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cule, am auzit eu cuvântul
ăsta?
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Specialişti din Craiova
participă la Săptămâna

Medicală Balcanică
Victor Ponta: “Marea Unire a
românilor poate începe
odată cu alegerile prezidenţiale”

Preşedintele PSD, premie-
rul Victor Ponta, şi-a lansat
săptămâna trecută programul
electoral cu care se prezintă în
alegerile prezidenţiale din luna
noiembrie, sub titlul “Marea
unire a romanilor”. Victor Pon-
ta afirmă în cadrul unui inter-
viu că “rolul Preşedinte-
lui este acela de a-i trata
pe toţi în mod egal...
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actualitate

$1 EURO ...........................4,4018 ............. 44018
1 lirã sterlinã................................5,6390....................56390

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Senin1 dolar SUA.......................3,4544........34544
1 g AUR (preþ în lei).......135,6767.....1356767
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Ponta: Conflictul din Ucraina a
creat teamã pentru investitori,
dar i-am asigurat cã garantãm
investiþia

Situaþia creatã de conflictul din
Ucraina a generat o stare de instabilita-
te ºi o teamã pentru investitori, a decla-
rat premierul Victor Ponta, adãugând cã
în discuþiile avute în SUA cu reprezen-
tanþii companiilor americane a asigurat
cã România este stabilã, iar investiþiile
sunt garantate. „Cu siguranþã, ºi la ni-
vel politic - ceea ce am putut sã sesizez
- ºi la nivel economic, situaþia creatã de
conflictul din Ucraina, de anexarea Cri-
meei, a creat o instabilitate, o teamã pen-
tru cei care fac investiþii, ºi scopul vizitei
mele a fost tocmai de a arãta cã Româ-
nia este stabilã, predictibilã ºi toate aces-
te investiþii sunt garantate ºi, de fapt, ºi
ajutã þãrile din regiune sã fie cât mai puþin
vulnerabile la presiunea Rusiei”, a spus
Ponta. Premierul, aflat în SUA pentru
Adunarea Generalã a ONU, s-a întâlnit,
la Houston, cu reprezentanþii companii-
lor ExxonMobil ºi Halliburton.

Tãriceanu: Candidatura
lui Meleºcanu mã afecteazã

Cãlin Popescu Tãriceanu a declarat,
sâmbãtã, la Sinaia, cã intrarea lui Teo-
dor Meleºcanu, fost director SIE, în cur-
sa pentru alegerile prezidenþiale îl „afec-
teazã” ºi pe el, dar ºi pe ceilalþi candi-
daþi, ºi cã va trebui sã facã „un efort
suplimentar pentru a compensa, într-un
fel sau altul, eventualele pierderi”. „Nici-
odatã nu-mi subapreciez adversarii într-
o competiþie politicã. Sigur cã intrarea
domnului Meleºcanu în competiþie fãrã
îndoialã mã afecteazã ºi pe mine, ca ºi
pe ceilalþi (candidaþi - n.r.), pentru cã
voturile pe care le va lua, le va lua din
aceastã zonã de electorat, cãreia mã adre-
sez ºi eu. Dar asta este competiþia, e
liberã, aºa cã nu pot decât sã fac un
efort suplimentar pentru a compensa,
într-un fel sau altul, potenþialele pier-
deri. În rest, asta este, mergem mai de-
parte spre alegeri”, a spus Tãriceanu.
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Noile modificãri ale legislaþiei
rutiere, ce aduc, printre altele,
amenzi de pânã la 450 de lei pentru
ºoferii care nu transportã copiii în
scaune speciale sau cu centurã,
precum ºi posibilitatea recoltãrii de
probe biologice la locul accidentu-
lui, au intrat în vigoare ieri. Ordo-
nanþa de urgenþã nr.195/2002 pri-
vind circulaþia pe drumurile publi-
ce a fost modificatã ºi completatã
printr-o ordonanþã iniþiatã de Mi-
nisterul Administraþiei ºi Internelor,
publicatã în Monitorul Oficial din
29 august, care a intrat în vigoare
ieri. Una dintre cele mai importante
completãri aduse legii se referã la
sancþionarea cu trei puncte de pe-
nalizare pentru „nerespectarea obli-
gaþiei conducãtorului de autovehi-
cul de a se asigura cã persoanele
minore poartã centuri de siguranþã
sau sunt transportate în dispozitive de fixare în
scaune pentru copii omologate”. „La asta se adau-
gã patru sau cinci puncte de amendã, care înseam-
nã, în bani, 360 sau 450 de lei, þinând cont cã un
punct de amendã este 90 de lei în prezent. Amenda
se reduce la jumãtate dacã este plãtitã pe loc. Prac-
tic, noutatea o reprezintã sancþionarea ºoferului
care transportã copii fãrã respectarea regulilor de
siguranþã. Regulile existau ºi pânã acum - scaun
special pentru copiii pânã în trei ani ºi centurã de
siguranþã pentru cei de pânã la 12 ani -, însã nu
exista posibilitatea de a sancþiona direct ºoferul
autovehicului”, a precizat, pentru Mediafax, ºeful
Direcþiei Rutiere din Poliþia Românã, comisarul ºef
Florin Brãcea. Aceeaºi sancþiune o vor primi ºofe-
rii care transportã copii în vârstã de pânã la trei ani
în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme
de siguranþã. „Copiii cu vârsta de peste 3 ani, având
o înãlþime de pânã la 150 cm, pot fi transportaþi în
autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de
siguranþã doar dacã ocupã, pe timpul transportu-

Ministrul Sãnãtãþii, Nicolae Bã-
nicioiu, a anunþat, sâmbãtã, cã pro-
gramul de fertilizare in vitro va fi re-
luat, probabil din 2015, precizând cã
„a fost rãu cã s-a întrerupt” dupã
2011, pentru cã este un program
bun, dar trebuie stabilite mai atent
criteriile de selecþie a clinicilor ºi
cuplurilor. „Undeva dupã 2011, dupã
foarte multe timp ºi aºteptãri, a fost
lansat un astfel de program, pe care
predecesorul meu nu a mai simþit sã

Candidaturile ºi semnele electorale ale celor
14 politicieni înscriºi în alegerile prezidenþiale au

Schimbãri în legislaþia rutierã, de ieri: Amenzi pentru ºoferiiSchimbãri în legislaþia rutierã, de ieri: Amenzi pentru ºoferiiSchimbãri în legislaþia rutierã, de ieri: Amenzi pentru ºoferiiSchimbãri în legislaþia rutierã, de ieri: Amenzi pentru ºoferiiSchimbãri în legislaþia rutierã, de ieri: Amenzi pentru ºoferii
care nu transportã copiii în scaune speciale sau cu centurãcare nu transportã copiii în scaune speciale sau cu centurãcare nu transportã copiii în scaune speciale sau cu centurãcare nu transportã copiii în scaune speciale sau cu centurãcare nu transportã copiii în scaune speciale sau cu centurã

lui, orice alt loc decât cel de pe scaunul din faþã”,
mai prevede noul act normativ. Mai mult, ºoferii
autovehicule având locuri prevãzute prin construc-
þie cu centuri de siguranþã trebuie sã informeze
pasagerii cu privire la obligaþia legalã de a le purta
în timpul circulaþiei pe drumurile publice. Noua le-
gislaþie rutierã aduce noutãþi ºi în ceea ce priveºte
locul unde se poate face recoltarea mostrelor bio-
logice. Astfel, acestea vor putea fi recoltate ºi în
ambulanþe având echipaj cu medic ori autospecia-
le cu aceastã funcþie aparþinând SMURD. „Medi-
cul, asistentul medical sau persoana cu pregãtire
medicalã de specialitate din echipajul ambulanþei
sau autospecialei aparþinând SMURD, care inter-
vine la evenimentele în legãtura cu traficul rutier,
poate recolta probe biologice în mãsura în care
prin aceasta nu se afecteazã acordarea asistenþei
medicale de urgenþã sau de prim ajutor, precum ºi
în situaþia în care persoana implicatã într-un acci-
dent de circulaþie refuzã transportul de urgenþã la
o unitate sanitarã sau starea sa de sãnãtate nu

impune acest transport”, prevede
ordonanþa. Potrivit MAI, aceastã
noutate a avut ca raþiune logicã ºi
practicã urmãtoarele considerente:
situaþiile practice în care la locul
unui eveniment rutier se prezintã
echipajul ambulanþei pentru a acor-
da îngrijiri medicale, fãrã a mai fi
necesarã deplasarea ulterioarã a
victimei la spital (inclusiv în situa-
þia în care aceasta refuzã interna-
rea); norma juridicã din Codul de
procedurã penalã [art.190 alin.(8)]
potrivit cãreia recoltarea trebuie
fãcutã în cel mai scurt timp, inclu-
siv de cãtre o persoanã cu pregãti-
re medicalã de specialitate. Pe de
altã parte, noua ordonanþã preve-
de cã o persoanã careia i-a fost
anulat permisul auto, ca urmare a
condamnãrii pentru o infracþiune
care a fost dezincriminatã, se poa-

te prezenta la autoritatea competentã pe raza cãre-
ia îºi are domiciliul sau reºedinþa pentru eliberarea
unui nou permis de conducere, fãrã a mai susþine
examen ºi cu prezentarea documentului care ates-
tã o astfel de situaþie. Potrivit MAI, aceastã pro-
punere este fundamentatã pe considerentul lipsei
unui cadru legal adecvat în materie de contencios
administrativ, în sensul inexistenþei unei prevederi
care sã confere autoritãþii posibilitatea reexaminã-
rii actului administrativ (dispoziþia de anulare a per-
misului de conducere) dupã intrarea acestuia în
circuitul civil ºi producerea de efecte juridice (anu-
lare permis, distrugerea documentului, comunica-
rea mãsurii cãtre alte autoritãþi etc.). Tot începând
de ieri, s-au modificat ºi condiþiile în care studenþii
strãini pot obþine pemisul de conducere pe terito-
riul României, în sensul cã aceºtia nu mai trebuie
sã facã dovada faptului cã urmeazã sã studieze în
România pe o perioadã de cel puþin ºase luni, ci sã
prezinte documente care sã ateste cã au studiat
deja timp de ºase luni în þara noastrã.

Bãnicioiu: Programul de fertilizare in vitro va fi reluat
îl continue, dar pe care sper ca din
anul 2015 sã îl cuprindem în buget
ºi va putea fi redeschis”, a spus
ministrul Nicolae Bãnicioiu, la lan-
sarea primului program de e-lear-
ning pe teme de infertilitate. Potri-
vit acestuia, în anul 2011, progra-
mul de fertilizare în vitro a avut o
ratã foarte micã de reuºitã, respec-
tiv dupã 1.129 de proceduri de ferti-
lizare s-au nãscut doar 197 de copii.
„Este bine cã îl vom redeschide, dar

trebuie sã fim atenþi, pentru ca banii
pe care îi alocãm, o sumã conside-
rabilã, sã aibã efectele scontate ºi
sã ajungã la acele persoane care au
nevoie de el ºi care meritã. Cifrele
din 2011 trebuie îmbunãtãþite, ºi asta
se poate face doar printr-un mana-
gement foarte bun”, a subliniat Bã-
nicioiu. Ministerul Sãnãtãþii a lan-
sat în 2011, în premierã, Programul
de fertilizare in vitro ºi transfer em-
brionar. Bugetul programului a fost

de 4 milioane de lei, Ministerul Sã-
nãtãþii susþinând financiar o singu-
rã procedurã de fertilizare in vitro
pentru fiecare cuplu, în douã etape:
4.920 lei dupã realizarea procedurii
de fertilizare (prelevarea ovocitelor
prin puncþie folicularã, recoltarea
spermei ºi procesarea acesteia, in-
seminarea ovocitelor, transferul em-
brionar) ºi 1.230 de lei dupã confir-
marea finalizãrii procedurii FIV/ET
cu o sarcinã, urmatã de naºtere.

