitate cu contractele comerciale.
Operatorul reþelei ungare de gaz, FGSZ, a anun-
þat, joi, cã a suspendat pe termen nelimitat li-
vrãrile de gaze cãtre Ucraina, din motive tehni-
ce, mãsurã „neaºteptatã ºi inexplicabilã” potri-
vit grupului public ucrainean Naftogaz. În acest
context, singura liniºte vine deocamdatã din
estul Ucrainei, unde luptele au mai scãzut în
intensitate, deºi se mai fac resimþite schimburi
de focuri. 3.200 de civili ºi militari ºi-au pier-
dut viaþa în confruntãri, din luna aprilie pânã în
prezent, potrivit ONU. Preºedintele ucrainean
a ordonat închiderea frontierelor cu Rusia, po-
trivit unui înalt responsabil al serviciului de se-
curitate ucrainean, „pentru a preveni penetra-
rea agenþilor subversivi strãini pe teritoriul þã-
rii”, inclusiv pentru a stopa fluxul de arme.

Premierul britanic, David Came-
ron, a afirmat ieri, în Camera Co-
munelor, cã trebuie sã se facã „mai
mult” în Siria, relateazã AFP ºi
Reuters. Cameron a convocat par-
lamentul din vacanþã pentru o se-
siune specialã, dupã ce s-a asigu-
rat de sprijinul tuturor partidelor
pentru participarea Londrei la efec-
tuarea de lovituri aeriene împotri-
va grupului Statul Islamic (SI) în
Irak. „Aceasta va fi o misiune care
nu va dura câteva luni, ci câþiva
ani, dar cred cã trebuie sã ne pre-
gãtim pentru acest angajament”, a
explicat Cameron, informeazã
Mediafax. „Caracteristicile acestei
campanii vor fi rãbdarea ºi perse-
verenþa”, a adãugat el, avertizând

Rasmussen
ºi-a luat rãmas bun
de la NATO

Anders Fogh Rasmussen ºi-a
luat rãmas bun, ieri, de la NATO,
al cãrei secretar general a fost
vreme de peste cinci ani ºi pe
care o pãrãseºte fãrã a-i preda
ºtafeta succesorului sãu, Jens
Stoltenberg, relateazã France
Presse. În ultima sa apariþie
publicã în aceastã calitate,
Rasmussen a depus o coroanã de
flori la un monument dedicat
memoriei soldaþilor cãzuþi la
datorie în timpul unor operaþi-
uni NATO, în curtea de onoare
de la sediul bruxellez al Alian-
þei. Fostul premier liberal danez,
care a fost însoþit de soþia sa,
Anne-Mette, ºi de fiica Christi-
na, nu a fãcut nici o declaraþie.
Dupã aceea Rasmussen a
prezidat ultimul sãu Consiliu
Nord-Atlantic, ce îi reuneºte pe
ambasadorii celor 28 de state
membre, înaintea unei ultime
întâlniri cu cei mai apropiaþi
colaboratori ai sãi ºi membri ai
personalului, civili ºi militari.
Mandatul sãu, început la 1
august 2009, expirã în mod
oficial pe 30 septembrie. Succe-
sorul sãu, fostul premier norve-
gian Jens Stoltenberg, 55 de ani,
îºi va prelua funcþia pe 1
octombrie. Ultimele luni de
mandat ale lui Rasmussen au
fost marcate de criza din Ucrai-
na, cu privire la care a adoptat
poziþii foarte ferme. La începutul
lui septembrie, cu ocazia
summitului NATO din Þara
Galilor, statele membre au decis
sã creeze o forþã ce va putea fi
desfãºuratã în câteva zile în
situaþii de crizã ºi sã menþinã o
„prezenþã continuã” în estul
Europei, aminteºte AFP.

România ar putea
bloca ratificarea
acordului UE-Canada
din cauza problemei
vizelor

România ºi Bulgaria ar putea
bloca ratificarea Acordului de
liber-schimb UE-Canada, din
cauza menþinerii vizelor cana-
diene pentru cele douã þãri,
afirmã diplomaþi citaþi de
agenþia „The Canadian Press”.
„Încã existã o problemã legatã
de români ºi bulgari. Canada
solicitã vize pentru ei, o situaþie
care îi nemulþumeºte foarte
mult”, afirmã un diplomat
occidental implicat în negocieri,
preferând sã pãstreze anonima-
tul. Canada a decis menþinerea
vizelor pentru cetãþenii din
România, Bulgaria ºi Cehia
pentru a bloca eventuale
solicitãri ilegale de azil. Vizele
pentru cetãþenii cehi au fost
eliminate anul trecut, dar
ministrul canadian al Imigraþiei
ºi Cetãþeniei, Chris Alexander, a
declarat cã vizele destinate
românilor ºi bulgarilor sunt
menþinute din cauza preocupãri-
lor privind traficul de persoane
ºi infracþionalitatea organizatã.
Semnarea Acordului de liber-
schimb UE-Canada, programatã
ieri la Ottawa, a fost amânatã
deoarece Germania solicitã
eliminarea unei clauze contro-
versate privind o formã de
protecþie a investitorilor.

Rusia trebuie sã-ºi retragã for-
þa de menþinere a pãcii din Trans-
nistria, aceasta urmând sã fie în-
locuitã cu o misiune civilã inter-
naþionalã, a declarat joi, de la tri-
buna Adunãrii Generale a Naþiuni-
lor Unite, ministrul de Externe al
Republicii Moldova, Natalia Gher-
man, informeazã Ria Novosti. „Noi
contãm cã Federaþia Rusã îºi va

încheia procesul de retragere (a
trupelor), fãrã întârzieri pe viitor.
Credem, de asemenea, cã aduce-
rea acordurilor de menþinere a pã-
cii în conformitate cu standardele
internaþionale, prin transformarea
actualei operaþiuni militare într-o
misiune internaþionalã civilã, va
conferi un impuls pozitiv proce-
sului de pace”, a subliniat ea.

De la tribuna ONU, Republica Moldova a cerut Rusiei
sã-ºi retragã trupele din Transnistria
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Marea Britanie, Danemarca ºi România se alãturã
coaliþiei internaþionale împotriva grupãrii Statul Islamic

cã nu vor fi „trupe britanice sau
occidentale care sã ocupe Irakul”.
Potrivit unor specialiºti, era posi-
bil ca avioanele britanice de tip
Tornado, mobilizate în regiune, sã
efectueze primele raiduri încã de
asearã. ªi Danemarca va trimite
ºapte avioane de luptã F-16 în Irak,
pentru a susþine coaliþia iniþiatã de
SUA pentru combaterea extre-
miºtilor din gruparea SI, a anunþat
ieri ºefa guvernului danez, Helle
Thorning Schmidt, transmit Reu-
ters ºi DPA. Premierul danez a pre-
cizat în cadrul unei conferinþe de
presã cã a primit o solicitare ofi-
cialã de asistenþã din partea SUA
joi seara. „De aceea, guvernul este
pregãtit sã trimitã rapid ºapte avioa-

ne de luptã F-16 în cadrul operaþi-
unii”, a spus Helle Thorning
Schmidt. Ea a precizat cã se aº-
teaptã ca legislativul danez sã apro-
be sãptãmâna viitoare participarea
þãrii la operaþiune ºi ca avioanele
sã-ºi înceapã imediat misiunea.
Aeronavele daneze vor opera doar
în spaþiul aerian irakian ºi nu ºi
deasupra Siriei, a subliniat prim-
ministrul danez. Danemarca anali-
zeazã, de asemenea, o solicitare
privind trimiterea de militari, pen-
tru a contribui la pregã-
tirea forþelor terestre ira-
kiene ºi kurde. Româ-
nia va participa ºi ea la
coaliþia internaþionalã
împotriva SI, dar nu cu
militari, ci cu sprijin lo-
gistic, operaþional ºi
umanitar, dupã cum a
anunþat premierul Vic-
tor Ponta la postul pu-
blic de televiziune. „În
ceea ce priveºte coaliþia
internaþionalã de com-
batere a organizaþiei te-
roriste Statul Islamic,
am anunþat foarte clar,
dupã ce m-am sfãtuit
cu ministrul Apãrãrii,
cu ministrul de Externe,
cã România va partici-

pa la aceastã coaliþie, nu cu trupe
de teren, cu militari în teren, dar
cu tot ce înseamnã sprijin logistic,
operaþional ºi umanitar”, a spus
Ponta, aflat în SUA. Ieri, ministrul
Apãrãrii, Mircea Duºa, a explicat
cã o decizie privind capabilitãþile
ce vor fi puse la dispoziþia forþelor
internaþionale, în lupta împotriva
SI, va fi luatã de autoritãþile româ-
ne în urmãtoarele zile, primul or-
ganism abilitat sã dezbatã acest
subiect fiind CSAT.