Cele 14 candidaturi la prezidenþiale au rãmas definitive
rãmas definitive începând de ieri.  Potrivit legis-
laþiei, în cel mult 24 de ore de la expirarea terme-

nului de soluþionare a contestaþiilor de
cãtre Curtea Constituþionalã a Româ-
niei (CCR), respectiv 27 septembrie,
candidaturile rãmân definitive. De ase-
menea, în 48 de ore de la rãmânerea
definitivã a candidaturilor, cel mai târ-
ziu la data de 30 septembrie, Biroul
Electoral Central stabileºte, prin trage-
re la sorþi, ordinea de înscriere a candi-
daþilor ºi semnelor electorale pe bule-
tinul de vot. Toate contestaþiile dezbã-
tute de CCR începând de duminica tre-
cutã pânã vineri au fost respinse. În
cursa electoralã pentru Cotroceni vor
intra Victor Ponta, din partea Alianþei
PSD-UNPR-PC, Klaus Iohannis (Alian-

þa Creºtin-Liberalã), Elena Udrea (Partidul Miº-
carea Popularã), Kelemen Hunor (Uniunea De-
mocratã Maghiarã din România), Dan Diacones-
cu (Partidul Poporului — Dan Diaconescu), Con-
stantin Rotaru (Partidul Alianþa Socialistã), Cor-
neliu Vadim Tudor (Partidul România Mare), Wil-
liam Brânzã (Partidul Ecologist Român), Mirel Mir-
cea Amariþei (Prodemo) ºi Szilagyi Zsolt, din par-
tea Partidului Popular Maghiar din Transilvania.
De asemenea, vizeazã funcþia de ºef al statului ºi
patru independenþi — Teodor Meleºcanu, Cãlin
Popescu-Tãriceanu, Monica Macovei ºi Gheor-
ghe Funar. Au drept de vot la primul tur al alege-
rilor prezidenþiale, din 2 noiembrie, 18.313.698 de
cetãþeni români, iar la cel de-al doilea tur, din 16
noiembrie, sunt aºteptaþi la urne 18.321.512 pe 16
noiembrie, potrivit ultimelor date furnizate de Au-
toritatea Electoralã Permanentã.
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Un TDP ca atâtea altele,
eliberat clientelar

La 22 ianuarie 2009, cu cinci zile înaintea
instalării unui nou prefect şi, implicit, preşe-
dinte al Comisiei judeţene pentru stabilirea

dreptului de proprietate asupra terenurilor,
între alte titluri de proprietate „imperative” se
elibera şi cel cu nr.12607, pe numele lui Ioan
Gh. Chiliman, moştenitorul defunctului Ni-
chiţoianu Aristotel Constantin, pentru supra-
faţa de 22,5 ha, pe terenul administrat de
SCDA Şimnic, care anterior, prin contractul
de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.997/
11 februarie 2008, înstrăinase drepturile suc-
cesorale, pentru 29.000 euro, către Marin
Căldăraş şi Firan Marius. Vânzarea unei suc-
cesiuni, reglementată prin dispoziţiile art.1399-
1401, din vechiul Cod civil, aflat în vigoare la
acea dată, este un contract prin care titularul
unui drept succesoral îl înstrăinează cu titlu

Cum s-a trezit prefectul de Dolj, Sorin Răducan,
în faţa unor „năzbâtii groteşti” ale subordonaţilor săi

Dacă Sorin Răducan s-a văzut vizitat de satis-
facţie sau îngrijorare  când a fost numit prefect al
Doljului, adică reprezentant al Guvernului în teri-
toriu, asta o ştie doar el. Venea însă într-o institu-
ţie  realmente ciudată, unde funcţionarii publici,
mulţi de o îndoielnică factură profesională, rămân
convinşi de statornicia lor ş i vremelnicia celor nu-
miţi de Guvern. Cum, prin lege, prefectul este  şi
preşedintele Comisiei judeţene pentru s tabilirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor, Sorin
Răducan a luat repede cunoştinţă de „filosofia gă-
unoasă”, dar consecventă, a directorului Direc-
ţiei Verificării Legalităţii Actelor, Informare şi
Relaţii Publice , Eugen Marinescu, cel care a fost
mereu decidentul sau, poftim, mintea „raţionalis-

tă”, într-o „comisie” judeţeană care nici din în-
tâmplare nu s-a întrunit în formatul instituit de HG
1762/2001, care s tabilea „Regulamentul privind
procedura de constituire, atribuţiile şi funcţiona-
rea comisiilor pentru stabilirea dreptului de pro-
prie tate privată asupra terenurilor”, ceea ce s-a
mai spus. În faţa unei stări de lucruri anacronice,
cu zeci şi zeci de litigii interminabile , pe seama
tentativei de destructurare a SCDA Şimnic, şi vom
mai prezenta unul dintre acestea, singurul lucru
la îndemână pe care îl putea face Sorin Răducan
era să exclame, disperat: „Ce  dracu’ aţi făcât,
încât aţi creat ceea ce avem?”. Nimic altceva de-
cât o nebunie fără margini, cu destul iz infracţio-
nal, din care nu se ştie cum se va ieşi.

oneros unei alte persoane, situaţie în care cum-
părătorul dobândeşte drepturile care decurg
din respectiva succesiune. O menţiune: Ma-
rin Căldăraş şi Firan Marius nu se hazardau
când procedau la cumpărarea drepturilor suc-
cesorale menţionate, fiindcă „aveau informa-

ţia despre ceea ce urma să se întâmple cât
de curând”. Afacerile imobiliare erau pe val.
Iar cât de apropiaţi erau de primarul Gher-
ceştiului, Cornel Păpăroiu, o ştiu localnicii
şi, eventual, cei care ar pune „sub lupă”
întreaga tevatură. Numai că Hotărârea
nr.1300/5 septembrie 2008 a Comisiei ju-
deţene pentru stabilirea dreptului de pro-
prietate asupra terenurilor, care validase
Anexa 29 a Comisiei locale Gherceşti, va fi
anulată parţial prin Sentinţa Civilă nr.18458/
27 noiembrie 2008 a Judecătoriei Craiova,
sub aspectul trecerii suprafeţei de 390,49
ha din domeniul public al statului în dome-
niul privat al localităţii Gherceşti şi parcur-
gerii etapelor prevăzute de art.10 din HG
890/2005, modificată prin HG 1832/2005,
reţinându-se încălcarea dispoziţiilor impe-
rative ale Legii 213/1998 şi ale Legii 290/
2002. La data emiterii TDP nr.12607/22 ia-
nuarie 2009, terenul în discuţie era grevat
de sarcină, cum se spune, şi nu ie-
şise din domeniul public al statului
sau din posesia şi administrarea
SCDA Şimnic. Prin Decizia civilă
nr.205/18 martie 2010 a Tribunalu-
lui Sibiu – irevocabilă – se menţinea
Sentinţa nr.18458/27 noiembrie
2008 a Judecătoriei Craiova. Toate
aceste „nimicuri” nu contau la Co-
misia judeţeană pentru stabilirea drep-
tului de proprietate asupra terenuri-
lor, directorul OCPI Dolj, ca mem-
bru, semnând TDP-ul menţionat, ca
„sarcină de serviciu”. Legislaţia în
materie şi sentinţa civilă a Judecăto-
riei Craiova erau... apă de ploaie.
Începe circul

La data de 3 martie 2009, deci la
circa o lună şi jumătate după elibe-
rarea TDP nr.12607/22 ianuarie

2009, Marin Căldăraş şi Firan Marius
cheamă în judecată Comisia locală
Gherceşti, Comisia judeţeană pentru
stabilirea dreptului de proprietate asu-
pra terenurilor şi pe Ioan Chiliman
pentru anularea parţială a TDP
nr.12607/22 ianuarie 2009 şi obliga-
rea „comisiilor” menţionate să emită
un nou titlu de proprietate pe numele
lor, în calitate de cumpărători ai drep-
turilor succesorale de la Ioan Chili-
man. Judecătoria Craiova admite ac-
ţiunea (SC nr.7336/30 aprilie 2009),
dispunând „nulitatea absolută parţia-
lă”, deş i exis ta o sentinţă c ivilă

(nr.18458/27 noiembrie
2008) a aceleiaşi instanţe,
care anulase HCJ nr.1300/
2008 (Dosar nr.18837/215/
2008). Dar obiectul cauzei
era unul diferit şi complicăm
lucrurile. Oricum, titlul de
proprietate la care facem re-
ferire nu trebuia emis în cir-
cumstanţele de acum expu-
se. Cert este un lucru: Ma-
rin Căldăraş şi Firan Marius
n-au dobândit niciodată drept
de proprietate asupra tere-
nului „ales” din T 41, P 467/
120-UAT Gherceşti, c are
aparţine domeniului public al
statului, fiind inalienabil. Ori,
Comisia locală Gherceşti,
Comisia judeţeană pentru
stabilirea dreptului de pro-
prietate asupra terenurilor ştiau că perimetrul
înscris în TDP nr.12607/2009 aparţinea – deo-
camdată – domeniului public al statului, cu
consecinţa inalienabilităţii. Ce a făcut în „con-
tinuare” reprezentantul comisiei locale Gher-
ceşti, care a depus la dosar copie după HCJ

nr.1300/2008 – la baza emiterii TDP contestat
– fără să mai pomenească de decizia definiti-
vă, irevocabilă şi executorie a Tribunalului Si-
biu, se cheamă inducere în eroare. În cunoş-
tinţă de cauză. Adică iresponsabilitate.
La OCPI Dolj sună clopoţelul

După atâtea şi atâtea năzbâtii de-a lungul
timpului, legate de parafarea iraţională a unor
titluri de proprietate, eliberate pentru terenuri
cu regim de domeniu public al statului, admi-
nistrate de SCDA Şimnic, registratorul şef
Costinela Chimoiu, de la Oficiul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Dolj, a returnat Co-
misiei judeţene pentru stabilirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor documentaţia
aferentă scrierii unui nou titlu de proprietate,
ca urmare a anulării TDP nr.12607/22 ianua-
rie 2009, în vederea comunicării unui punct
de vedere juridic privitor la întrunirea condi-
ţiilor necesare. Mai mult, a respins cererea
de înregistrare introdusă de Marin Căldăraş,
privind intabularea dreptului de proprietate în
baza contractului de vânzare-cumpărare au-
tentificat sub nr.997/11 februarie 2008. Tre-
cerea din domeniul public al statului în dome-
niul privat se poate face doar conform Legii
213/1998 privind proprietatea publică şi regi-
mul juridic al acesteia şi în acest sens există
şi o Decizie, nr.23/2011, a Înaltei Curţi de Ca-
saţie şi Justiţie, pentru interpretarea corectă
şi unitară a legislaţiei în materie, cu privire la
obligativitatea parcurgerii procedurilor specia-
le. Dacă dintr-un început OCPI Dolj ar fi pro-
cedat identic, „deschizând ochii”, nu execu-
tând comenzi aberante, nu s-ar fi ajuns aici,
cu toată nebunia. S-a preferat însă altceva.
Şi asta nu mai e treaba noastră. Litigiul la care
ne-am referit a căpătat o conotaţie aparte, în-
trucât o conductă a Transgaz Mediaş urmea-
ză să traverseze terenul în discuţie şi e vorba
de o redevenţă consistentă.

MIRCEA CANŢĂR
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Înalta Curte de Casaþie ºi Justi-
þie a respins, sãptãmâna trecutã,
pe 22 septembrie a.c., ca nefon-
date, apelurile declarate de Parche-
tul de pe lângã Înalta Curte de Ca-
saþie ºi Justiþie – Direcþia Naþiona-
lã Anticorupþie – Serviciul Terito-
rial Craiova ºi de inculpatul Cerã-
ceanu Dragoº Cristian împotriva
sentinþei penale nr.206 din 21 mai
2014 a Curþii de Apel Craiova –
Secþia Penalã ºi pentru Cauze cu
Minori. Este vorba despre sentin-
þa prin care Cerãceanu, fost pro-
curor al Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova, a fost con-
damnat la 2 ani de închisoare cu
suspendare pe durata unui termen
de încercare de 4 ani, pentru in-

La acest sfârºit de sãptãmânã, poliþiºtii
Serviciului Rutier Dolj – Biroul Drumuri
Naþionale ºi Europene, împreunã cu lucrã-
tori de poliþie rutierã din cadrul Biroului
Rutier Craiova au acþionat în Craiova dar
ºi în judeþ pentru conºtientizarea condu-
cãtorilor auto cu privire la riscurile la care
se expun atunci când încalcã regimul le-
gal de vitezã. Un accent deosebit s-a pus
ºi pe verificarea legalitãþii activitãþii de
transport rutier de mãrfuri ºi persoane.
Astfel, în cadrul acþiunii au fost constata-
te 86 abateri de naturã contravenþionalã
pentru sancþionarea cãrora poliþiºtii au
aplicat amenzi ce depãºesc suma de
13.000 lei. Dintre acestea, 24 au fost apli-
cate unor conducãtori auto care nu au res-
pectat viteza legalã, iar alte 13 unor per-
soane ce desfãºurau activitãþi de transport
rutier de mãrfuri sau persoane cu încãl-
carea prevederilor legale. De asemenea,
poliþiºtii rutieri au reþinut în vederea sus-
pendãrii 5 permise de conducere ºi au re-
tras 10 certificate de înmatriculare.

Poliþiºtii din cadrul Servi-
ciului de Ordine Publicã, îm-
preunã cu inspectorii ºcolari
au organizat, vineri, în mu-
nicipiul Craiova o acþiune
pentru prevenirea ºi comba-
terea absenteismului ºcolar.
În cadrul acþiunii poliþiºtii ºi
inspectorii ºcolari au verifi-
cat 39 de unitãþi de alimen-
taþie publicã ºi sãli de Inter-
net situate în apropierea uni-
tãþilor de învãþãmânt. Ca ur-
mare a controalelor efectua-
te au fost depistaþi 18 elevi
care  absentau de la cursuri,
fiind aplicate ºi 7 sancþiuni
contravenþionale în valoare
de 1.150 lei. Astfel, în urma controlu-
lui efectuat, în timpul orelor de curs,
în incinta unui bar amplasat în faþa unei
unitãþi ºcolare pe strada Constatin Brân-
cuºi, din Craiova, au fost depistate D.A.

Procurorul Cerãceanu condamnatProcurorul Cerãceanu condamnatProcurorul Cerãceanu condamnatProcurorul Cerãceanu condamnatProcurorul Cerãceanu condamnat
definitiv pentru infracþiuni de corupþiedefinitiv pentru infracþiuni de corupþiedefinitiv pentru infracþiuni de corupþiedefinitiv pentru infracþiuni de corupþiedefinitiv pentru infracþiuni de corupþie
Procurorul Dragoº Cristian Ce-

rãceanu, de la Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Craiova, a fost
condamnat definitiv pentru infrac-
þiuni de corupþie. Magistraþii Înal-
tei Curþi de Casaþie ºi Justiþie i-au
respuns, sãptãmâna trecutã,
apelul declarat împotriva sentin-

þei Curþii de Apel Craiova prin care
primise 2 ani de închisoare cu sus-
pendare pe durata unui termen
de încercare de 4 ani, pentru cã
a cerut favoruri sexuale unei ti-
nere cercetate de un coleg de-al
sãu. În aceste condiþii va fi exclus
din magistraturã.

fracþiuni de corupþie. Decizia ÎCCJ
este definitivã, astfel cã bãrbatul,
condamnat fiind, va fi exclus din
rândurile magistraþilor.

Reamintim cã, pe 31 mai 2013,
procurorii din cadrul Direcþiei Na-
þionale Anticorupþie – Serviciul
Teritorial Craiova au dispus trimi-
terea în judecatã a procurorului
Dragoº Cristian Cerãceanu, de la
Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Craiova, în sarcina cãruia s-a reþi-
nut infracþiunea de folosire, în ori-
ce mod, direct sau indirect, de in-
formaþii ce nu sunt destinate pu-
blicitãþii ori permiterea accesului
unor persoane neautorizate la aces-
te informaþii, în formã continuatã.
În rechizitoriul prin care s-a dis-

pus trimiterea în judecatã a aces-
tuia s-a reþinut urmãtoarea stare de
fapt: „În zilele de 29 ºi 30 ianuarie
2013, în calitate de procuror în
cadrul Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova, inculpatul Ce-
rãceanu Dragoº Cristian, în mod
repetat, a folosit în mod direct,
informaþii ce nu sunt destinate pu-
blicitãþii, deþinute de Parchetul de
pe lângã Judecãtoria Craiova într-
un dosar penal aflat în instrumen-
tarea altui procuror, informaþii de-
spre care a avut cunoºtinþã în mod
legal, în cadrul activitãþii de servi-
ciu, încunoºtinþând persoana învi-
nuitã în acel dosar cã îi sunt inter-
ceptate convorbirile telefonice ºi
cã se va dispune faþã de ea mãsu-

ra reþinerii pentru o perioadã de 24
de ore. Inculpatul a transmis res-
pectivele informaþii acelei persoa-
ne în scopul obþinerii de avantaje
nepatrimoniale”, au comunicat re-
prezentanþii DNA Craiova la mo-
mentul respectiv. Mai exact, pro-
curorul a cerut favoruri sexuale
unei tinere, Cosmina Sascãu, de 23
de ani, din comuna Sfinþeºti, jude-
þul Teleorman, cercetatã alãturi de
Dorina Afrem, de 45 de ani, din

Craiova, pentru comiterea infrac-
þiunilor de fals în înscrisuri sub
semnãturã privatã ºi devalidare,
respectiv instigare la comiterea
celor douã infracþiuni. Cele douã,
ambele angajate ale casei de ama-
net Mega Aur SRL Craiova, au
sustras din casierie, în a doua ju-
mãtate a anului 2012, suma de
372.994 lei, iar ca sã acopere
„gaura” au întocmit contracte fal-
se de amanet.
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Prins la volanul bolidului
cu 180 km/h pe DN 6
În cadrul activitãþilor

preventive organizate în
trafic, la acest sfârºit de
sãptãmânã, de poliþiºtii de
la Rutierã, oamenii legii au
aplicat amenzi de peste
13.000 lei ºi au reþinut
cinci permise de conduce-
re. Între cei sãmaºi fãrã
permis se aflã ºi un tânãr
de 27 de ani, din judeþul
Olt, prins „gonind” la
volanul unui BMW cu...
180 km/h între localitãþile
Leu ºi Zãnoaga.

În timpul acþiunii, un echipaj de la Ser-
viciul Rutier l-a depistat pe Antonio Nae,
de 27 de ani, din Caracal, judeþul Olt, în
timp ce conducea pe DN 6, între localitã-
þile Leu ºi Zãnoaga, un autoturism BMW
cu viteza de 180 km/h, pe un sector de
drum unde viteza maximã admisã era de
100 km/h. „Conducãtorul auto a fost sanc-
þionat contravenþional cu amendã în va-
loare de 810 lei, iar ca mãsurã comple-
mentarã i s-a reþinut permisul de condu-
cere pe o perioadã de 90 de zile în vede-
rea suspendãrii exercitãrii dreptului de a
mai conduce autovehicule pe drumurile
publice”, a precizat inspector principal Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

În plus, în Craiova, oamenii legii l-au
depistat pe Cristian Cojocaru, de 38 de ani,
din localitate, în timp ce conducea un au-
tobuz pe Calea Bucureºti transportând mai
multe persoane decât numãrul de locuri
prevãzute în certificatul de înmatriculare.
Bãrbatul a fost sancþionat contravenþional
cu amendã în valoare de 540 lei.

Razie în baruri pentruRazie în baruri pentruRazie în baruri pentruRazie în baruri pentruRazie în baruri pentru
depistarea elevilor chiulangiidepistarea elevilor chiulangiidepistarea elevilor chiulangiidepistarea elevilor chiulangiidepistarea elevilor chiulangii

ºi S.M. eleve în clasa X-a la care ab-
sentau de la cursuri, fiind informatã
conducerea unitãþii de învãþãmânt din
cadrul cãreia fãceau parte. În plus, în
urma controlului efectuat la o unitate

de alimentaþie publicã am-
plasatã lângã intrarea în
ªcoala Generalã nr. 24 din
Cariova, a fost depistatã
Cofin Lenuþa, de 48 de ani,
din Craiova, care avea ex-
puse spre vânzare mai mul-
te tipuri de bãuturi alcooli-
ce ºi produse din tutun, lu-
cru interzis în vecinãtatea
ºcolilor. Poliþiºtii au luat în
acest caz mãsura sancþio-
nãrii contravenþionale cu
amendã în valoare de 500
lei, conform art. 2, pct. 21
din Legea nr. 61/1991 R,
dupã cum au precizat re-
prezentanþii IPJ Dolj.
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Veste bunã pentru specialiºtii
care desfãºoarã cercetare în do-
meniul medical. Ministerul Fondu-
rilor Europene (MFE) a anunþat cã
lanseazã, prin Autoritatea de Ma-
nagement pentru Programul Ope-
raþional Sectorial Creºterea Com-
petitivitãþii Economice (POS CCE),
axa prioritarã 2, o nouã cerere de
proiecte, în valoare de 25 milioane
de euro, pentru dezvoltarea infras-
tructurii publice de cercetare-dez-
voltare existente ºi crearea de noi
infrastructuri: laboratoare ºi cen-
tre de cercetare.

Cei care doresc sã obþinã bani
europeni pentru cercetare trebuie
însã sã se grãbeascã întrucât pro-
iectele pot fi depuse pânã la data
de 24 octombrie a.c. Competiþia
are în vedere finanþarea unui pro-
iect complex, de interes naþional,

Manifestarea este organizatã în
colaborare de Secþia Românã a
Uniunii Medicale Balcanice, Spita-
lul Universitar de Urgenþã Militar
Central, Societatea Românã de
Chirurgie de Urgenþã ºi Trauma-
tologie ºi Comitetul Balcanic de
Medicinã Militarã. Tema congre-

Unul dintre cele mai importante evenimen-
te medicale din aceastã toamnã are loc la
Cercul Militar Naþional din Bucureºti, în pe-
rioada 8-11 octombrie a.c. Specialiºti din Ro-
mânia, dar ºi din strãinãtate sunt aºteptaþi la

cea de-a 33-a ediþie a Sãptãmânii Medicale
Balcanice ºi la Zilele Spitalului Universitar de
Urgenþã Militar Central Bucureºti.  Printre
invitaþi se numãrã ºi specialiºti – medici ºi
profesori -  din Craiova.

sului va fi „Interdisciplinaritate ºi
actualitãþi în medicina balcanicã”,
fiind abordate domenii precum ur-
genþele medicale, urgenþe chirur-
gicale, traumatologie, medicinã
militarã de urgenþã în situaþii de
crizã, problemele medicinei balca-
nice ºi sãnãtate publicã. Evenimen-
tul va fi precedat de o serie de
cursuri precongres.

Experþi din mai multe þãri
balcanice au confirmat
prezenþa

Aceastã manifestare va fi o
oportunitate unicã de a aduce la-
olaltã medici de diverse speciali-
tãþi din þãrile balcanice (Româ-
nia, Grecia, Serbia, Republica
Moldova, Bulgaria sau Turcia),
reprezentanþi ai Academiei de Me-
dicinã a Franþei, lideri de opinie,
reprezentanþi ai medicinei milita-
re balcanice, ai industriei farma-
ceutice, ai sistemelor de sãnãta-
te, cu scopul de a discuta cele
mai recente inovaþii în diagnosti-
cul, tratamentul ºi prevenþia afec-
þiunilor medico-chirurgicale în

þãrile balcanice. Pe durata celor
patru zile, experþi din domenii
ºtiinþifice diferite vor discuta pro-
blemele medicinei din þãrile balca-
nice ºi vor propune strategii de
abordare a lor în cadrul cursuri-
lor, conferinþelor, simpozioanelor
ºi workshop-urilor. „Va fi o ma-
nifestare ºtiinþificã cu invitaþi de
marcã din þarã ºi din strãinãtate.
Deschiderea va avea loc la Cercul
Militar din Bucureºti. Vor fi douã
lucrãri cu care noi, cei de la Cra-
iova, vom participa la congres”,
a declarat prof. univ. dr. Corneliu
Sabetay, preºedintele filialei Olte-
nia a Secþiei Române a Uniunii
Medicale Balcanice.

Formatul congresului va fi
unul interactiv, cu accent pe pro-
blemele practicii medicale cu-
rente. În plus, aceastã manifes-
tare se va constitui într-un fo-
rum în care medicii pot interac-
þiona cu reprezentanþi ai siste-
melor de sãnãtate din þãrile bal-
canice, ai industriei farmaceuti-
ce ºi experþi ai ºtiinþei medicale.

RADU ILICEANU

în domeniul sãnãtãþii, cu scopul
prevenirii bolilor cu potenþial evo-
lutiv invalidant sau letal, susþinut
de Ministerul Sãnãtãþii. Banii vor fi
alocaþi pentru efectuarea de cer-
cetãri în domeniul sau domeniile de
interes naþional, prin utilizarea de
angiografe achiziþionate prin pro-
iect, cu scopul diagnosticãrii unor
leziuni cu potenþial evolutiv invali-
dant sau letal, respectiv pentru an-
gioarhitectonica tumorilor maligne.

Potrivit reprezentanþilor Minis-
terului Fondurilor Europene, cate-
goriile de solicitanþi eligibili sunt
instituþiile publice sau de drept pu-
blic de interes naþional cu activita-
te de cercetare în domeniul sãnã-
tãþii iar solicitanþii trebuie sã res-
pecte definiþia organizaþiilor de cer-
cetare conform Cadrului Comuni-
tar de ajutor de stat pentru cerce-

tare, dezvoltare ºi ino-
vare (C198/ 2014).

Documentele necesa-
re pentru lansarea aces-
tei cereri de proiecte au
fost publicate în Moni-
torul Oficial la data de 24
septembrie a.c ºi sunt
disponibile pe site-ul Mi-
nisterului Fondurilor Eu-
ropene la urmãtorul link:
http://www.fonduri-ue.-
ro/poscce/.

RADU ILICEANU

Evenimentul a fost organizat cu
scopul de a informa corect popu-
laþia despre bolile cardiovasculare
ºi, în special, despre modul în care
se poate preveni apariþia acestor
afecþiuni. Cea mai frumoasã parte
a fost cea care s-a desfãºurat în
aer liber, organizatorii provocân-
du-i pe craioveni la o adevãratã orã

„Crosul Inimii” i-a provocat pe craioveni

Asociaþia de Sprijinire a Cardiolo-
giei din Oltenia ºi Rotary Club Cra-
iova, în parteneriat cu Primãria Cra-
iova, Direcþia Judeþeanã pentru Ti-
neret ºi Sport, Direcþia pentru Sãnã-
tate Publicã Dolj, Fundaþia Românã
a Inimii, Societatea Studenþilor Me-
diciniºti din Craiova ºi Liceul de Arte

„Marin Sorescu” au organizat, ieri,
Ziua Mondialã a Inimii. Evenimentul
a fost adresat tuturor locuitorilor
Craiovei ºi s-a bucurat de o partici-
pare numeroasã, câteva sute de per-
soane - copii, adulþi ºi chiar pensio-
nari – îmbrãcând tricourile ºi aler-
gând la „Crosul Inimii”.

de sãnãtate.
“Crosul Inimii” ºi „Promenada

Inimilor” au avut loc pe strada
„Alexandru Ioan Cuza”, cu punct
de start din zona McDonald’s ºi
punct de sosire în Piaþa „Mihai Vi-
teazul”. Întâi au pornit în cursã
persoanele în vârstã care au par-
curs distanþa la pas, iar la o jumã-

tate de orã au luar startul ºi parti-
cipanþii tineri. „Ziua Inimii se des-
fãºoarã simultan în 35 de oraºe ale
þãrii ºi, în acest an, ºi la Craiova.
Este prima ediþie ºi ne bucurãm cã
vremea a þinut cu noi ºi foarte
multe persoane au venit sã alerge
pentru sãnãtatea inimii lor, dar ºi
pentru a da un mesaj tuturor cã
trebuie sã avem grijã de inima
noastrã. Iar miºcarea chiar con-
teazã în acest caz”, a declarat dr.
Petre Ciobanu.

Peste 700
de participanþi
au luat startul

Peste 700 de craioveni au îm-
brãcat tricourile ºi au alergat în
„Crosul Inimii”, încurajaþi fiind ºi
de vremea de toamnã blândã, cu
mult soare, de ieri. Organizatorii
i-au aºteptat pe toþi la linia de so-
sire, care a fost amenajatã pe
strada „A.I. Cuza”, la intersecþia
de la Galeriile de Artã. Au fost
oferite premii primilor trei clasaþi,
iar Liceul de Arte “Marin Sores-

cu” din Craiova a acordat douã
premii speciale, care au fost rea-
lizate de elevii liceului, celui mai
vârstnic ºi celui mai tânãr partici-
pant la „Promenada Inimilor”. Cel
mai tânãr participant are patru ani-
ºori, iar cel mai în vârstã, Marin
Dumitrescu, a împlinit 101 ani. „A
fost o primã ediþie frumoasã, par-
ticipanþii au fost minunaþi. Moti-
vaþia cu care ei s-au înscris ºi au
alergat în acest cros ne încura-

jeazã sã venim cu un nou eveni-
ment ºi în anul viitor. Le mulþu-
mim tuturor participanþilor, de toa-
te vârstele, cã au fost alãturi de
noi”, a mai spus dr. Petre Cioba-
nu, din partea organizatorilor.
Dupã-amiaza de ieri a fost una spe-
cialã, organitorii provocându-i pe
participanþi ºi cu un spectacol
muzical gãzduit de Opera Româ-
nã Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Domnule Victor Ponta, vor-
biþi constant despre o „Mare
Unire a românilor”. Ce înseam-
nã aceasta mai exact?