TVR 1

SÂMBÃTÃ - 27 septembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:10 Cântecul românului în
Þara Aurului

09:00 Aventurile tanarului
Hercule

1998, SUA, Acþiune, Aventuri,
Familie, Fantastic

09:30 Aventurile tanarului
Hercule

1998, SUA, Acþiune, Aventuri,
Familie, Fantastic

10:00 Beneficiar România
10:30 Maºini, teste ºi verdicte
11:00 Gala Umorului
12:00 Tezaur folcloric
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:35 Maurovlahica-Recveim

pentru o etnie dispãrutã
16:15 Ocolul Pãmântului în 80

de zile
1989, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Dramã, Fantastic,
Romantic, SF, Dragoste

18:00 Salbaticia Carpatilor
2011, Marea Britanie, Documen-

tar
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Willie Boy
1969, SUA, Dramã, Western
22:55 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:10 Arma supremã
2010, Hong Kong, China,

Acþiune, Dramã, Istoric, Thriller
01:45 Aºa-i Românul!

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:45 Poate nu ºtiai
08:00 Ferma
08:55 Enescu
09:00 Între cer ºi pãmânt
09:30 La porþile ceriului
10:00 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd
1999, Canada, Familie
11:05 Tinutul mustangilor
1976, SUA, Western
12:30 5 x 5 minute de istorie
13:00 Popasuri folclorice
14:00 Artdelenisme
14:30 Salutãri din sud
15:00 Gimnasticã ritmicã
17:15 WELLnessimþim bine în

România. Ultima
17:45 Gimnasticã ritmicã
20:10 Moby Dick
1956, SUA, Aventuri, Dramã
22:10 Concursul Enescu 2014
01:50 Delbaran
2001, Iran, Japonia, Dramã
03:30 Salutãri din sud
04:00 WELLnessimþim bine în

România
04:30 Jurnal de front
05:20 Poate nu ºtiai
05:30 Mesager
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

07:55 Un sãrut adevarat
09:45 Lincoln
12:15 Scooby-Doo: Seara

talentelor
13:35 Eu, Robotul
15:30 Tom ºi Jerry: Marea

aventurã
16:30 O chema Sarah
18:15 Jack ºi uriaºii
20:10 Efecte adverse
22:00 Californication
22:30 Episoade
23:00 Marea mahmurealã 3
00:40 Ray Donovan
01:35 Django dezlãnþuit
04:15 Efecte adverse
06:00 Dragoste in ofsaid

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplã doctore ?
11:00 Vrãjitoarele din Oz (R)
2012, SUA, Acþiune, Familie,

Fantastic
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Piaza rea
2001, SUA, Comedie
15:00 Masterchef (R)
17:00 Vocea României (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Riddick
2013, SUA, Acþiune, SF, Thriller
23:00 Super-rãi
2007, SUA, Comedie
01:15 Riddick (R)
2013, SUA, Acþiune, SF, Thriller
03:15 Super-rãi (R)
2007, SUA, Comedie
05:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)

07:15 Minciuna (R)
08:15 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Soþ de închiriat (R)
11:45 Pentru cã te iubesc (R)
13:00 Culorile iubirii (R)
14:30 Legãturi riscante (R)
15:30 Minciuna
16:30 Tânãr ºi Neliniºtit
17:30 Clona
18:30 Soþ de închiriat
19:30 Pentru cã te iubesc
20:30 Culorile iubirii
22:00 Legãturi riscante
23:00 Casa de alãturi
00:00 Clona (R)
01:00 Rãzboiul sexelor
02:30 Doamne de poveste (R)

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

cutezãtor (R)
10:30 Preþul casei tale (R)
11:30 Lara (R)
12:30 Serviciul Român de

Comedie (R)
13:30 La Mãruþã (R)
15:00 Lara
16:00 La bloc
17:15 Pe urmele vinovatului (R)
19:00 La bloc
20:15 Glorie ºi onoare (Cuceri-

rea Angliei)
22:00 Samariteanul
00:00 Cobra 11 în alertã
01:00 Samariteanul (R)
02:45 Celãlalt Dumas (R)

09:00 Bestia
1996
11:00 Coºmarul unei mame (R)
1998, SUA, Thriller
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Te cunosc de undeva
00:00 Cutia
2009, SUA, Dramã, Horror, SF,

Thriller
02:30 Observator (R)
03:30 Bestia (R)
1996
06:00 Observator

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

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

(R)
2008, SUA, Horror, Thriller
05:00 WOWBiz (R)

07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþii din Queens
1998, SUA, Comedie
08:30 O familie de poliþiºti (R)
2010, SUA, Crimã, Dramã
09:30 Casa: construcþie ºi

design
10:00 Teleshopping
10:30 Secrete de stil
11:00 Levintza prezintã
11:30 Click! Pofta bunã
12:00 Panicã la Hollywood (R)
2008, SUA, Comedie, Dramã
14:00 Oraºul distrus: Explozia

din Halifax
2003, Canada, Dramã
16:00 Schimb de mame
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Centrul de control
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Aventurile lui Poseidon
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Thriller
01:00 Centrul de control (R)
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Thriller
03:00 Aventurile lui Poseidon

(R)
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Thriller
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
05:30 Secrete de stil (R)
06:00 Casa: construcþie ºi

design (R)

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

din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:05 Rugby Four Nations

2014: Africa de Sud - Australia
20:00 Local Kombat
23:00 Jackass. Nebuni de legat!
00:00 Mafioþi
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Rugby Four Nations

2014: Argentina - Noua Zeelandã
03:00 Wrestling WWE NXT Next

Generation
04:00 ªtiri Sport.ro
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07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Foc încruciºat
14:00 Telejurnal
14:30 Politicã ºi delicateþuri
15:30 Dincolo de hartã
16:00 Tezaur folcloric
17:00 Tezaur folcloric
18:00 Lozul cel mare
18:30 Festivalul International de

Circ de la Massi
18:50 Stele de 5 stele
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Atenþie, nu ne supãraþi
1974, Italia, Acþiune, Comedie
23:00 Starea naþiei
00:10 Cântecul românului în

Þara Aurului
01:55 Telejurnal
02:45 Maºini, teste ºi verdicte
03:15 Lumea ºi noi
03:45 Universul credinþei
04:30 Simbolica
04:35 Universul credinþei
05:25 Imnul României
05:30 Teleshopping

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:45 Poate nu ºtiai
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd
1999, Canada, Familie
11:00 Vedeta familiei
12:00 Pescar hoinar
12:30 Naturã ºi aventurã
13:00 Parteneri de week-end
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:00 Omul cu chitara
15:00 Gimnasticã ritmicã
16:40 5 minute de istorie
16:50 Gimnasticã ritmicã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Lumea azi
19:00 Memoria exilului româ-

nesc
19:50 Poate nu ºtiai
20:10 Baltagul
1969, România, Italia, Dramã
22:00 Top cultura
23:10 Faþã în faþã
1999, România, Dramã
00:45 Teatru
02:05 Teatru
03:20 Omul cu chitara
04:10 Lumea azi
04:40 Memoria exilului româ-

nesc
05:30 Mesager
06:00 Documentar 360°-GE0
06:55 Imnul României

07:45 Filme ºi vedete
08:15 Hai sã facem schimb!
09:50 Regatul secret
11:35 Fãrã complicaþii!
13:10 O zi minunatã
15:00 Samsara
16:40 Jesse Stone: O moarte

suspectã
18:10 Admis pe pile
20:00 Marele Gatsby
22:25 Imperiul din Atlantic City
23:25 Banshee
00:05 Cartea morþilor
04:30 Apariþia
06:00 Samsara

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Dupã 20 de ani
11:00 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Apropo Tv
14:00 Dragoste la micul dejun
2010, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
16:00 O duminicã de pominã
2008, SUA, Comedie, Crimã
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Mecanicul
2011, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
22:30 Dredd 3D: Ultima judecatã
2012, SUA, Acþiune, SF, Thriller
00:30 Apropo Tv (R)
01:30 Mecanicul (R)
2011, SUA, Acþiune, Dramã, Thriller
03:00 Dredd 3D: Ultima judecatã