Marea Unirea înseamnã sã dã-
râmãm zidurile care au fost con-
struite între noi, zidurile între cei
din Ardeal ºi cei din Moldova, în-
tre cei din Muntenia ºi cei din Ba-
nat, între cei de dreapta ºi cei de
stânga, între cei bogaþi ºi cei sã-
raci, între cei care lucreazã la stat
ºi cei care lucreazã în privat, între
bãtrâni ºi tineri, pacienþi ºi medi-
cii, profesorii ºi pãrinþii. S-au con-
struit zece ani numai ziduri. Rolul
Preºedintelui este acela de a-i trata
pe toþi în mod egal, sã le garanteze
tuturor românilor accesul egal la
drepturi, respect, siguranþã ºi sta-
bilitate. De aceea, îi chem pe oa-
meni alãturi de mine, sã dãrâmãm
toate aceste ziduri, sã fim mândri
cã suntem români ºi sã facem din
nou acea unire de care România
are nevoie!

Credeþi cã România de as-
tãzi are nevoie de un astfel de
proiect?

Cu siguranþã! România are ne-
voie de un stat modern, implicat
activ în viaþa celor care au nevoie
de sprijin, dar discret ºi corect cu
cei care au nevoie doar de reguli
clare ºi durabile, o Românie soli-
darã în care avuþia este distribuitã
corect ºi în care cetãþenii se ajutã
între ei, acesta este sensul Marii
Uniri pe care o propun la 100 de
ani de la momentul sublim din
1918.

Cum consideraþi cã se poate
realiza aceastã „Mare Unire”?

Marea Unire a românilor poate
începe odatã cu alegerile prezi-
denþiale. Primul pas dupã 16 no-
iembrie este sã oprim scandalul, sã
punem capãt stãrii de conflict din
societatea noastrã, sã pacificãm
România ºi sã orientãm toate re-
sursele pe care le avem spre con-
strucþie, spre dezvoltare, spre bu-
nãstare, spre unitate. Este esenþial
ca Preºedintele României sã îºi
asume rolul dat de Constituþie,
transformarea sa într-un actor
politic util societãþii ºi instituþiilor
publice ºi transmiterea unei noi ati-
tudini, bazate pe dialog, mândrie
ºi ambiþie pentru România.

Ce veþi face în acest sens din
postura de Preºedinte?

În aceºti ani, ca prim-ministru,
am demonstrat cã pot uni româ-
nii, cã pot promova politici care
sã îi ajute atât pe cei mai defavori-
zaþi (pensionarii, tinerii absolven-
þii, locuitorii satelor, cei în vârstã,
cei bolnavi), cât ºi pe cei mai com-
petitivi ºi performanþi români din
cele mai dinamice componente ale
economiei. Ca preºedinte, obiecti-
vul ºi angajamentul meu central

Preºedintele PSD, premierul Victor Ponta,
ºi-a lansat sãptãmâna trecutã programul elec-
toral cu care se prezintã în alegerile preziden-
þiale din luna noiembrie, sub titlul “Marea
unire a romanilor”. Victor Ponta afirmã în ca-
drul unui interviu cã “rolul Preºedintelui este

acela de a-i trata pe toþi în mod egal, sã le
garanteze tuturor românilor accesul egal la
drepturi, respect, siguranþã ºi stabilitate”.
Totodatã, Victor Ponta e de pãrere cã Româ-
nia are nevoie de un stat modern “implicat
activ în viaþa celor care au nevoie de sprijin”.

este ca fiecare român sã se bucu-
re, treptat, de efectele pozitive ale
rezultatelor guvernãrii în propriul
nivel de trai – fiecare sã se bucure
cu adevãrat de viaþa acasã, în Ro-
mânia. Certitudinea pe care o ofer
eu românilor este stabilitatea, re-
clãdirea þãrii, munca asiduã ºi si-
guranþa, dupã un deceniu de cear-
tã ºi scandal. Adicã exact acele
condiþii necesare pentru a realiza,
dupã 100 de ani, Marea Unire a
românilor într-o þarã puternicã în
care se poate trãi în sfârºit mai bine.

Vorbiþi adesea despre o
„schimbarea pânã la capãt”. Ce
înseamnã aceastã schimbare?

România are o ºansã extraordi-
narã de schimbare adevãratã, pro-
fundã ºi completã a tot ceea ce a
fost rãu ºi ne-a despãrþit în aceºti
zece ani. Schimbarea înseamnã un
alt mod de a face politicã, de la
nivelul primarului de comunã pânã
la cel de oraº, la consilierul jude-
þean, la parlamentari ºi miniºtri.
Aceastã schimbare se poate face
de la cel mai mic nivel pânã la vârf.

Schimbarea o facem pentru cã
avem nevoie de ea, nu pentru cã
aºa vor unii sau alþii, care nu au
legãturã cu realitãþile de zi cu zi.
Schimbarea nu este un scop în
sine. Ea trebuie sã aducã bunã gu-
vernare, eficienþã economicã, echi-
tate socialã, prosperitate pentru cât
mai mulþi ºi protecþie celor care au
nevoie de sprijinul celorlalþi.

ªi credeþi cã aþi putea aduce
aceastã schimbare din postura
de preºedinte?

Nu doar cã pot, ci este datoria
mea. Avem datoria faþã de þarã ca
urmãtorul preºedinte sã nu repre-
zinte, de fapt, o continuare a mo-
dului în care s-au fãcut lucrurile
pânã acum, practic un al treilea
mandat al lui Traian Bãsescu. La
doi ani dupã ce 7,4 milioane de
români au mers la vot ºi au spus
cã dorinþa lor este de a opri un
regimul Bãsescu, putem în sfâr-
ºit sã facem aceastã schimbare
pânã la capãt ºi putem sã facem
dreptate pentru cei care au fost

nedreptãþiþi. Putem pune astfel
capãt unei perioade de 25 de ani
de tranziþie ºi ne putem asigura cã
despre nicio generaþie viitoare nu
se va mai spune cã a fost una „de
sacrificiu”.

De ce duceþi o luptã împotri-
va politicienilor apropiaþi de
preºedintele Traian Bãsescu?

Existã candidaþi la alegerile
prezidenþiale care spun cã nu tre-
buie schimbat nimic din ce s-a fã-
cut în ultimii zece ani, cã trebuie
sã continue ceea ce a fãcut Traian
Bãsescu, cã nu trebuie sã fim uniþi,
ci sã luptãm în continuare, româ-
nii împotriva românilor.Eu, dimpo-
trivã, cred cã rolul preºedintelui nu
este de a lupta cu Guvernul, cu
Parlamentul, cu Justiþia sau cu ro-
mânii, ci rolul sãu este acela de a-
i uni pe aceºtia, de a-i pune împre-
unã sã lucreze pentru þarã.

ªi care este diferenþa dintre
oamenii „regimului Bãsescu” ºi
dumneavoastrã?

Existã o diferenþã esenþialã: ei
dezbinã, eu vreau sã unesc! Noi
ne-am þinut de cuvânt ºi am repa-
rat nedreptãþile din trecut, am dat
înapoi pensiile ºi salariile pe care
Traian Bãsescu le-a tãiat împreu-
nã cu oamenii sãi din PDL, am re-
deschis spitalele închise de ei, am
reuºit sã repornim lucrãrile de fi-
nalizare a sute de ºcoli, am inves-
tit în sãnãtate ºi în educaþie. Regi-
mul Bãsescu a crescut TVA-ul ºi
taxele, noi le-am scãzut ºi am do-
vedit cã putem sã guvernãm pen-
tru o economie competitivã ºi per-
formantã. În 2013 a avut una din-
tre cele mai mari creºteri econo-
mice din Europa, iar mari compa-
nii internaþionale cred cã România
este þara de viitor a regiunii, inves-
tesc mai mult ºi creeazã locuri de
muncã. Mai mult, în agriculturã,
þara noastrã a reuºit pentru prima
datã sã producã mai mult decât are
nevoie, a exportat mai multe ali-
mente decât a importat, iar în do-
meniul energetic de doi ani ºi ju-
mãtate facem paºi importanþã cã-
tre obþinerea independenþei pentru

România ºi Republica Moldova.
Existã puncte în care poate

exista colaborare cu celelalte
forþe politice sau candidaþi la
prezidenþiale?

Cu siguranþã existã multe punc-
te în care poate exista colaborare
instituþionalã. Sunt multe proiecte
bune pentru þarã care trebuie susþi-
nute pentru binele românilor, din-
colo de partizanatul politic. Redu-
cerea cotei CAS este un astfel de
proiect, care a fost un proiect al
dreptei pe care l-am realizat noi,
cei din actualul Guvern. Dar, toto-
datã, cred cã România nu poate sã
continue acest ciclu în care noi
facem lucruri bune, vin ei ºi le
opresc sau le taie.

Ce vã diferenþiazã pe dum-
neavoastrã faþã de ceilalþi can-
didaþi la prezidenþiale?

Eu, spre deosebire de ei, sunt
mândru cã sunt român ºi vreau sã
fac tot ce-mi stã în putere pentru
ca România sã fie un stat puter-
nic, cu o economie care creºte, cu
o industrie dezvoltatã, un sistem
de sãnãtate modern ºi o educaþie
europeanã pentru copiii noºtri.
Chiar cred în viitorul acestei þãri!

Domnule Ponta, care este
relaþia dumneavoastrã cu Ro-
mânia?

Iubesc România! M-am nãscut
în aceastã þarã, aici am crescut,
aici este familia mea, aici sunt prie-
tenii mei ºi toþi cei pe care îi cu-
nosc. În România m-au educat
profesori cãrora o sã le fiu recu-
noscãtor toatã viaþa ºi nu-mi ima-
ginez o viaþã în altã parte decât în
aceastã þarã.

Aþi afirmat de-a lungul tim-
pului cã politica externã a Ro-
mâniei este foarte importantã.
Ce rol aþi avut în ultimii ani
pentru imaginea externã a Ro-
mâniei?

Cred cã a fost un rol pozitiv, iar
faptul cã România a primit unul
dintre cele mai importante porto-
folii în Comisia Europeanã, cel de
Politicã Regionalã, cred cã susþine
aceastã afirmaþie. Pe parcursul
mandatului de premier am între-
prins vizite oficiale în zeci de þãri
– în statele noastre vecine, în cele

din vestul Europei, în SUA, în
Turcia, în Israel, în statele asiati-
ce, în China. Am reprezentat Ro-
mânia în faþa unora dintre cei mai
importanþi lideri politici ai lumii ºi
am încercat tot timpul sã arãta cã
România este o þarã demnã ºi o þarã
care meritã sã fie respectatã. Þara
noastrã are nevoie de lideri care sã
o reprezinte cu mândrie, care sã
punã pe primul loc interesul naþio-
nal, nu pe cel personal. În ultimii
doi ani ºi jumãtate, m-am dedicat
activitãþii guvernamentale ºi am
încercat, alãturi de o echipã tânã-
rã, compusã din oameni compe-
tenþi, sã facem lucruri bune pen-
tru imaginea þãrii pe plan extern.
În cadrul vizitelor în strãinãtate am
vorbit despre rolul României ca un
aliat puternic ºi serios pentru
NATO, pentru SUA, pentru Uniu-
nea Europeanã. ªi mã bucur cã în
toate þãrile în care am fost suntem
respectaþi ºi admiraþi. Atunci când
strãinii ne privesc cu ochi buni, cel
mai tare mã supãr pe acei români
care ne vorbesc de rãu ºi care se
plâng de þara lor. Pentru cã eu cred
cu tãrie cã, în urmãtorii 10 ani,
putem ajunge în Top 15 þãri euro-
pene cele mai competitive econo-
mic ºi în Top 40 þãri din lume.
Putem deveni „economia de top a
Europei de Est” dacã vom conti-
nua creºterea economicã cu o stra-
tegie care exclude austeritatea.

Republica Moldova ce loc ocu-
pã pe aceastã listã?