(R)

07:15 Minciuna (R)
08:15 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Soþ de închiriat (R)
11:45 Pentru cã te iubesc (R)
13:00 Culorile iubirii (R)
14:30 Legãturi riscante (R)
15:30 Minciuna
16:30 Tânãr ºi Neliniºtit
17:30 Clona
18:30 Soþ de închiriat
19:30 Pentru cã te iubesc
20:30 Culorile iubirii
22:00 Legãturi riscante
23:00 Casa de alãturi
00:00 Clona (R)
01:00 Rãzboiul sexelor
02:30 Doamne de poveste (R)

09:15 Acasã în bucãtãrie (R)
10:15 Doamne de poveste (R)
11:15 Descoperã România (R)
11:45 Lara (R)
12:45 Acasã în bucãtãrie (R)
13:45 Promotor (R)
14:15 Doamne de poveste (R)
15:15 Lara
16:15 La bloc (R)
17:30 Glorie ºi onoare (Cuceri-

rea Angliei) (R)
19:00 La bloc
20:15 Glorie ºi onoare (Cuceri-

rea Angliei)
22:00 O pasãre frumoasã
00:00 Cobra 11 în alertã
01:00 The Howling: Reborn
02:30 O pasãre frumoasã (R)
04:00 Lumea Pro Cinema

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

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

Familie
20:30 Cãpitanul America: Primul

Rãzbunãtor
2011, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF
23:00 X Factor (R)
02:00 Hoþul cinstit
2002, SUA, Dramã
03:30 Moºtenitorul pierdut
1993, Marea Britanie, Comedie
05:15 Ciocanitoarea Woody
06:00 Observator

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

07:00 Teleshopping
07:30 Un nou început
2004, Dramã
09:00 Ora 9 a României
10:00 Teleshopping
10:30 Playtech
11:00 Lumea animalelor:

Salvarea femelei tigru gestante
12:00 Lumea animalelor:

Rãzbunarea lui Shorty
13:00 Impractical Jokers
2011, Comedie, Reality TV
13:30 Marco Polo
2007, SUA, Aventuri
15:30 Cronica cârcotaºilor (R)
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:30 Regina fecioarã
2005, Marea Britanie, Biografic,

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

Mister
02:30 Schimb de mame (R)
04:00 Un nou început (R)
2004, Dramã
05:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
06:30 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro

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

din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 Local Kombat
23:00 Jackass. Nebuni de legat!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Anatomia rãului
01:30 Wrestling WWE Super-

stars
02:30 ªtiri Sport.ro
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Anunþul tãu!
BIROU Executor Judecãto-

resc Iovan Cornel prin Execu-
tor Judecãtoresc Iovan Cornel,
în baza s.c. 1071/2012 a Jude-
cãtoriei Segarcea, someazã
numiþii Turcitu Ileana Stefane-
ta ºi Turcitu Radu sã lase liber
imobilul situat în Com.Goicea,
T35, P6 ºi P6/1.

SC M&M Medical SRL prin
Ciuculin Mihnea ºi Constantin
Vasile Adrian, titular al proiec-
tului „Schimbare de destinaþie
din birouri în policlinicã, închi-
dere balcoane, modificãri inte-
rioare ºi exterioare la etajul 3, la
imobil existent” anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj în cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupra
mediului, propus a fi amplasat
în Municipiul Craiova, Strada
Dr.Nicolae Ionescu Siseºti,
nr.19A, Judeþul Dolj. Proiectul
deciziei de încadrare ºi motive-
le care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia
mediului APM Dolj din Craiova,
Str.Petru Rareº, nr.1, în zilele de
luni-joi între orele 8.00-16.30 ºi
vineri orele 8.00-14.00, precum
ºi la urmãtoarea adresã de in-
ternet: office@apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare în ter-
men de 5 zile de la data publicã-
rii prezentului anunþ, pânã la
data de 01.10.2014.    

ANUNÞ
   Comuna Podari anunþã

publicul interesat privind
promovarea investiþiei – Sis-
tem centralizat de canalizare
si epurare ape uzate menaje-
re în Satul Livezi, Comuna
Podari’’, în vederea solicita-
rii avizului de la Administra-
þia Bazinalã de Apã Jiu.

ANUNÞ
     Comuna Podari anunþã

publicul interesat privind
promovarea investiþiei – Sis-
tem centralizat de canalizare
ºi epurare ape uzate menaje-
re în Satul Podari, Comuna
Podari’’, în vederea solicita-
rii avizului de la Administra-
þia Bazinalã de Apã Jiu.

CERERI SERVICIU
Caut loc de muncã –
femeie de serviciu,
îngrijire bãtrâni. Rog
seriozitate. Telefon:
0760/827.379.
Vânzãtoare de co-
vrigi, produse patise-
rie, vânzãtoare orice
magazin, îngrijire co-
pii ºi bãtrâni. Telefon:
0251/552.089; 0747/
072.570.

OFERTE SERVICIU
S.C. angajeazã ºofer
profesionist, local Cra-
iova. Relaþii la telefon:
0770/607.975.
Angajez vânzãtoa-
re. Telefon: 0765/
040.172.

PRESTÃRI SERVICII
Profesoarã meditez
matematicã. Telefon:
0761/ 329.958.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Executãm construcþii,
finisaje, amenajãri in-
terioare de calitate, 26
ani experienþã în þarã
ºi strãinãtate. Telefon:
0767/174.979.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Apartament 2 camere
ultracentral, ultralux,
A.C. internet, toate do-
tãrile. Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 92
mp în Bucureºti, în faþa
Facultãþii de Drept. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând apartament 3
camere, Filiaºi. Tele-
fon: 0766/577.828.
Proprietar vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandat, lux, centralã,
Craioviþa Nouã - Orizont.
Telefon: 0752/641.487.
Particular vând aparta-
ment 2 semidecoman-
dat etaj 1/4 cu îmbunã-
tãþiri. Telefon: 0742/
390.301.
Vând urgent aparta-
ment 4 camere, cartier
Lãpuº (vizavi de Electro-
putere Mall), etajul 6/8,
multiple îmbunãtãþiri, ter-
mopane, uºã metalicã la
intrare. Poate fi vãzut la
orice orã din zi. Preþ
47.000 euro negociabil.
Telefon: 0766/483.542.

CASE
Vând casã cu 500 mp
teren, zona centralã,
ideal afaceri. Telefon:
0737/639.237.
Vând casã în Ocnele
Mari Vâlcea, poziþie
excelentã, spaþii gene-
roase, detalii zilnice la
telefon: 0746/035.625,
între orele 18.00 -
20.00.
Vând casã 2 camere,
salã, tindã, curte 600
mp, fântânã. Preþ
10.000 Euro în Clea-
nov - Dolj. Telefon:
0351/809.972; 0764/
211.651.
Dioºti, vând casã Re-
galã superbã 3 came-
re ºi dependinþe, grajd,
magazie curte 3.800
mp. Telefon: 0722/
336.634.
Vând casã 3 camere,
anexe, pomi, vie, fân-
tânã, apã ºi canaliza-
re la poartã, localitatea
Ciutura. Telefon:
0763/305.850.
Vând casã în comuna
Breasta - Dolj, lângã
primãrie. Telefon:
0769/369.128; 0722/
943.220.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

Vând casã strada Nã-
sãud nr. 16 (zona
Brestei-Râului), toate
utilitãþile, 345 mp teren
+ cabanã 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, des-
chidere la douã strãzi,
324 mp, Relaþii la tele-
fon: 0746/495.167.
Ocazie! Vând, închi-
riez, teren, Calea Bu-
cureºti, km 9, 1000-
2000 m deschidere 36
m, ideal pentru Show-
room, depozit, halã,
parc auto, benzinãrie.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 1500 mp des-
chidere 60 m cartier ªim-
nicu de Jos la DJ, cadas-
tru fãcut, parcelabil. Tele-
fon: 0744/563.823.
Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova -
ªimnicul de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºti-
lor, între vile. Telefon:
0351/170.504.
Ocazie! Vând 800 mp,
teren ideal pentru casã,
zonã pitoreascã la 14 km
de Craiova, comuna
Predeºti, curent ºi apã
pe teren, 4000 Euro. Te-
lefon: 0762/109.595.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Vând teren arabil, in-
travilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Tele-
fon: 0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibilita-
te construcþie, grãdinã
Bio. Telefon: 0724/
805.298, dupã ora
17.00.
Cârcea str. Vulturi te-
ren intravilan 650 mp,
deschidere 28 m, 15
euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/
402.056.

CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TEREN
AGRICOL. TELE-
FON: 0766/368.385.
SPAÞII COMERCIALE
Vând restaurant Fi-
liaºi. Telefon: 0766/
577.828.
Vând spaþiu comercial
cu terasã, zonã centra-
lã. Telefon: 0746/
660.001.
SCHIMBURI

Schimb camerã cã-
min Valea Roºie cu o
cãsuþã locuibilã. Tele-
fon: 0764/806.680.
Apartamet 2 camere
cu casã împrejurimi
Craiova. Telefon:
0771/663.179.
Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu apar-
tament 2 camere + di-
ferenþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Punto
S.T.D.I. an 1998 3 uºi,
1,7KW. Telefon: 0762/
185.366.
Vând Fiat Punto mo-
tor 1,2, benzinã, 4 uºi,
culoare roºu grena,
taxa auto plãtitã ºi ne-
recuperatã, înmatricu-
lat România. Telefon:
0727/714.184.
Vând Fiat Ducato, fa-
bricaþie 1997, motor 2.5
Diesel, consum 7%,
cui pentru remorcã.
Telefon: 0768/254.760.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând calorifere meta-
lice dimensiunile 200
cmx 50 cm, copertinã
pentru magazine 6 m
lungime x 1,40 m. Te-
lefon: 0744/391.195.
Presã balotat plastic,
cutii de bere, uºã nouã
cu broascã pentru casã
sau magazin Auto –
Cielo -2007. Telefon:
0767/153.551.

Vând masã floarea–
soarelui pentru combi-
nã C 12M, cutie vite-
ze, reductor tracþiune,
triodinã 380V ºi alte
piese. Telefon: 0764/
261.954.
Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou
cu garanþie 3 ani. Te-
lefon: 0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avan-
tajos, televizor color,
putinã salcâm, bicicle-
tã bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând þuicã de prunã ºi
grâu. Telefon: 0766/
676.238.
Vând groapã cimitir
Roboaica, regulator
gaze ºi 2 arzãtoare
sobe. Telefon: 0746/
901.203.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi ghe-
te militare, piese Da-
cia noi, calculator in-
struire copii, combinã
muzicalã stereo. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã-
250 lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei, burtie-
rã fãrã picior nouã 20
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã zin-
catã 2/1 m, televizor
color Grunding diago-
nala 70 cm. Telefon:
0770/ 303.445.
Vând stoloni cãpºuni
remontate, parþial înflo-
riþi. Preþ 5 lei ºi 8 lei.
Telefon: 0742/023.399;
0253/285.145.
Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.

Vând 2 televizoare.
Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.
Vând Frigider Arctic
180 litri ºi premergã-
tor copii. Telefon:
0745/602.001.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris de-
fectã. Telefon: 0251/
417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare fi-
nisatã neocupatã.
Telefon: 0722/
456.609.
Vând vin roºu 5 lei/
litru ºi þuicã 10 lei/li-
tru. Telefon: 0251/
428.415; 0743/
510.255.
Vând tub plastic
pentru forat puþuri
dimensiune 112.
Telefon:  0745/
589.825.
Albine, familii puter-
nice ºi roi bine dez-
voltaþi cu mãtci selec-
þionate. Telefon:
0720/115.936.

Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amena-
jate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu Craio-
va. Telefon: 0728/
964.686.
Vând grâu, uºi ºi feres-
tre. Telefon: 0766/
676.238.
Vând þiglã Jimbolia
ºi cãpriori din de-
molãr i .  Telefon:
0 7 2 2 / 9 4 3 . 2 2 0 ;
0755/139.772.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125/ 850 W, foar-
fecã tãiat tablã de
banc, canistrã alumi-
niu nouã 20 l, reduc-
tor oxigen sudurã, al-
ternator 12V nou,
delcou aprindere Da-
cia 1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut: SIN-
GER PAFF. Telefon:
0745/751.558.
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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”!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 27 septembrie 2014

        TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Semnãtura:..........................................

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

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 16.00,6.00,6.00,6.00,6.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 14.00.4.00.4.00.4.00.4.00.

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.

Vând PC model MSI
– ALL-IN-ONE,
WIND TOP AE 1920
nefolosit, sigilat, ga-
ranþie 300 Euro. Te-
lefon: 0722/456.609.
Vând aparat de sudu-
rã, autogen polizor,
bormaºinã, parbriz
Tico. Telefon: 0761/
155.549.
Vând 3 locuri de veci.
Telefon: 0770/661.777.
Vând maºinã de spã-
lat, frigider inox, televi-
zor mic ºi mare, ºifo-
nier stejar. Telefon:
0752/142.493.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, mar-
cã ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzi-
cã popularã ºi uºoa-
rã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.

Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
SCHIMBURI

Vând sau schimb ca-
lorifere de tablã puþin
folosit  cu un calorifer
fontã 120/80 foarte
puþin folosit. Telefon:
0720/231.610.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0740/887.095.

DIVERSE
Cumpãr cãrucior pen-
tru handicapat. Tele-
fon:0351/460.132
Caut vãduvã menaj 2
zile/sãptãmânã, pen-
tru bãtrân sãnãtos. Te-
lefon: 0766/304.708.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Primesc douã fete în
gazdã Telefon: 0785/
797.317; 0351/464.628.

Închiriez una camerã
mobilatã la o tânãrã
necãsãtoritã cu posibi-
litãþi de platã a întreþi-
neriiºi chiriei în zona
Materna Craioviþa.
Telefon:0726/497.404
Închiriez garsonierã
decomandatã, cartier
1 Mai, zona Medicinã.
350 Ron/lunã. Cer ga-
ranþie. Telefon: 0771/
217.032.
Particular închiriez
apartament 2 camere
decomandate, ultra-
îmbunãtãþit, centralã,
stradal zona Cinema-
tograf Craioviþa, 180
euro/lunã. Telefon:
0728/012.055.
Închiriez 3 camere, ul-
tracentral, centralã,
A.C. mobilat, lux. Te-
lefon: 0726/212.774.
Închiriez garsonierã
mobilatã. Telefon:
0761/277.780.
Apartament 2 camere
decomandate lux,
A.C. microcentralã,
balcon închis, complet
mobilat. Telefon:
0722/956.600; 0756/
028.300.
Închiriez camerã la bloc
(zona Universitate).
Telefon: 0770/661.418;
0351/422.633.
Închiriez spaþiu stradal,
birou mobilat, depozit,
Dezrobirii. Telefon:
0351/437.906.

Închiriez aparta-
ment ultracentral, ul-
tralux, A.C. toate
dotãrile, mobilier ul-
tramodern ºi regim
hotelier. Telefon:
0762/109.595.
Închiriez garsonierã
mobilatã Lãpuº. Tele-
fon: 0724/065.756.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut sã închiriez gar-
sonierã mobilatã. Ofer
80 Euro. Telefon:
0763/975.992.
MATRIMONIALE
Caut doamnã serioa-
sã 40 ani pentru prie-
tenie, cãsãtorie. Tele-
fon: 0784/915.029.

DIVERSE
Caut þesãtoare cu
muncã la domiciliu în
rãzboaie manuale din
judeþul Dolj, Gorj ºi Olt.
Telefon: 0723/684.511;
0351/805.415.
COMEMORÃRI

Comemorãm 18
luni de la dece-
sul dragei noas-
tre LUCREÞIA

NIÞIPIR –fost
profesor de ma-
tematicã la lice-
ele Matei Basa-
rab ºi Elena
Cuza din Craio-
va. Amintirea ei
a rãmas vie în
memoria noas-
trã. Familia.