Un obiectiv fundamental al man-
datului meu de preºedinte va fi cel
de a face posibilã o cât mai rapidã
integrare a Moldovei în Uniunea
Europeanã, pentru cã toþi românii
meritã sã trãiascã împreunã în
Europa într-un climat de înþelege-
re, solidaritate ºi unitate. Am reali-
zat, alãturi de premierul moldovean
Iurie leanca, un pro european con-
vins, proiecte concrete: gazoduc-
tul Iaºi-Ungheni, grãdiniþele, tea-
trul din Chiºinãu, sprijinul pentru
instituþii, pentru culturã, pentru tot
ce care înseamnã identitate naþio-
nalã a României ºi Moldovei. Aºa-
dar, Republica Moldova este o
prioritate pentru mine, pentru cã
este vorba despre fraþii noºtri de
peste Prut.
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Aºa cum a þinut sã mãrturiseascã încã de
la început managerul de proiect Cristina
Neicu, din partea SC Neiriama Training So-
lutions SRL, acesta este cel de-al doilea pro-
iect cu fonduri europene câºtigat de firmã
pe PNDR, primul, care s-a finalizat în luna
iulie, adresându-se fermierilor din 15 locali-
tãþi de pe Valea Dunãrii, membre ale G.A.L.
Sudolt.  „Pentru ca oamenii sã afle de cur-
surile pe care le vom organiza ne-am pro-
pus sã facem 14 întâlniri, câte una în fieca-
re comunã componentã a G.A.L. Colinele
Olteniei. În cadrul acestora, 280 de persoa-

La data punerii în funcþiune, fabrica Siniat
va avea  în depozit o rezervã strategicã de
circa 300.000 tone de gips, care ar echivala
cu  o exploatare în carierã deschisã  de circa
500.000 mc  sau 60.000mp de pãºune sau
pãdure. Noua fabricã de la Turceni a fost
dedicatã sã devinã un reper de bazã al politicii
de sustenabilitate a companiei Siniat printr-o
serie de mãsuri/obiective specifice domeniu-
lui. Materia primã pentru fabrica de la Tur-
ceni este gipsul sintetic obþinut de la CET
Turceni, fãrã a fi nevoie de o carierã de ex-
ploatare a gipsului natural. Apa necesarã pro-
cesului tehnologic (circa 600mc/zi) este ob-
þinutã prin puþuri proprii forate, pentru a limi-
ta consumul din resursele oraºului Turceni.
De asemenea, apa rezidualã este reciclatã in-
tern. Materia primã se va transporta de la pro-
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SC Neiriama Taining Solutions SRL este
o societate româneasca înfiinþatã în anul
2011, ce are ca principal domeniu de activi-
tate organizarea de cursuri de formare pro-
fesionalã, atât în domeniul public, cât ºi pri-
vat. Pânã în prezent, firma a oferit servicii
de formare profesionalã pentru un numar
de peste 1.500 persoane. Aºa cum menþio-
nam, firma este deja la al doilea proiect cu
finanþare europeanã prin FEADR.

Grupul de Acþiune Localã (G.A.L.) Coli-
nele Olteniei este o asociaþie înfiinþatã în
anul 2013, care are în componenþã 64 de
membri, între care Consiliul Judeþean Dolj,
cele 14 comune menþionate mai sus ºi 49 de
membri din domeniul privat ºi societatea
civilã, dupã cum a explicat directorul exe-
cutiv Mihaela Ceanã. Pânã acum, asociaþia
a depus ºi implementat sau sunt în curs de
implementare 38 de proiecte, în valoare to-
talã de 2,534 milioane euro.

24 de tineri fermieri din cele 14 localitãþi care compun Grupul de
Acþiune Localã (G.A.L.) Colinele Olteniei – comunele Almãj, Argetoa-
ia, Brabova, Carpen, Cernãteºti, Coþofenii din Dos, Gogoºu, Greceºti,
Iºalniþa, Predeºti, Scãieºti, Seaca de Pãdure ºi Sopot (Dolj), ºi comuna
Bâcleº (Mehedinþi) – vor avea ocazia sã afle ultimele noutãþi cu privire
la managementul fermei, agriculturã ecologicã ºi protecþia mediului,
datoritã unui proiect al SC Neiriama Training Solutions SRL. Denumit
„Creºterea competitivitãþii în domeniul agricol în G.A.L. Colinele
Olteniei”, proiectul, în valoare de 15.030 euro, este finanþat prin
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã (F.E.A.D.R.) ºi
implementat prin Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã (P.N.D.R.),
Axa prioritarã 4, Mãsura 111 „Formare profesionalã (training), infor-
mare ºi difuzare de cunoºtinþe”. La conferinþa de lansare a proiectu-
lui, care a avut loc în comuna Coþofenii din Dos, au participat, printre
alþii, directorul executiv al G.A.L. Colinele Olteniei, Mihaela Ceanã,
directorul Camerei Agricole Dolj, Aurel Stanciu, primarul localitãþii
gazdã, Vasile Preduca, alãturi de membrii echipei ºi formatori.

ne vor fi informate ºi conºtientizate cu pri-
vire la utilitatea informaþiilor pe care le fur-
nizãm prin intermediul cursurilor, dacã vrei
sã-þi deschizi o afacere în domeniul agricol
ori sã-þi creºti afacerea”, a explicat Cristina
Neicu. Selecþia celor 24 de cursanþi se va
face în funcþie de suprafaþa de teren pe care
o gestioneazã ºi de domiciliu, care trebuie
sã fie musai într-una din cele 14 localitãþi
menþionate. „Criteriul de departajare va fi
suprafaþa de teren deþinutã, aºa cã cine are

mai mult teren va avea prioritate. Înscrierile
la cursuri încep sãptãmâna viitoare, iar cur-
surile propriu-zise vor demara la sfârºitul lui
noiembrie”, a completat managerul de pro-
iect. Toþi cei care îndeplinesc condiþiile pen-
tru a participa la cursuri sunt invitaþi sã com-
pleteze un formular de înscriere, ce poate fi
obþinut de la sediul G.A.L. Colinele Olteniei
(comuna Coþofenii din Dos, str. Nicu Iovi-
pale nr.170) sau de pe site-ul www.neiria-
matraining.ro, ºi sã-l depunã la sediul G.A.L.
Colinele Olteniei.
Cursanþilor li se asigurã transport ºi masã

Cursurile vor avea o duratã de 10 zile –
din care 5 zile teorie ºi 5 zile practicã. „Pe
perioada cursurilor, cei 24 de cursanþi vor
avea asigurat transportul din localitatea de
domiciliu în localitatea unde se va desfãºura
pregãtirea, precum ºi o masã. Pregãtirea
practicã se va face în ferme agricole care
îºi susþin activitatea pe baza metodelor pre-
zentate în partea teoreticã”, potrivit mana-
gerului de proiect.

Directorul Camerei Agricole Dolj, Aurel
Stanciu, a þinut sã scoatã în evidenþã faptul
cã GAL Colinele Olteniei este GAL-ul „care
merge cel mai bine din Oltenia. În momentul
de faþã, toate localitãþile din judeþ ºi-au con-
stituit GAL-uri, însã jumãtate din ele au mari

probleme cu implementarea proiec-
telor, trebuind sã returneze banii.
Cele care s-au înfiinþat mai târziu
au pierdut trenul, în sensul cã nu
au accesat fonduri în perioada de
programare 2007-2013. Au o ºansã
în perioada 2014-2020, dar, din pã-
cate, banii vor fi mai puþini”.

La rândul sãu, primarul comu-
nei Coþofenii din Dos, Vasile Pre-
duca, a þinut sã-ºi exprime bucu-
ria cu privire la implementarea
acestui proiect în localitatea pe care
o conduce, conºtient fiind cât de

utile vor fi cursurile pentru tinerii fermieri.
„La noi existã 5.500 de hectare teren arabil,
care trebuie muncit ºi, dacã s-ar putea, cu
mijloace cât mai moderne, ca sã facem faþã
concurenþei”, a explicat edilul.

Folosind gips sintetic de la CET Turceni…
Fabrica Siniat va produce plãci de gips-carton

Compania Siniat România are acti-
vitãþi de producþie în Bucureºti, Aghire-
ºu, Birtz, Nucºoara ºi, în curând, la Tur-
ceni. Siniat Romania este membrã a di-
viziei Siniat în cadrul Grupului ETEX,
specializatã în producþia sistemelor de
gips-carton, prezentã în Europa ºi Ame-
rica Latinã cu 43 fabrici în 13 þãri.

Compania Siniat, membrã a
grupului Etex, deruleazã în prezent
construcþia fabricii de la Turceni,
destinatã producþiei plãcilor de gips
carton.  Este singura unitate pro-
ductivã de acest tip din România
care foloseºte gipsul sintetic rezultat
din procesul de desulfurare a gaze-
lor de la o centrala termoelectricã.
Este unul dintre cele mai importante
proiecte din România care pune un
accent deosebit pe economisirea
resurselor naturale ºi protecþia
mediului. Folosind gipsul sintetic de
la CET Turceni, fabrica  Siniat nu
trebuie sã mai foloseascã excavarea
în cariere deschise pentru a obþine
gipsul necesar procesului de produc-
þie. În principiu, gipsul sintetic are
aceleaºi caracteristici ca cel natural
obþinut prin excavare.

ducãtorul CET Turceni cãtre fa-
brica Siniat prin conveior. Folo-
sind gipsul sintetic pentru pro-
ducþia de plãci de gips-carton, nu
mai este necesarã excavarea în
cariere deschise ºi, astfel, se pro-
tejeazã peisajul zonei.
Peste 80 de locuri de muncã in
secþiile de producþie ale fabricii

Intrarea în funcþiune a fabri-
cii va crea circa 80 de locuri de
muncã in secþiile de producþie ale
fabricii, oferite cu prioritate lo-
cuitorilor din oraºul Turceni ºi localitãþile
ãnvecinate. De asemenea, Compania Siniat
contribuie la programul de pregãtire a forþei

de muncã specializatã în montarea sis-
temelor de gips-carton. Astfel, Siniat
ºi Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”
sunt deja la a 3-a ediþie a concursului
anual “Micul Montator”, adresat elevi-
lor de liceu. Anul acesta, deja s-au în-
scris în concurs opt licee din þarã. Or-
ganizatorii sperã ca în 2015 sã partici-
pe ºi liceul din Turceni la acest con-
curs. Siniat respectã cu stricteþe politi-
ca de securitate, conform normelor
OSHAS 18000, pentru a îndeplini an-

gajamentul “ZERO ACCIDENTE” în acti-
vitatea sa industrialã ºi solicitã standarde si-
milare de la furnizorii sãi. “Ramânem ferm
ataºaþi viziunii de a fi cel mai sustenabil fur-
nizor de plãci ºi sisteme de gips-carton în
pieþele pe care activãm. Efortul pentru a atin-
ge cea mai mare sustenabilitate este o res-
ponsabilitate împãrtaºitã de toþi angajaþii noºtri
ºi se regãseºte în tot ceea ce fac ei zilnic.
Ne strãduim sã angajãm toþi partenerii în
cursa noastrã pentru sustenabilitate, conti-
nuând sã perfecþionãm modul în care oa-
menii construiesc”, a spus Mark-Andre Frit-
sche, director general al companiei Siniat,
într-un comunicat de presã remis redacþiei.

MARGA BULUGEAN

Cristina Neicu
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Partidul Neamului Rumânesc este sin-
gurul partid autentic românesc care există
de mai bine de un deceniu pe scena politică
sârbească. Alături de Forumul pentru Cul-
tura Rumânilor a fost unul dintre fondatorii
primei convocări a Consiliului Naţional al
Minorităţii Naţionale Rumâne/Vlahe,  în
2006, PNR obţinând atunc i două treimi din
totalul voturilor. „Cu toate acestea, la nive-
lul autorităţilor centrale şi locale nu a existat
o colaborare cons tructivă cu reprezentan-
ţii consiliului, obstrucţionând şi împiedicând
prin diverse tertipuri funcţionarea normală
a ac estuia.  În ciuda numeroaselor nereguli
şi a presiunilor  ulterioare, lista Partidului
Neamului Rumânesc a căştigat individual
cel mai mari număr de voturi şi cu prilejul
alegerilor celui doilea Consiliu Naţional al
Minorităţii Naţionale Rumâne care a avut
loc pe 10 iunie 2010. În urma acelor ale-
geri au fost haituiţi func ţionarii, simpanti-
zanţii şi activiştii partidului, au avut loc pre-
siuni din partea Procuraturii din Pojarevaţ
care a emis  o serie mandate de aducere pe
timpul nopţii executate de Poliţia din Petro-
vaţ”,  precizează toate aceste as-
pecte preşedintele PNR, dr Pre-
drag Balasevici
”Premierul Vucic a declarat
că Serbia va respecta dreptul
internaţional”

Intenţia Partidului Neamului
Rum ânes c  a f os t a c eea  c a
printr-un dialog desc his cu re-
prezentanţii Statului şi autorită-
ţile de la Belgrad,  precum şi cu
reprezentanţii misiunilor OSCE
şi Comitetului Europei să f ie în-
lăturate neajunsurile existente şi
să se creeze o atmosferă bazată
pe fairplay ş i c orectitudine, în
cadrul viitoarelor alegeri pentru
Consiliile Minorităţilor  Naţiona-
le. „Recenta întâlnire ce a avut
loc la Bor între reprezentanţii
guvernelor  celor doua State, la
nivel de Prim-Ministru, a oferit o umbră
de speranţă în ceea c e priveşte sprijinul
care trebuie acordat minorităţii româneş ti
din Serbia. Pe 16 şi 17 iulie 2014, Premie-
rul Victor  Ponta,  Ministrul de Externe al
României Titus Corlăţean şi Primul minis-
tru Aleksandar Vucic au convenit că drep-
turile minorităţii române vor fi respectate
şi în Valea Timoc ului se va vorbi în con-
tinuare limba română, aşa c um în Banatul

Partidul Neamului Rumânesc va boicota alegerile....

 „Acestea au ca scop
doar să prezinte Europei

o imagine frumoasă,
dar total denaturată”

În semn de protest faţă de nerespectarea promisiunilor făcute de
premierul sârb, Alexandar Vucic, privind respectarea drepturilor mi-
norităţii româneşti din Serbia, Partidul Neamului Rumânesc a anun-
ţat că nu va mai participa la alegerile pentru Consiliile Minorităţilor
Naţionale. Conducerea Partidului a remis astfel un comunicat de pre-
să din care rezultă câteva lucruri interesante şi demne de mediatizat.