Pios omagiu
la cei 14 ani,
respectiv 10
ani ºi 9 luni de
la trecerea în
eternitate a pã-
rinþilor noºtri
D I A C O N U
FLOREA ºi
D I A C O N U
STANCA. Vie
ºi dureroasã

este amintirea
lor în sufletele
noastre. Dum-
nezeu sã-i odih-
neascã în pace!
Familia T. Dolea.
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Sâmbãtã

DIGI SPORT 1
11:30, 13:00 – HANDBAL (F, M) – Liga

Naþionalã: HCM Baia Mare – HCM Roman,
HCM Constanþa – ASC Energia Tg. Jiu / 15:00

– FOTBAL – Franþa: Monaco – Nice / 17:00,
19:00, 21:00 – FOTBAL – Spania: Villarreal
– Real Madrid, Barcelona – Granada, Atl. Ma-
drid – Sevilla.

DIGI SPORT 2
10:00 – TENIS (F) – Turneul de la Wu-

han, în China: finala / 12:30 – TENIS (M) –
Openul Sibiului: semifinale / 18:00 – FOT-
BAL – Franþa: Toulouse – Paris SG / 20:00

– BASCHET (M) – Cupa României: U Ban-
ca Transilvania – BC Timiºoara / 21:45 –
FOTBAL – Italia: Atalanta – Juventus.

DIGI SPORT 3
10:00, 13.35 – MOTO GP FP3 ºi MOTO

GP QP – Marele Premiu al Aragonului, în
Spania / 17:00 – HANDBAL (F) – Liga Na-
þionalã: U Cluj – Mureºul Tg. Mureº / 19:00

– FOTBAL – Italia: Roma – Verona / 21:30

– BASCHET (F) – Campionatul Mondial:
China – Statele Unite.

DOLCE SPORT
16:00 – FOTBAL – Liga I: Gaz Metan

Mediaº – Ceahlãul / 18:00, 1:15 – RUGBY
– Turneul celor patru naþiuni: Africa de Sud
– Australia, Argentina – Noua Zeelandã.

DOLCE SPORT 2
14:45 – FOTBAL – Anglia: Liverpool –

Everton / 18:00 – FOTBAL – Franþa: Tou-
louse – Paris SG / 21:45 – FOTBAL – Italia:
Atalanta – Juventus.

SPORT.RO
18:00, 1:15 – RUGBY – Turneul celor pa-

tru naþiuni: Africa de Sud – Australia, Argen-
tina – Noua Zeelandã.

EUROSPORT
13:45 – CURSE DE MAªINI – Seria Mon-

dialã Renault, la Le Mans, în Franþa: prima
cursã / 17:00, 19:30 – FOTBAL – Anglia:
Chelsea – Aston Villa, Arsenal – Tottenham /
22:00 – SPORTURI DE CONTACT – Su-
perkombat – GP4.

EUROSPORT 2
7:15 – FOTBAL AUSTRALIAN: Sydney

Swans – Hawthorn Hawks / 16:30, 19:30 –
FOTBAL – Germania: Schalke – Dortmund,
Wolfsburg – Werder Bremen.

TVR 2
15:00, 17:45 – GIMNASTICÃ RITMICÃ

– Campionatele Mondiale, la Izmir, în Tur-
cia.

LOOK TV
21:00 – FOTBAL – Liga I: Rapid – Dina-

mo.
LOOK PLUS
16:00, 18:30 – FOTBAL – Liga I: Gaz

Metan Mediaº – Ceahlãul, FC Botoºani – FC
Braºov.

Duminicã

DIGI SPORT 1
9:40, 12:00 – MOTO GP WUP ºi CUR-

SA Marele Premiu al Aragonului, în Spania /
16:00 – FOTBAL – Italia: Cesena – Milan /
18:00 – FOTBAL – Franþa: Nantes – Lyon /
20:00 – FOTBAL – Spania: Sociedad – Va-
lencia.

DIGI SPORT 2
11:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:

CSM Ploieºti – HC Zalãu / 13:00 – FOT-
BAL – Spania: Getafe – Malaga / 15:00 –
TENIS (M) – Openul Sibiului: finala / 17:30

– HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: ASC Co-
rona Braºov – HCM Rm. Vâlcea / 19:00 –
BASCHET (F) – Campionatul Mondial: Ca-
nada – Turcia / 22:00 – FOTBAL – Franþa:
Marseille – St. Etienne.

DIGI SPORT 3
13:30, 16:00 – FOTBAL – Italia: Sassuolo

– Napoli, Inter – Cagliari / 19:45 – HAND-
BAL (M) – Liga Naþionalã: ªtiinþa Municipal
Bacãu – HC Vaslui / 21:45 – FOTBAL – Ita-
lia: Genoa – Sampdoria.

DOLCE SPORT
16:00 – FOTBAL – Italia: Inter – Cagliari

/ 18:30 – FOTBAL – Liga I: Viitorul – Pe-
trolul.

DOLCE SPORT 2
16:00 – FOTBAL – Italia: Cesena – Milan

/ 20:00 – HANDBAL (M) – Liga Campioni-
lor: Metalurg Skopje – Paris SG / 21:45 –
FOTBAL – Italia: Genoa – Sampdoria.

EUROSPORT
13:15 – CURSE DE MAªINI – Cupa ETC,

în Italia: prima cursã / 13:45 – CURSE DE
MAªINI – Seria Mondialã Renault, la Le Mans,
în Franþa: cursa a doua / 15:00 – CURSE DE
MAªINI – Cupa ETC, în Italia: cursa a doua /
15:30 – SÃRITURI CU SCHIURILE – Mare-
le Premiu de varã, la Hinzenbach, în Austria /
23:30 – CÃLÃRIE – Masters la Los Angeles,
în Statele Unite.

EUROSPORT 2
13:00, 14:30 – MOTOCROS – Motocro-

sul Naþiunilor, la Kegums, în Letonia: cursa 1
ºi 2 / 16:30, 18:30 – FOTBAL – Germania:
Augsburg – Hertha Berlin, Hamburg – Frank-
furt.

TVR 2
15:00, 16:50 – GIMNASTICÃ RITMICÃ

– Campionatele Mondiale, la Izmir, în Turcia.
LOOK TV
16:00, 21:00 – FOTBAL – Liga I: CSU

Craiova – ASA Tg. Mureº, Steaua – Astra.
LOOK PLUS
18:30 – FOTBAL – Liga I: Viitorul – Pe-

trolul.

Aflate pe cai mari, dupã victoriile cu
Dunãrea Brãila ºi de la Zalãu, rezultate
ce le-au dus pânã pe locul 5, cu 12
puncte, handbalistele de la SCM Cra-
iova întâlnesc, astãzi, pe nou promo-
vata CSM Unirea Slobozia, formaþie
aflatã cu 3 locuri mai jos în ierarhie, la
o distanþã de tot atâtea puncte.

În cadrul unei conferinþe de presã
susþinute miercuri, Aurelian Roºca ºi
Gheorghe Sbora, tehnicianul, respec-
tiv directorul tehnic al alb-albastrelor
au prefaþat astfel jocul: „Ne aºteaptã un
joc interesant, un joc destul de greu,
cu o echipã incomodã. Echipa din Slo-
bozia joacã bine, însã sperãm sã ne
menþinem trendul ascendent ºi sã ne
bucurãm din nou suporterii. Dat fiind
faptul cã Slobozia ºi-a fixat acelaºi ob-
iectiv ca noi, un loc calificabil în play-
off, între primele 8, pot spune cã acest
meci are o mizã dublã. E unul de 6
puncte. Le promitem suporterilor cã ne
vom bate pentru fiecare minge, cã vom
face tot ce ne va sta în putere sã învin-

Eliminatã, miercuri, din optimile Cu-
pei României, de Universitatea Cluj (56-
77, dupã 50-68 în deplasare), SCM CSª
Craiova debuteazã, azi, în noua ediþie a
Ligii Naþionale, cu un meci în deplasa-
re, în faþa echipei CS Municipal Satu

SCM U Craiova s-a înclinat în
meciul sãu inaugural la Cupa Ardea-
lul, un turneu de pregãtire, elevele
lui Alexandru Cosma cedând, joi
searã, în minimum de seturi, în
compania gazdelor de la CSU Medi-

BASCHET (F): Craiovencele
debuteazã în campionat

Mare. Gruparea din nord nu a avut nici
o problemã în a accede în sferturile de
finalã ale Cupei, repurtând o dublã vic-
torie în faþa celor de la CS Rapid Bucu-
reºti, 84-61 în Capitalã ºi 80-68 pe te-
ren propriu.

cina Târgu Mureº, scor 19-25, 21-
25, 23-25.

Asearã, dupã închiderea ediþiei,
oltencele au întâlnit pe CS Alba Blaj,
iar astãzi dau piept, în ultimul joc,
cu Unic Piatra Neamþ.

VOLEI (F): SCM, învinsã în primul
meci la Cupa Ardealul

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 7-A

Roºca: „E un joc de 6 puncte.Roºca: „E un joc de 6 puncte.Roºca: „E un joc de 6 puncte.Roºca: „E un joc de 6 puncte.Roºca: „E un joc de 6 puncte.
Ne vom bate pentru fiecare minge!”Ne vom bate pentru fiecare minge!”Ne vom bate pentru fiecare minge!”Ne vom bate pentru fiecare minge!”Ne vom bate pentru fiecare minge!”

SCM Craiova – CSM Unirea Slobozia, astãzi, ora 17:00, la Polivalentã

Sâmbãtã: HCM Baia Mare – HCM Roman (14:30),
SCM CRAIOVA – CSM Unirea Slobozia, U Alexan-
drion Cluj – Mureºul Tg. Mureº (ambele 17:00).

Duminicã: CSM Ploieºti – HC Zalãu (11:30), U
Neptun Constanþa – CSM Bucureºti (12:00), Corona
Braºov – Rm. Vâlcea (17:00), Cetate Deva – Dunãrea
Brãila (18:00).

1. CSM Buc. 18 8. Slobozia 9
2. Corona 16 9. Rm. Vâlcea 8
3. Baia Mare 15 10. Deva 4
4. Brãila 15 11. Constanþa 3
5. CRAIOVA 12 12. U Cluj 2
6. Roman 11 13. Ploieºti 0
7. Zalãu 9 14. Tg. Mureº 0

gem”, a spus Aurelian Roºca.
„Este un meci foarte important. Ad-

versarii nu ne mai iau acum ca pe o
echipã oarecare, ne cunosc destul de
bine. Chiar dacã ºi-a fixat o clasare în
primele 8, la Slobozia nu existã o pre-
siune asupra obiectivului. Mi-aº dori sã
fie cât mai multã lume în tribunele Sãlii
polivalente la jocul cu Unirea”, a de-
clarat ºi Gheorghe Sbora.

5 lei este preþul
unui tichet la meciul

de astãzi.
Înaintea meciului fetelor, de la ora

14:30, va evolua la Polivalentã echi-
pa masculinã de handbal CS Univer-
sitatea, care întâlneºte în cadrul run-
dei a treia din Divizia A pe HC Bra-
ºov. În rundele scurse pânã acum, cra-
iovenii au înregistrat o victorie ºi o
înfrângere (3p), ocupând locul 10 din
14 echipe. Cât îi priveºte pe ardeleni,
aceºtia au strâns un singur punct, fi-
ind penultimii în clasament.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
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Fãrã vreun punct cucerit pânã acum în
Seria 3, ACS Podari se vede, astãzi, în faþa
unei noi încercãri de a sparge gheaþa, for-
maþia pregãtitã de Ionel Luþã urmând sã în-
frunte, pe teren propriu, cu începere de la
ora 17:00, pe CS Viºina Nouã. ªi premise de
a obþine ceva ar fi, gruparea din Olt  întor-
cându-se de fiecare datã cu mâna goalã din
precedentele douã vizite pe teren strãin în
actuala stagiune, 0-2 la Câmpulung, cu „Di-
nicu Golescu”, ºi 1-2 în Ilfov, la ªtefãneºti.

Pentru aceastã disputã, Podariul are o ab-
senþã certã. Este vorba despre fundaºul Cristi
Preda, eliminat runda trecutã la Bradu (1-
2). De astfel, eliminãrile a fost în acest de-
but de campionat, poate, cea marea hibã a
celor de la ACS, care au încheiat trei din
cele patru partide anterioare cu un om mai
puþin.

Ionel Luþã ar putea trimite în teren, azi,
urmãtoarea echipã: Nedelcovici – Orban,
Murgan, Dina, Stãnia – Ciocârlã, Dreºcã,
Sãceanu, Nicolae – Niculescu, D. Preda.

Altfel, începând de joi, în staff-ul Poda-
riului a fost cooptat Florin Dumitru, fost
component al Universitãþii Craiova în anii
’80, acesta îndeplinind rolul de antrenor cu
portarii. Dumitru ºi Luþã nu sunt la prima
colaborare. Ei au mai fãcut tandem în urmã
cu doi ani la Apã Craiova, actuala Viitorul
Municipal.

Seria 3 – sâmbãtã, ora 17:00
ACS PODARI – CS Viºina Nouã, FC Chin-

dia Târgoviºte – SCM Argeºul Piteºti, CN Di-
nicu Golescu Câmpulung – CS Condordia Chiaj-
na II, CS Inter Clinceni – AFC Astra II, CS ªte-
fãneºti – CS Sporting Roºiori. Partidele CS Afu-
maþi – FCM Târgoviºte ºi ACS Urban Titu –
CS Atletic Bradu s-au disputat ieri, dupã închi-
derea ediþiei.

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

Seria 4 – sâmbãtã, ora 17:00
ACS UTA Bãtrâna Doamnã – ACSO FI-

LIAªI, CS Ineu – ACS VIITORUL MUNICI-
PAL CRAIOVA, FC Hunedoara – CS Vulturii
Lugoj, ACS ªtiinþa Turceni – Pandurii II Tg.
Jiu. Meciurile CS Minerul Motru – CS Naþional
Sebiº ºi CS Minerul Mehedinþi – CS Millenium
Giarmata au avut loc ieri, dupã închiderea edi-
þiei. Nuova Mama Mia Becicherecul Mic stã,
deoarece Muncitorul Reºiþa s-a retras din cam-
pionat.

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

Primele puncte pentru Podari?Primele puncte pentru Podari?Primele puncte pentru Podari?Primele puncte pentru Podari?Primele puncte pentru Podari?

Filiaºi ºi Municipal, deplasãri opuse ca
dificultate, contra arãdenilor

În Seria 4, celelalte echipe doljene pre-
zente în acest eºalon, Filiaºi ºi Municipal,
susþin partide în judeþul Arad. Dacã pentru
Municipal, ºi ea cu o evoluþie modestã pânã
acum (1 punct), confruntarea de la Ineu pare
una facilã, în contextul în carea gazdele sunt
lanterna roºie a  ierarhiei, fãrã punct ºi cu
un pasiv de -10 la golaveraj (1-11), Filiaºul

are o misiune extrem de grea, dând piept cu
neînvinsa UTA. Trei din cele ºapte puncte
ale „Bãtrânei Doamne” au fost obþinute cu
Municipal, 1-0 la Iºalniþa, în startul campio-
natului. Etapa trecutã, atât Filiaºi cât ºi Mu-
nicipal au remizat „acasã” (0-0 ºi 1-1), cu
Mehedinþi, respectiv Turceni. Tot un egal a
obþinut ºi UTA, contra altor arãdeni, Naþio-
nal Sebiº (1-1 în deplasare), în timp ce Ineu
a avut rundã liberã, prin retragerea Munci-
torului Reºiþa.

Runda a ºaptea a primei ligi
judeþene are drept cap de afiº
partida de la Cârcea, unde am-
fitrionii de la Viitorul vor primi
replica celei de a doua clasate,
Dunãrea Bistreþ. Cele douã vin
dupã rezulatate opuse înregis-
trate weekend-ul trecut. Câr-
cea a pierdut la revelaþia Leam-
na (1-3), în timp ce formaþia
din Bistreþ n-a avut nici o pro-
blemã în deplasarea de la Desa
(3-0).

Cârcea a fãcut în acest se-
zon o victimã de top, învingând
cu 3-1, acasã, liderul Calafat,
cãreia i-a provocat unicul eºec

LIGA A IV-A – ETAPA A 7-A

Meciuri tari la Cârcea
ºi Segarcea

de pânã acum. Tot în ceea ce
priveºte formaþia din Calafat,
trupa lui George Uºurelu este
una dintre protagonistele celui-
lalt “ºoc” al acestei etape, având
de înfruntat la Segarcea, pe
Progresul. În rest, Leamna
merge la Malu Mare din postu-
ra de uºor favoritã, meci echi-
librat între Celaru ºi Ostroveni,
ºi partide clare de 1 solist între
CSU II ºi Melineºti, respectiv
Bechet ºi Desa.