Alegerile pentru Consiliul Naţional al
Minorităţii Naţionale a Românilor din
Serbia vor avea loc în data de 26 octom-
brie a.c. Până în acest moment patru lis-
te de candidaţi pentru CNMRS au fost
depuse şi făcute publice: Lista Unită –
Daniel Petrovic; Lista Unită IRS – Boian
Bărbucic; lista Comunităţii Românilor
din Serbia, care este deschisă de preşe-
dintele CRS – Stefan Mihailov, iar cea
de-a patru listă „Românii Independenţi
din Serbia – Dr. Dorinel Stan”

Pagină realizată de MARGA BULUGEAN

românesc se vorbeşte limba sârbă. De alt-
fel, premierul Vucic a declarat că Serbia
va respecta dreptul internaţional şi alte do-
cumente internaţionale referitoare la drep-
turilor minorităţilor naţionale, dar ş i alte
drepturi care se respectă în Uniunea Eu-
ropeană”, sus ţine liderul PNR.
„Pe lista alegătorilor se află oameni
apropiaţi guvernanţilor”

Dr Predrag Balaşaveici spune că Alek-
sandar Vucic i a promis în mod public că
partidul condus de el nu se va amestec a în
proc esul electoral pentru Consiliul Naţio-
nal al Minorităţii Naţionale Rumâne/vlahe.
„În campania pentru aceste alegeri sunt
implicaţi în mod activ mulţi funcţionari al
actualei coaliţii guvernamentale. Pe lista ale-
gătorilor se află oameni apropiaţi guvernan-
ţilor: parlamentari, primari, consilieri locali,
directori de instituţii publice. Aşadar, aceas-
tă listă este sprijinită logistic, financiar şi
mediatic din teritoriu de comitetele locale
şi oraşeneş ti ale partidelor guvernamenta-
le. Informaţiile de care dispunem în pre-

zent vorbesc despre implicarea direc tă a
unui înalt funcţionar al Partidului Progre-
sist Sârb din Belgrad. De asemenea, din in-
formaţiile adunate de pe teren, printre alte-
le aflăm că în anumite localităţi din Estul
Serbiei, pe o listă electorală specială se în-
scriu cetaţeni de naţionalitate sârbă despre
care banuim că sunt membri şi simpanti-
zanţi  ai partidelor sârbeşti (socialişti şi pro-

gres işti). Din cele prezentate se vede că si-
tuaţia preelectorală din punct de vedere etic
şi al legitimităţii este mult mai gravă decât
cea de la alegerile precedente...”, a mai spus
preşedintele PNR.
Alegerile, o farsă...

Având în vedere cele de mai sus, Parti-
dul Neamul Rumânesc nu vede sensul  par-
ticiparii la aces te alegeri care nu par a fi

altceva dec ât o replic ă sau un scenariu
identic  al alegerilor din 2010,  în fapt o far-
să al cărei singur sc op este de a prezenta
Europei o imagine frumoasă dar total de-
naturată despre o aşa-zisă respectare a
drepturilor minorităţilor naţionale în Ser-
bia. „Cu acest prilej Partidul Neamului Ru-
mânesc   îi învită pe membrii şi simpati-
zanţii săi apartenenţi ai minorităţii naţio-
nale rumâne/vlahe să nu participe la aces-
te alegeri pentru Consiliul Naţional al Mi-
norităţii Naţionale Rumâne/vlahe. Boic o-
tul ac estor alegeri,  din pacate, es te singu-
rul mod prin care putem să îi ocrotim pe
membrii şi simpantizanţii noş tri şi să-i scu-
tim de anumite neplăc eri,  presiuni ş i tor-
turi la care au fost deja expuşi în 2010”,
susţine Balaşaveic i.
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Şapte reprezentaţii
în prima lună a noii stagiuni

Zilele acestea, Fabrica de poveşti
electroCOLIBRI lucrează la capaci-
tate maximă pentru deschiderea sta-
giunii 2014-2015. Evenimentul va
avea loc la sfârşitul acestei săptă-
mâni – mai precis duminică, 5 oc-
tombrie – cu spectacolul „Pinoc-
chio” – adaptare după Carlo Collodi,
regie şi scenariu de Cristian Pepino.
Întreaga poveste a năstruşnicului Pinocchio şi a prietenilor
lui este însufleţită de actorii Rodica Prisăcaru, Emanuel
Popescu, Mugur Prisăcaru, Alla Cebotari, Oana Stancu,
Iulia Cârstea şi Adriana Ioncu. Concepţia scenografică îi
aparţine Cristinei Pepino, iar muzica este semnată de Dan
Bălan.

Programul de spectacole al lunii octombrie va mai cu-
prinde reprezentaţii cu „Alis în lumea păpuşilor” (11 oc-
tombrie, ora 18.00), „Albă ca zăpada” (12 octombrie,
ora 11.00), „Ursul păcălit de vulpe” (18 octombrie, ora

„Să petrecem româneşte”,
cu Dinu Iancu Sălajanu

şi solişti de muzică populară craioveni
Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” va prezenta miercuri, 15 oc-

tombrie, de la ora 18.00, pe scena Operei Române Craiova, spectacolul
„Să petrecem româneşte”. Solişti vor fi  Niculina Stoican, Petrică Mîţu
Stoian, Constantin Enceanu, Marius Măgureanu, Lavinia Bîrsoghe,
Liliana Popa, Manuela Motocu, Aneta Şişu, Cristian Bănăţeanu, Ciri
Mayer şi Liviu Dică, iar invitat special – îndrăgitul interpret Dinu Iancu
Sălajanu. Li se vor alătura orchestra, sub conducerea muzicală a maes-
trului Nicu Creţu, şi ansamblul de dansatori al ansamblului (coregrafia:
Ionel Garoafă). Spectacolul va fi prezentat de Alina Şerban. Biletele se
găsesc la Agenţia Operei Române Craiova, la preţul de 30 lei, cu redu-
cere la 20 de lei pentru pensionari, studenţi şi elevi.

Ziua şi atelierul!
 Luni, ora 17.00 – „Dincolo de poveste” (coord. Rodica

Prisăcaru): Atelier destinat copiilor cu vârste cuprinse între 4 şi 7
ani, în care vor descoperi tehnici de animaţie, vor desena personajul
preferat şi îl vor anima ca în teatru. Număr participanţi: 15.
 Marţi, ora 17.00 – „Fabrica de poveşti” (coord. Adriana

Teodorescu): Pentru copiii de minim 3 ani, care vor audia poveşti de
ei încă neştiute şi le vor da formă şi culoare pe hârtie. Atelierul este
realizat în parteneriat cu Teatrul „Ariel” din Tg. Mureş şi Radio Tg.
Mureş. Număr participanţi: 15.
 Miercuri, ora 17.00 – „Primul pas pe scenă” (coord. Alis

Ianoş): Atelier în cadrul căruia copiii descoperă variate tehnici tea-
trale şi îşi pun în valoare abilităţile artistice. Pentru categoria de
vârstă 5-12 ani. Număr participanţi: 12.
 Miercuri, ora 19.00 – „Unde cu poveşti” (coord. Alis Ianoş):

Aici e vremea teatrului radiofonic, unde o poveste românească in-
terpretată de copii este imprimată pe suport audio şi, în parteneriat
cu Radio România Oltenia Craiova, se va face auzită în întreaga
regiune. Pentru categoria de vârstă 6-10 ani. Număr participanţi: 10.
 Joi, ora 17.00 – „Jocul de-a joaca” (coord. Oana Stancu):

Atelier de deprindere a artei mânuirii păpuşilor bi-ba-bo (păpuşi pe
mână), de împrietenire cu acestea în adevărate scenete de teatru.
Pentru categoria de vârstă 6-14 ani. Număr participanţi: 12.
 Vineri, ora 17.00 – „Bebeti – magazinul de teatru” (co-

ord. Laura Pumnea): Atelier susţinut cu sprijinul Bebeti – primul
magazin de jucării din lemn pentru copii din Craiova. Este o aventu-
ră în care copiii dau roluri de teatru jucăriilor dragi. Pentru copii de la
3 ani. Număr participanţi: 15.
 Sâmbătă, ora 17.00 – „Gazetarul de teatru” (coord. Laura

Pumnea): Este cu ochii pe tot ce mişcă în teatru! Vede spectacole şi
scrie cronici, ia interviuri, realizează articole despre şi cu actori, regi-
zori, scenografi, oamenii din spatele scenei. Totul pentru Gazeta de
teatru. Vârsta minimă: 10 ani. Număr participanţi: 10.
 Duminică, ora 11.00 – „Puppets occupy screen” / „Păpu-

şile ocupă ecranul” (coord. Iulia Enculescu): Copiii află ce în-
seamnă stop motion s au cum putem face să pară că obiectele din
jurul nostru se deplasează singure cu  ajutoru l tehnicii animaţiei
digitale. Vârsta min imă: 12 ani. Număr participanţi: 10.

Îl ştiţi pe năstruşnicul Pinocchio,
personajul lui Carlo Collodi, un băie-
ţel obraznic şi neascultător al cărui nas
creştea de câte ori copilul spunea o
minciunică? Dacă vreţi să-l cunoaş-
teţi personal şi să aflaţi sau să vă amin-
tiţi povestea lui şi peripeţiile prin care
a trecut pentru că nu şi-a ascultat pă-
rinţii, sunteţi aşteptaţi – copii, părinţi

şi bunici – duminică, 5 octombrie, de
la ora 11.00, la Teatrul pentru Copii şi
Tineret „Colibri”, să-l vedeţi în spec-
tacolul ce-i poartă numele. Reprezen-
taţia va deschide stagiunea 2014-2015
a instituţiei, una care va aduce nu
numai noi producţii artistice, ci şi noi
ateliere de creaţie, la care înscrierile
au loc chiar zilele acestea.

Conferinţa „Arta vie şi artiştii-oglindă”, susţinută
de Irinel Anghel, deschide proiectul „TRADEM”

Casa de Cultură „Traian Demetres-
cu” organizează astăzi, începând cu
ora 18.00, prima întâlnire din cadrul
proiectului „Taifasuri Rânduite Ar-
tistic Despre Emoţii Manifestate”
(TRADEM). Fiecare întâlnire va avea
câte un moderator şi câte un invitat
din ţară, care a ajuns la nivel de per-
formanţă în domeniul în care activea-
ză. Întâlnirile vor avea loc lunar, în Sa-
lonul Medieval al instituţiei, iar intra-
rea publicului va fi liberă.

Proiectului „Taifasuri Rânduite
Artistic Despre Emoţii Manifesta-
te” a fost iniţiat cu scopul de a pro-
mova relaţia dintre cunoaştere, raţi-
une şi emoţii manifestate prin dialo-
gul cultural-artistic dintre specialişti
în diferite domenii şi publicul larg.
De asemenea, Casa de Cultură „Tra-
ian Demetrescu” îşi propune prin
acest proiect să promoveze şi tineri
care au dus fotografia la nivel de artă.
Fiecare afiş corespunzător întâlnirii
din luna respectivă va fi ilustrat cu
una dintre fotografiile acestor tineri,
urmând ca toate să fie valorificate

18.00), „Cântăreţii
din Bremen”  (19
oc tombrie,  ora
11.00), „Cavalerii
Mesei Rotunde”
(25 octombrie, ora
18.00), „Fata ba-
bei şi fata moşnea-
gului” (26 octom-
brie, ora 11.00).
„Gazetarul de
teatru” se alătură
atelierelor deja
consacrate

Toamna aduce însă la „Colibri” nu numai spectacole, ci
şi noi ateliere de creaţie: „Dincolo de poveste”, „Unde cu
poveşti”, „Gazetarul de teatru” şi „Bebeti – magazinul
de teatru”, care se alătură celor deja consacrate, precum
„Primul pas pe scenă”, „Jocul de-a joaca”, „Puppets
occupy screen” şi „Fabrica de poveşti”.

Înscrieri se fac în această perioadă, până pe data de 3
octombrie, zilnic, între orele 10.00 – 16.00, telefonic, la
numărul 0251/416.323, sau prin e-mail-ul colibricolibri2-

012@yahoo.ro. Atelierele se vor derula în intervalul 6
octombrie – 15 decembrie, costul unuia fiind 100 lei.
Plata se va face până la data începerii cursurilor, la se-
diul instituţiei, din Calea Bucureşti 56. Atelierele se vor
finaliza cu o serbare – un spectacol prezentat de copii
chiar pe scena Teatrului pentru Copii şi Tineret „Co-
libri”.
Preţurile biletelor rămân neschimbate!

Noua stagiune teatrală nu modifică preţurile biletelor
la „Colibri”, acestea urmând să coste în continuare, în
funcţie de categoria locului, 5 lei, 7 lei şi 10 lei, iar pen-
tru grupuri organizate – 5 lei. Biletele se pot procura de
la Agenţia teatrului, de luni până sâmbătă, între orele
10.00 – 13.00 şi 16.00 – 19.00, iar duminica în interva-
lul 10.00 – 13.00. Rezervări se pot face şi sunând la
numărul de telefon 0251.412.473.

ulterior printr-o expoziţie.
Prima invitată a acestor întâlniri este

Irinel Anghel, art ist  in terd isciplinar,
compozitoare, perfomer vocal, care va
susţine conferinţa cu titlul „Arta vie şi
artiştii-oglindă”. Irinel Anghel a absol-
vit cursurile Liceului de Muzică „Geor-
ge Enescu” din Bucureşti, secţia Pian
(1988), şi pe cele ale Universităţii de Mu-
zică din Bucureşti, secţia Muzicologie
(1994) şi secţia Compoziţie (1996). Are
un Master în Muzicologie (1995) şi unul
în Compoziţie (1997), este doctor în ştiin-
ţe muzicale din 2003 şi absolventă a pro-
gramului postdoctoral (MIDAS) în ca-
drul UNMB (2013).