Sâmbãtã, ora 12:00
Viitorul Cârcea – Dunãrea

Bistreþ, Progresul Segarcea –
Dunãrea Calafat, CSU II Cra-

iova – Amaradia Me-
lineºti, Stiinþa Malu
Mare – Unirea Leam-
na, Victoria ªtiinþa
Celaru – Recolta Os-
troveni, ªtiinþa Danu-
bius Bechet – Vânãto-
rul Desa.

1. Calafat 15 7. Celaru 6
2. Bistreþ 15 8. Ostroveni 6
3. CSU II 13 9. Malu Mare 6
4. Cârcea 12 10. Bechet 6
5. Leamna 12 11. Melineºti 4
6. Segarcea 11 12. Desa 0

Seria 1:
Victoria Basarabi – Victoria Ple-

niþa, Viitorul Vârtop – Viitorul Do-
bridor, Fulgerul Maglavit – Voinþa
Caraula, Progresul Ciupercenii
Vechi – SIC Pan Unirea, Flacãra
Moþãþei – Tractorul Cetate, Avân-
tul Verbiþa – SC Poiana Mare, Du-
nãrea Negoi – Viitorul Ciupercenii
Noi, Avântul Giubega – Recolta
Galicea Mare.

Clasament (primele 5): 1. SIC
PAN 9p, 2. Galicea M. 9p, 3. Mo-
þãþei 9p, 4. Cetate 9p, 5. Pleniþa 6p.

LIGA A V-A – ETAPA A 4-A

Duminicã, ora 11:00

Seria 4:
Progresul Castranova – Lu-

ceafãrul Popânzãleºti, Viitorul
Coºoveni – Viitorul Apele Vii, Fla-
cãra Drãgoteºti – Unirea Câm-
peni, Sporting Leu – Voinþa Pu-
þuri, Avântul Pieleºti – Viitorul II
Cârcea, Atletico Zãnoaga – ªtiin-
þa Teasc.

Clasament (primele 5): 1. Câr-
cea II 9p, 2. Puþuri 7p, 3. Cas-
tranova 6p, 4. Zãnoaga 6p,

5. Leu 4p.

Seria 6:
Jiul Breasta – Viitorul Valea Fân-

tânilor, AS Greceºti – Progresul Mis-
chii, AS Scaieºti – Rapid Potmelþu,
Viitorul Municipal II Craiova – Stan-
dard ªimnicu de Sus, Luceafãrul
Craiova – Unirea Braloºtiþa. Vulturul
Cernãteºti stau, deoarce Energia Cra-
iova s-a retras din campionat.

Clasament (primele 5): 1. Lucea-
fãrul 7p, 2. Braloºtiþa 6p, 3. Pot-
melþu 6p (- 1 joc), 4. Municipal II
6p, 5. Cernãteºti 4p.

Seria 5:
Voinþa Belcin – Aktiv Padea,

Arena Bulls Preajba – Inter Se-
cui, Viitorul ªtiinþa Craiova –
CS Casa Bogdan Craiova, Avân-
tul Gherceºti – ªtiinþa Calopãr,
Fortuna Craiova – AS Rojiºte,
Avântul Þuglui – Viitorul Ghin-
deni.

Clasament (primele 5): 1. Se-
cui 9p, 2. Rojiºte 6p, 3. ªtiinþa
Craiova 6p, 4. Ghindeni 6p, 5.
Fortuna 6p.

Seria 3:
Unirea Tâmbureºti – Dunãrea

Gighera, Torentul Secui – Avân-
tul Daneþi, Progresul Amãrãºtii
de Sus – Unirea Tricolor Dãbu-
leni, Viitorul Gângiova – Unirea
Amãrãºtii de Jos, Victoria Cã-
lãraºi – Avântul Dobreºti, Ajax
Dobroteºti – Fulgerul Mârºani.
Viitorul Sadova stã.

Clasament (primele 5):  1.
Amãrãºtii S. 9p, 2. Mârºani 7p,
3. Tâmbureºti 6p, 4. Sadova
6p, 5. Gighera 6p.

Seria 2:
Recolta Seaca de Câmp – CSM

Progresul Bãileºti, Recolta Urzi-
cuþa – Progresul Cerãt, AFC
Giurgiþa – Voinþa Radovan, Avân-
tul Rast – Triumf Bârca, Gloria
Catane – Viitorul GP Siliºtea Cru-
cii, Recolta Cioroiaºi – Recolta
Mãceºu de Jos, Viitorul Mãceºu
de Sus – Unirea Goicea.

Clasament (primele 5):  1.
Mãceºu S. 9p, 2. Catane 7p, 3.
Cerãt 6p, 4. Bârca 6p, 5. Giur-
giþa 6p.
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 8 7 0 1 20-6 21
CFR Cluj 8 6 1 1 17-4 19
Astra 8 6 0 2 19-7 18
Dinamo 8 4 3 1 14-8 15
ASA 8 4 3 1 13-7 15
Petrolul 8 4 2 1 16-8 14
Botoşani 8 4 1 3 11-14 13
Gaz Metan 8 3 2 3 10-11 11
Ceahlăul 8 3 2 3 8-13 11
FC Braşov 8 2 3 3 11-14 9
„U” Cluj 8 2 2 4 8-9 8
Rapid 8 2 2 4 6-11 8
Craiova 8 2 2 4 7-14 8
Pandurii 8 1 4 3 6-12 7
Viitorul 8 1 3 4 7-11 6
Oţelul 8 1 2 5 4-10 5
Chiajna 8 1 2 5 6-16 5
CSMS Iaşi 8 0 4 4 4-12 4

6

5

4

13

14

Liga I – etapa a 9-a
CSMS Iaşi – Chiajna s-a jucat aseară
Gaz Metan – Ceahlăul, sâmbătă, ora 16
FC Botoşani – FC Braşov, sâmbătă, ora 18.30
Rapid – Dinao, sâmbătă, ora 21
„U” Craiova – ASA Tg. Mureş, duminică, ora 16
Viitorul – Petrolul, duminică, ora 18.30
Steaua – Astra, duminică, ora 21
Pandurii – Oţelul, luni, ora 18.30
CFR Cluj – „U” Cluj, luni, ora 21

Universitatea Craiova întâlneş-
te ASA Târgu Mureş pentru a cin-
cea oară într-un an, în preceden-
tele partide, din Liga a II-a, oas-
peţii de duminică având palmares
pozitiv: două victorii, un egal şi un
succes al alb-albaştrilor. Dacă în
iarnă ardelenii s-au întărit pentru
promovare cu N’Doye şi colonia
„ceferistă” formată din Stăncioiu,
Seps i, Voiculeţ şi Hora, în vară
managerul Daniel Stanciu a trans-
ferat jucători cu mare experienţă
precum: Goga, Zicu, Szekely, Ve-
layos, Marius Constantin, Henri-
que, Sălăgeanu şi Axente.

Despre adversarul de duminică,
Emil Săndoi a declarat: „Vom avea
un meci greu, pentru că ASA este
o echipă care a jucat bine şi în Liga
a II-a, iar în vară a adus jucători
de valoare, cu mare experienţă,
unii foşti internaţionali, devenind
deja una dintre echipele bune ale
campionatului, care marchează în
fiecare meci şi meritat se află acolo
sus în clasament”. De asemenea,
Sorin Cârţu a preconizat un meci
extrem de greu în compania mu-
reşenilor: „Meciul cu ASA ne crea-
ză frisoane, dacă batem am avea
un parcurs pe c are nu-l speram
când am venit la echipă. ASA este
pe val, joacă foarte bine, dar spe-
răm ca băieţii să se autodepăşeas-
că şi să câştige”.

Emil Săndoi spune că ar fi fan-
tastic ca echipa să mai piardă vre-
un meci până la finalul turului, una
dintre condiţiile de bază fiind să
încaseze cât mai puţine goluri. „În
cele două meciuri de campionat nu
am primit gol, am făcut mult mai
puţine greşeli în defensivă. Ar fi
fantastic să nu mai pierdem până
la finalul turului, nu este imposii-
bil, dar asta înseamnă să avem şi
şansă şi să nu facem erori majore.
Alt moral are echipa când nu pri-
meşte gol. Ţin minte că în primul
meu mandat la Craiova am avut o

Şoimii Pâncota (II) - Pandurii Tg. Jiu 1-2
Au marcat: Băd 31 / Mevlija 22, Predescu 85.
CF Brăila (II) - Oţelul Galaţi 0-1
A marcat: Jula 56.
Rapid CFR Suceava (II) - Gaz Metan Mediaş 1-0
A marcat: M. Negru 103.
CSM Rm. Vâlcea (II) - CSMS Iaşi 0-1
A marcat: Dedu 2.
ASA Tg. Mureş - Concordia Chiajna 4-1
Au marcat: Axtente 27, 66, Amauri 36, N’Doye 43 / Dyulgerov 5.
Rapid Bucureşti - FC Botoşani 5-4 (0-0) – după penalty-uri.
Sport Club Bacău (II) - Ceahlăul Piatra Neamţ 1-5 (1-1) – după

prelungiri.
Au marcat: Căinari 68 / Marc 90, Pavel 91, Popadiuc 99, 103, 111.
Chindia Târgovişte (III) - FC Braşov 1-3
Au marcat: Dobre 62 / L. Ganea 31, Diogo 43, H. Popa 73.
Viitorul Axintele (III) - CFR Cluj 0-2
A marcat: Dore 26, 35.
Unirea Jucu (III) - Petrolul Ploieşti 0-3
Au marcat: Astafei 24, 57, Nkoyi 31.
Fortuna Poiana Câmpina (II)  – Dinamo 2-5 (2-2) – după pre-

lungiri.
Au marcat: Cioinac 51, Munteanu 72 / Rotariu 61, 63, 111, Bilin-

ski 91, 96.
Săgeata Năvodari (II) - Viitorul 0-3
Au marcat: Marin 32, Nedelcu 62, 84.
FC Caransebeş (II) - Universitatea Craiova 1-2
Au marcat: Lupu 25 / Goşa – aut. 21, Ferfelea 70.
FC Bihor Oradea (II) – „U” Cluj-Napoca 4-5 (1-1) – după penal-

ty-uri.
Au marcat: Sorian 86 / Boutadjine 57
CS Mioveni (II) - Astra Giurgiu 3-1
Au marcat: B.  Stoica 19, A.  Popa 42, M. Vintilă 90 / M.  Cris-

tescu 17.
ACS Berceni (II) - Steaua 0-3
A marcat: Iancu 75, 89, 90.

Săndoi şi Cârţu s-au referit şi la
meciul din Cupa României, com-
petiţie pe care Craiova o va aborda
cu maximă atenţie doar dacă va
avea un parcurs bun şi în campio-
nat, care să-i confere liniştea nece-
sară luptei pe două fronturi. „Am
introdus jucători care au evoluat
mai puţin până acum, pentru a ne
edifica asupra potenţialului lor, aşa
că echipa a fost lipsită de omoge-
nitate. Ne pare rău că am primit
gol, a fost o greşeală de poziţiona-
re (a lui Dănănae, n.r.) şi apoi alte
erori în lanţ care au dus la egalare.
Cupa este o competiţie scurtă, care
din câteva meciuri te poate aduce
în fazele finale. Dacă punctele din

Cupa României e un obiectiv secundar pentru Craiova

„Şaisprezecimile”
Cupei României

campionat ne vor oferi o anumită
linişte, ne putem concentra şi asu-
pra Cupei” a spus Săndoi. Sorin
Cârţu n-a fost tocmai mulţumit de
prestaţia unor jucători în meciul
de Cupă: „Mă aşteptam să avem
un meci greu,  fiindcă echipele de
ligă inferioară îşi arată frustrările
în aceste jocuri de Cupă, dar şi
noi ne-am făcut singuri jocul greu.
Unii jucători ne-au mulţumit, alţii
chiar  cu experienţă au făcut gre-
şeli, dar e bine c ă ne-am calif icat
şi vom vedea cum abordăm me-
ciul din următorul tur, în funcţie
de adversar, de s ituaţia pe care o
vom avea în campionat”. Optimile
Cupei se dispută într-o singură

manşă, pe 29 octombrie. Univer-
sitatea va juca pe teren propriu,
dac ă nu  întâlneş te ASA Tg.
Mureş, Rapid sau CSMS Iaşi. Vor
fi trei urne valorice. Prima le va
conţine pe: Steaua, Petrolul,  Di-
namo, CFR Cluj, Pandurii Tg. Jiu,
care vor juca în deplasare, iar două
dintre ele vor întâlni echipe din
urna C: Rapid CFR Suceava, CS
Mioveni. Echipele din urna B, Cea-
hlăul, Oţelul, „U” Cluj, Viitorul, FC
Braşov, CSMS Iaşi, Craiova, Ra-
pid şi ASA, vor putea întâlni cele
3 echipe rămase în prima urnă sau
se vor împerechea între ele, cele
mai c lasate în sezonul trecut
umând a evolua acasă.

Universitatea Craiova – ASA Tg. Mureş
Duminică, ora 16, stadion: „Ion Oblemenco”
Craiova: Bălgrădean – Achim, Frăsinescu, Kay, Vătăjelu – Băluţă,

Târnăcop, Brandan, Bancu – Bawab, Curelea. Antrenori: Sorin Cârţu,
Emil Săndoi.

ASA: Stăncioiu - Feussi, M. Constantin, Bejan, Sepsi - Mureşan, Ndoye
- Hora, Zicu,  Szekely - Goga. Antrenor: Adrian Falub.

Ambii antrenori ai Craiovei
avertizează în privinţa valorii şi
experienţei adversarului de
duminică şi spun că alb-albaştrii
trebuie să se autodepăşească
pentru a câştiga

serie de 13 jocuri fără înfrângere,
iar la naţionala de tineret acumula-
sem 17 jocuri consecutive fără să
pierdem”.

Madson - suspendat,
Nuno Rocha -  incert

Absenţii c erţi ai Craiovei în
meciul de duminică vor fi: Mad-
son (suspendat), Mateiu şi Izvo-
ranu, ambii accidentaţi. O proble-
mă a apărut cu Nuno Rocha, care
s-a ac cidentat la umăr la ultima
fază a meciului de Cupă de la Mio-
veni. „Madson ne va lipsi, este un
jucător foarte important pentru
noi. Ne-ar plăc ea să-l avem pe
Mateiu, dar el ar putea reveni abia
după întreruperea campionatului
pentru meciurile naţionalei. Sperăm
ca accidentarea lui Nuno Rocha să
nu fie gravă, să nu aibă cumva
vreo luxaţie la umăr, care l-ar
scoate mai mult timp din circuit”
spus Emil Săndoi. În schimb, cap-
verdezul Kay şi-a ispăşit suspen-
darea de două etape şi va fi în lot
duminică.  Colegul său de linie,

Cosmin Frăsinescu a fost singu-
rul titular care a fost utilizat şi în
meciul din Cupa României, ţinând
cont că Izvvoranu şi Kay erau in-
disponibili. Despre meciul cu ASA,
fundaşul de 29 de ani a declarat:
„Întâlnim o echipă matură, valo-
roasă, care nu degeaba se află aco-
lo sus în clasament, trebuie să ne
autodepăşim pentru a învinge.
Avem un alt moral după cele 3 vic-
torii la rând, dar nu am ieşit încă
din zona periculoasă. Va fi un meci
de uzură şi sperăm să beneficiem
şi de suportul fanilor, care au fost
alături de noi şi la greu”. Chiar
dacă a fost cel mai bun jucător în
Cupă, Ferfelea nu va prinde pri-
mul „11”, pentru colegul de linie
al lui Brandan fiind o competiţie
între Pleşan şi Târnăcop. „Dacă
am câştiga meciul cu ASA vom
lega patru – cinci rezultate foarte
bune şi vom ajunge în jumătatea
de sus a clasamentului” a afirmat
Viorel Ferfelea. De asemenea, în
eventuala absenţă a lui Nuno Ro-
cha, Băluţă şi Varga vor concura
pentru un loc în bandă.

Cârţu: „Meciul cu
ASA ne dă frisoane”

Cârţu: „Meciul cu
ASA ne dă frisoane”
Cârţu: „Meciul cu

ASA ne dă frisoane”
Cârţu: „Meciul cu

ASA ne dă frisoane”
Cârţu: „Meciul cu

ASA ne dă frisoane”
Cârţu: „Meciul cu

ASA ne dă frisoane”
Cârţu: „Meciul cu

ASA ne dă frisoane”
Cârţu: „Meciul cu

ASA ne dă frisoane”
Cârţu: „Meciul cu

ASA ne dă frisoane”