Despre emoţiile manifestate de cei
prezenţi la spectacolele sale, Irinel An-
ghel mărturiseşte: „La spectacolele mele
aştept ca oamenii să iasă cu o stare pe
care să nu o poată defini, să nu o poată
cuprinde. Cu o întrebare în plus. Cu un
pic mai mult curaj. Cu o curiozitate trezi-
tă pentru alte evenimente de aceeaşi fac-
tură. Cu un ciob de oglindă în care să se
poată privi”. Moderatoarea acestei în-
tâlniri este Luiza Mitu.
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Audierile comisarilor europeni desemnaþi în-
cep astãzi în comisiile de specialitate ale Par-
lamentului European (PE) ºi se vor încheia pe
7 octombrie, Corina Creþu, cãreia i-a fost re-
partizat portofoliul pentru Politicã Regionalã,
fiind programatã pentru miercuri, la 10.00 ora
României, votul în plen fiind programat pe 22
octombrie. ªirul audierilor va fi deschis, as-
tãzi, la 14.30 (15.30, ora României), de cãtre
actualul comisar european pentru Afaceri In-
terne, suedeza Cecilia Malmström (ALDE),
cãreia preºedintele ales al Comisiei Europene,
Jean Claude Juncker, i-a rezervat portfoliul
Comerþului, ºi de Karmenu Vella (Malta, S&D),
comisar desemnat pentru Mediu, afaceri ma-
ritimie ºi pescuit. Tot astãzi vor fi audiaþi croa-
tul Neven Mimica (S&D) pentru Cooperare
internaþionalã ºi dezvoltare ºi actualul comisar
pentru Energie, Günther Oettinger (PPE), cã-
ruia i-a fost repartizat portofoliul Economie ºi
societate digitalã. Audierile din prima sãptã-
mânã se vor încheia joi, când se vor prezenta
în faþa comisiilor Phil Hogan (Irlanda, PPE),
comisarul desemnat pentru Agriculturã ºi dez-
voltare ruralã, Pierre Moscovici (Franþa,
S&D) pentru Afaceri economice ºi financia-
re, impozitare ºi uniune vamalã, Margrethe
Vestager (Danemarca, ALDE) pentru porto-
foliul Concurenþã, El¿bieta Bieñkowska (Po-
lonia, PPE) pentru Piaþa internã, industrie, an-
treprenoriat ºi IMM-uri ºi actualul comisar pen-

Un mort ºi 30 de rãniþi,
dupã ce un vulcan din Japonia
a intrat în erupþie

O persoanã a murit ºi alte 30 au
fost rãnite dupã ce un vulcan a
intrat în erupþie în centrul Japoniei,
proiectând în aer cenuºã ºi pietre,
au anunþat presa ºi oficialii locali.
Muntele Ontake, cu o altitudine de
3.067 de metri, a început sã erupã
sâmbãtã la prânz. Imaginile difuzate
de televiziune au arãtat nori de fum
uriaºi ridicându-se din conul
vulcanic, care este o destinaþie
preferatã de amatorii de drumeþii în
Japonia. „A fost ca un tunet ºi
cerul s-a întunecat din cauza
fumului”, a explicat pentru agenþia
Kyodo Shuichi Mukai, care
administreazã o cabanã din
apropierea vârfului. „Sunt 15
centimetri de cenuºã pe sol”, a
adãugat el. La Tokyo, premierul
Shinzo Abe le-a ordonat forþelor
militare sã trimitã soldaþi la faþa
locului pentru a salva persoanele
blocate la înãlþime. În plus, dintre
cei aproximativ 300 de turiºti care
erau în drum spre vulcan în
momentul erupþiei, aproximativ 40
vor petrece noaptea în adãposturi,
în apropiere de creastã, potrivit
presei. Agenþia de meteorologie a
anticipat noi erupþii ºi a avertizat cã
materia expulzatã de vulcan ar
putea ajunge pânã la patru
kilometri distanþã de crater.

Air France: Sindicatul piloþilor
anunþã încetarea grevei

Sindicatul piloþilor de la Air
France, în grevã de douã sãptã-
mâni, a anunþat, ieri, încetarea
acþiunii de protest, cea mai lungã
din istoria companiei, fãrã sã fi
obþinut din partea conducerii
îndeplinirea revendicãrilor sale,
relateazã AFP. „Condiþiile de dialog
nu sunt în prezent întrunite. Am
decis sã ne asumãm responsabilita-
tea încetând greva”, a declarat
pentru AFP Guillaume Schmid,
purtãtorul de cuvânt al sindicatului
SNPL ( Syndicat national des
Pilotes de Ligne), dupã eºecul
negocierilor din cursul nopþii,
afirmând cã vrea sã „continue
discuþiile într-un cadru mai senin”.
Din cauza grevei, din 15 septembrie
au rãmas la sol jumãtate dintre
avioanele companiei, costurile
acþiunii de protest fiind evaluate de
cãtre conducere la 20 de milioane
de euro pe zi.

 Ebola: A fost depãºit pragul
de 3.000 de morþi

Epidemia de febrã hemoragicã
Ebola a depãºit pragul de 3.000 de
decese, virusul omorând aproape
jumãtate din cele peste 6.500 de
persoane infectate, potrivit ultimului
bilanþ al Organizaþiei Mondiale a
Sãnãtãþii, dat publicitãþii sâmbãtã,
scrie AFP. Din totalul de 6.574 de
bolnavi de Ebola în cinci þãri din
Africa de Vest, 3.093 ºi-au pierdut
viaþa, a precizat OMS. Un bilanþ
precedent, datat la 21 septembrie ºi
publicat joi la Geneva, anunþase
2.917 morþi în Africa de Vest. În
Guineea, þara de unde epidemia s-a
propagat la sfârºitul lui 2013, OMS a
înregistrat 648 de morþi din 1.074 de
cazuri. În Liberia, þara cea mai
afectatã, epidemia a atins 3.458 de
persoane, dintre care 1.830 au murit.
În Sierra Leone, virusul a infectat
2.021 de persoane, dintre care 605
au murit, potrivit aceleiaºi surse. La
23 septembrie, 20 de cazuri, dintre
care 8 mortale, au fost înregistrate în
Nigeria.
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Frontul Al-Nosra, ramura siria-
nã a reþelei teroriste Al-Qaeda, a
ameninþat, sâmbãtã, cu represalii
„în lumea întreagã” þãrile coaliþiei
conduse de Washington, care
efectueazã lovituri în Siria contra

Preºedintele catalan, Artur
Mas, a convocat sâmbãtã, pentru
9 noiembrie, un referendum
privind independenþa aces-
tei regiuni de Spania, gene-
rând reacþia imediatã a gu-
vernului spaniol, care a afir-
mat categoric cã referendu-
mul nu va avea loc. Artur
Mas a convocat referendu-
mul sfidând guvernul de la
Madrid, care vrea sã împie-
dice orice consultare. Aspi-
raþiile la independenþã au
crescut în Catalonia, o re-
giunea cu 7,5 milioane de lo-
cuitori situatã în nord-estul
Spaniei, dupã ce statutul sãu

tru Ajutor umanitar, bulgã-
roaica Kristalina Georgie-
va (PPE), propusã pentru
Buget ºi resurse umane ºi
care va ocupa, totodatã, ºi
un post de vicepreºedinte.
Ultimul candidat care va
veni în faþa eurodeputaþi-
lor, marþea viitoare, este
olandezul Frans Timmer-
mans (S&D), comisar de-
semnat pentru Mai bunã
reglementare, relaþii inter-
instituþionale, statul de
drept ºi carta drepturilor
fundamentale, pentru care
Jean-Claude Juncker a cre-
at postul de prim-vicepre-
ºedinte al CE. În funcþie de
portofoliu, unii comisari,
printre care ºi Corina Cre-
þu, vor fi audiaþi de o sin-
gurã comisie, alþii de douã,
trei sau patru, în timp ce
Günther Oettinger ºi Jyrki
Katainen (Finlanda, PPE), comisar desemnat
pentru Ocuparea forþei de muncã, vor fi au-
diaþi de membri a cinci comisii de specialitate
ale PE. Existã ºi posibilitatea ca o comisie, ne-
mulþumitã de cum s-a prezentat un comisar
desemnat, sã-l recheme pe acesta la o nouã

rundã de negocieri. Ultima etapã este aproba-
rea comisiei, ca întreg, în plenul PE, pe 22
octombrie. Decizia se ia cu majoritatea votu-
rilor exprimate. Dacã totul decurge conform
planificãrii, Comisia lui Juncker îºi va începe
mandatul de 5 ani pe 1 noiembrie.

Catalonia convoacã un referendum pentru independenþã,
însã Madridul susþine cã acesta nu va avea loc

de autonomie a fost modificat în
2010 de Curtea Constituþionalã,

care a retras recunoaºterea sa
drept „naþiune”. Când Madridul a

refuzat, în 2012, sã
acorde Cataloniei
mai multã autonomie
în perceperea ºi ges-
tionarea impozitelor,
Artur Mas a promis
sã organizeze aceas-
tã consultare. „Vrem
sã votãm”, a decla-
rat el dupã semnarea
solemnã a decretului,
la sediul guvernului
catalan. Executivul
spaniol a afirmat
însã categoric, sâm-
bãtã, cã referendu-

mul nu va avea loc. „Acest refe-
rendum nu va avea loc, pentru cã
este anticonstituþional”, a spus
numãrul doi al guvernului, Sora-
ya Saenz de Santamaria, în cadrul
unei conferinþe de presã. „Toþi
spaniolii trebuie sã decidã ce este
Spania ºi cum sã se organizeze ea”
ºi „nimeni nu este mai presus de
voinþa suveranã a poporului spa-
niol”. Guvernul spaniol a început
imediat procedura de apel în faþa
Curþii Constituþionale, a anunþat vi-
cepremierul. Acest apel va sus-
penda imediat decretul ºi legea
catalanã votatã în aceastã sãptã-
mânã, care autorizeazã organiza-
rea lui, a adãugat ea.

Siria: Frontul Al-Nosra ameninþã coaliþia cu represalii „în lumea întreagã”

Artur Mas

jihadiºtilor, denunþând aceastã
ofensivã ca fiind un „rãzboi împo-
triva islamului”, relateazã AFP.
„Aceste state au comis un act ori-
bil, care le va trece pe lista cu þin-
tele forþelor jihadiste în lumea în-

treagã”, a avertizat purtãtorul de
cuvânt al Frontului Al-Nosra, Abu
Firas al-Souri, într-o înregistrare
video difuzatã pe Internet. Coaliþia
condusã de Statele Unite ºi aliaþii
lor arabi efectueazã de la 23 sep-
tembrie lovituri în Siria împotriva
poziþiilor deþinute de organizaþia
extremistã Statul Islamic (SI), dar
vizeazã în acelaºi timp ºi Frontul
al-Nosra, grup jihadist clasat de
Washington ca „organizaþie tero-
ristã”. Al-Nosra a pierdut cel puþin
57 de luptãtori în aceste lovituri,
potrivit unui ONG. „Suntem an-
gajaþi într-un lung rãzboi”, a subli-
niat purtãtorul de cuvânt al Fron-
tului Al-Nosra. „Acest rãzboi nu se
va încheia în câteva luni, sau într-
un an, ori în câþiva ani, el va putea

dura decenii”, a spus el în înregis-
trarea difuzatã pe canalul YouTu-
be al grupului. „Suntem capabili sã
rezistãm”, a dat asigurãri Abu Fi-
ras al-Souri, adãugând cã acest
„rãzboi nu este îndreptat împotri-
va Al-Nosra, ci contra islamului”.
El a acuzat þãrile arabe care parti-
cipã la lovituri, afirmând cã aces-
tea s-au plasat „de partea opresiu-
nii ºi a necredincioºilor” ºi averti-
zând cã „acest lucru va avea con-
secinþe”. Statele Unite au fãcut
cunoscut cã au lovit, marþi, în Si-
ria, un grup periculos intitulat Kho-
rassan, însã pentru experþi ºi re-
beli este vorba, în realitate, de ji-
hadiºtii Frontului Al-Nosra, care
luptã alãturi de insurgenþi împotri-
va regimului de la Damasc.
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07:50 Zon@
08:00 Telejurnal matinal
08:59 Micul dracula
09:30 Starea naþiei (R)
10:20 Post meridian (R)
10:50 România în 5 minute
11:40 Profesioniºtii (R)
12:35 În grãdina Danei (R)
13:00 Germana...la 1
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 România în 5 minute (R)
17:00 Cantus Mundi
18:00 Vreau sã fiu sãnãtos
18:30 Festivalul Internaþional de

Circ de la Massi (R)
18:50 Clubul celor care

muncesc în România
19:00 Meteo
19:10 Aºa-i Românul!
19:30 Starea naþiei (R)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 Magazin UEFA Cham-

pions League 2014-2015
00:20 Ora regelui (R)
01:15 Prin Þara Zânelor
01:45 Aºa-i Românul! (R)
02:00 Telejurnal
02:50 Sport (R)

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:45 Comoara pierdutã –

Mãnãstirea Vãcãreºti (R)
08:45 5 minute de istorie
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Rezistenþa prin culturã
10:55 Top cultura
11:55 Telerecital
13:10 Interviurile Festivalului

Enescu 2013
14:00 Citeºte româneºte!
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Lenny, câinele minune
2005, SUA, Aventuri, Comedie,

Familie
16:30 Lumea azi
17:00 O poveste... cu cântec!
17:30 Spectacolul lumii… vãzut

de Ioan Grigorescu
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Energia globalã
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Teatru* Pescãruºul
22:00 Ora de ºtiri
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:50 Nu pe gura!
2003, SUA, Comedie, Muzical,

Romantic, Dragoste
01:50 Interviurile Festivalului

Enescu 2013

07:40 Jesse Stone: O moarte
suspectã

09:10 În luptã cu Darwin
10:10 Admis pe pile
11:55 Marele Gatsby
14:15 Tinereþe veºnicã
16:00 Fata cu nouã peruci
18:00 Pe platourile de filmare
18:30 Sparkle
20:25 Lumea lui Arthur Newman
22:00 Imperiul din Atlantic City
23:00 Ray Donovan
00:00 Joc riscant
01:30 Jack Reacher. Un glonþ la

þintã
03:40 Sub hipnozã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
12:30 Dãdaca
1993, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Trandafirul negru
15:00 Culoarea dragostei
2000, SUA, Dramã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masterchef
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã,

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

Mister, Thriller
01:00 Dãdaca (R)
1993, SUA, Comedie

07:15 Minciuna (R)
08:15 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Soþ de închiriat (R)
11:45 Pentru cã te iubesc (R)
13:00 Culorile iubirii (R)
14:30 Legãturi riscante (R)
15:30 Minciuna
16:30 Tânãr ºi Neliniºtit
17:30 Clona
18:30 Soþ de închiriat
19:30 Pentru cã te iubesc
20:30 Culorile iubirii
22:00 Legãturi riscante
23:00 Casa de alãturi
00:00 Clona (R)
01:00 Rãzboiul sexelor
02:30 Doamne de poveste (R)
03:30 Doctorul casei (R)

08:30 Acasã în bucãtãrie (R)
09:30 Doamne de poveste (R)
10:30 Promotor (R)
11:00 Batman: Neînfricat ºi

cutezãtor
11:30 Lara (R)
12:30 Acasa in bucatarie (R)
13:30 La Mãruþã (R)
15:00 Zoom in 10
15:15 Lara
16:15 La bloc (R)
17:30 Glorie ºi onoare (Cuceri-

rea Angliei) (R)
19:00 La bloc
20:00 Vine poliþia!
21:00 Seinfeld
22:00 Pavilionul
00:00 Cobra 11 în alertã
01:00 Vine poliþia! (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Hell’s Kitchen – Iadul

Bucãtarilor
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Cruciºãtoare
2012, Acþiune, SF, Thriller
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

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

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

07:00 Trãsniþii din Queens
1998, SUA, Comedie
07:45 Soþia perfectã (R)
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
08:45 Slãbeºte pentru nunta

perfectã!
10:45 Teleshopping
11:15 Haos
2011, Acþiune, Aventuri, Dramã
12:30 Teleshopping
13:00 Râzi ºi câºtigi (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 90210
2008, SUA, Dramã, Romantic
15:30 Impractical Jokers
2011, Comedie, Reality TV
16:30 Focus
17:00 Iubiri Secrete
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Jaf în plinã zi
2008, Marea Britanie, Crimã,

Dramã, Thriller
22:30 Cusurgiii
23:00 Click!
00:00 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:00 Intoarcere la Brideshead
2008, Marea Britanie, Dramã
03:00 Jaf în plinã zi (R)
2008, Marea Britanie, Crimã,

Dramã, Thriller
05:00 Cusurgiii (R)
05:30 Danni Lowinski
2010, Germania, Comedie,

Dramã
06:00 Râzi ºi câºtigi (R)07:00 ªtiri Sport.ro

10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Spãrgãtorii de râs
19:30 Local Kombat Bucureºti

"Marea Finalã"
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Wrestling WWE Super-

stars
23:00 Anatomia rãului
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Condamnaþi pe viaþã

TVR 1

MARÞI - 30 septembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:50 Zon@
08:00 Telejurnal matinal
08:59 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
09:30 Starea naþiei (R)
10:20 Biziday (R)
11:40 Nocturne
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

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

prinþesa Ja Myung
18:15 Interes general
18:45 România în 5 minute (R)
18:50 Clubul celor care

muncesc în România
19:00 Meteo
19:10 Aºa-i Românul! (R)
19:30 Starea naþiei
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Studio UEFA Champions

League
21:40 Fotbal:FC ªahtior Doneþk

- FC Porto
23:50 Starea naþiei
00:30 Rezumatele UEFA

Champions League

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:45 Mistere ºi conspiraþii
08:45 5 minute de istorie
09:00 Documentar 360°-GE0
10:00 Memorialul Durerii
11:00 Teatru* Pescãruºul
13:00 Interviurile Festivalului

Enescu 2013
14:00 Energia globalã
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Un prieten de nãdejde
16:40 Poate nu ºtiai
16:50 5 minute de istorie
17:00 O poveste... cu cântec!
17:30 Spectacolul lumii… vãzut

de Ioan Grigorescu
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Energia globalã
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 D'ale lu' Miticã
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Ora de ºtiri
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:50 Zeul rãzboiului
2012, Coreea de Sud, Istoric
01:05 Interviurile Festivalului

Enescu 2013
02:05 Memorialul Durerii
02:55 5 minute de istorie
03:00 O poveste... cu cântec!
03:25 Un prieten de nãdejde

08:00 Sparkle
09:55 Antrenament pentru

prietenie
11:45 Prieteni buni
13:05 Speranþa regãsirii
14:40 S-a întâmplat într-o varã
16:25 Blue Jasmine
18:05 Redacþia
19:00 Redacþia
20:00 Picasso, artist ºi demon
22:05 Django dezlãnþuit
00:50 Dublura diavolului
02:40 Lupta din adâncuri
04:05 În afara legii

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
12:30 Dãdaca
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Trandafirul negru
15:00 Dragoste la a doua

vedere
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masterchef
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 În mintea criminalului
00:00 Dexter
01:00 Dãdaca (R)
01:30 ªtirile Pro Tv (R)
03:00 Masterchef (R)
04:45 În mintea criminalului (R)
05:30 La Mãruþã (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 Pasiune interzisã
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 Numai iubirea
02:00 Reþeta de Acasã (R)
03:15 Doctorul casei

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

cutezãtor (R)
11:00 Batman: Neînfricat ºi

cutezãtor
11:30 Lara (R)
12:30 Acasa in bucatarie (R)
13:30 La Mãruþã (R)
15:00 Lara
16:00 La bloc (R)
17:00 Preþul casei tale
18:00 Seinfeld (R)
19:00 La bloc
20:00 Vine poliþia!
21:00 Seinfeld
22:00 Partener(a)
00:00 Cobra 11 în alertã
01:00 Vine poliþia! (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Jaf în stil italian
2003, SUA, Acþiune, Aventuri
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Jaf în stil italian (R)
2003, SUA, Acþiune, Aventuri
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

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

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

07:00 Trãsniþii din Queens
1998, SUA, Comedie
07:45 Iubiri Secrete (R)
08:45 Intoarcere la Brideshead

(R)
2008, Marea Britanie, Dramã
10:45 Teleshopping
11:15 Haos
2011, Acþiune, Aventuri, Dramã
12:30 Teleshopping
13:00 Râzi ºi câºtigi (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 90210
2008, SUA, Dramã, Romantic
15:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:00 Cusurgiii (R)
16:30 Focus
17:00 Iubiri Secrete
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Fiul Dragonului
2006, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, Romantic, Dragoste
22:30 Cusurgiii
23:00 Click!
00:00 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:00 Sensul vietii
2003, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
03:00 Fiul Dragonului (R)
2006, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, Romantic, Dragoste
05:00 Cusurgiii (R)
05:30 Danni Lowinski
2010, Germania, Comedie,

Dramã
06:00 Râzi ºi câºtigi (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Sete de crapi
18:45 Spãrgãtorii de râs
19:30 Bellator: Gladiatorii:

Douglas "The Phenom" Lima -
Ben "Killa B" Saunders

20:30 Regii KO-ului: Muhammad
Ali

21:00 Ora exactã în sport
22:00 Wrestling RAW
00:00 ªtiri Sport.ro
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  ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniver-
sãrii respectabilei
vârste de 75 de
ani, colegii din
Uniunea Scriitori-
lor filiala Craiova,
ureazã domnului
profesor doctor
MARIAN BARBU,
reputat dascãl, La
mulþi ani, sãnãtate,
putere de creaþie
în slujba literaturii!

CERERI SERVICIU
Caut loc de muncã –
femeie de serviciu, în-
grijire bãtrâni. Rog se-
riozitate. 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 apar-
tament 3 camere de-
comandat, lux, centra-
lã, Craioviþa Nouã -
Orizont. Telefon: 0752/
641.487.

Particular vând aparta-
ment 2 semidecoman-
dat etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon: 0742/
390.301.
Vând urgent aparta-
ment 4 camere, cartier
Lãpuº (vizavi de Elec-
troputere Mall), etajul
6/8, multiple îmbunãtã-
þiri, termopane, uºã
metalicã la intrare.
Poate fi vãzut la orice
orã din zi. Preþ 47.000
euro negociabil. Tele-
fon: 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 Cleanov
- 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 Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 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.

Vând casã în comuna
Breasta - Dolj, lângã pri-
mãrie. Telefon: 0769/
369.128; 0722/943.220.

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, închiriez,
teren, Calea Bucureºti,
km 9, 1000-2000 m
deschidere 36 m, ideal
pentru Showroom, de-
pozit, halã, parc auto,
benzinãrie. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 1500 mp des-
chidere 60 m cartier ªim-
nicu de Jos la DJ, cadas-
tru fãcut, parcelabil. Tele-
fon: 0744/563.823.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

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 Pre-
deºti, curent ºi apã pe
teren, 4000 Euro. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren arabil, intra-
vilan, electrificat, în comu-
na Ghidici. Telefon: 0351/
460.075; 0746/099.975.
Vând teren posibilitate
construcþie, grãdinã Bio.
Telefon: 0724/805.298,
dupã ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi teren
intravilan 650 mp, deschi-
dere 28 m, 15 euro/mp.
Telefon: 0767/263.391.
Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0728/800.447.

Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TEREN
AGRICOL. TELEFON:
0766/368.385.
SPAÞII COMERCIALE
Vând restaurant Fi-
liaºi. Telefon: 0766/
577.828.
Vând spaþiu comer-
cial cu terasã, zonã
centralã. Telefon:
0746/660.001.
SCHIMBURI

Schimb camerã cãmin
Valea Roºie cu o cã-
suþã locuibilã. Telefon:
0764/806.680.

Apartamet 2 camere
cu casã împrejurimi
Craiova. Telefon:
0771/663.179.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu aparta-
ment 2 camere + dife-
renþa. 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 Ducato, fa-
bricaþie 1997, motor 2.5
Diesel, consum 7%, cui
pentru remorcã. Tele-
fon: 0768/254.760.

Vând Fiat Punto motor
1,2, benzinã, 4 uºi,
culoare roºu grena,
taxa auto plãtitã ºi ne-
recuperatã, înmatricu-
lat România. Telefon:
0727/714.184.

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. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând masã floarea–
soarelui pentru combi-
nã C 12M, cutie viteze,
reductor tracþiune, trio-
dinã 380V ºi alte piese.
Telefon: 0764/261.954.
Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou cu
garanþie 3 ani. Telefon:
0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avanta-
jos, televizor color, pu-
tinã salcâm, bicicletã
bãrbãteascã. Telefon:
0251/416.455.

Vând þuicã de prunã ºi
grâu. Telefon: 0766/
676.238.
Vând groapã cimitir Ro-
boaica, regulator gaze
ºi 2 arzãtoare sobe. Te-
lefon: 0746/901.203.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi ghe-
te militare, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii, combinã mu-
zicalã stereo. Telefon:
0735/445.339.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã- 250
lei, pãlãrie fetru 55
nouã 50 lei, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare 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. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.

Vând Frigider Arctic
180 litri ºi premergãtor
copii. Telefon: 0745/
602.001.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut de
cismãrie veche, maºi-
nã de scris defectã.
Telefon: 0251/417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare finisa-
tã neocupatã. Telefon:
0722/456.609.
Vând vin roºu 5 lei/litru
ºi þuicã 10 lei/litru. Te-
lefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând tub plastic pen-
tru forat puþuri dimen-
siune 112. Telefon:
0745/589.825.
Albine, familii puternice
ºi roi bine dezvoltaþi cu
mãtci selecþionate. Te-
lefon: 0720/115.936.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi feres-
tre. Telefon: 0766/
676.238.
Vând þiglã Jimbolia ºi
cãpriori din demolãri.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

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

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

Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc,
canistrã aluminiu nouã
20 l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V
nou, delcou aprindere
Dacia 1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut: SIN-
GER PAFF. Telefon:
0745/751.558.
Vând PC model MSI –
ALL-IN-ONE, WIND
TOP AE 1920 nefolo-
sit, sigilat, garanþie 300
Euro. Telefon: 0722/
456.609.
Vând aparat de sudu-
rã, autogen polizor, bor-
maºinã, 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, ºifoni-
er stejar. Telefon:
0752/142.493.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.

Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Te-
lefon: 0730/542.885.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal, pis-
cinã 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

Închiriez una came-
rã mobilatã la o tânã-
rã necãsãtoritã cu
posibilitãþi de platã a
întreþineriiºi chiriei în
zona Materna Craio-
viþa. Telefon: 0726/
497.404
Închiriez garsonierã
decomandatã, cartier
1 Mai, zona Medicinã.
350 Ron/lunã. Cer ga-
ranþie. Telefon: 0771/
217.032.
Primesc douã fete în
gazdã Telefon: 0785/
797.317; 0351/
464.628.
Particular închiriez
apartament 2 camere
decomandate, ultraîm-
bunãtãþit, centralã,
stradal zona Cinema-
tograf Craioviþa, 180
euro/lunã. Telefon:
0728/012.055.
Închiriez 3 camere, ul-
tracentral, centralã,
A.C. mobilat, lux. Tele-
fon: 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 apartament
ultracentral, ultralux,
A.C. toate dotãrile,
mobilier ultramodern ºi
regim hotelier. Telefon:
0762/109.595.
Închiriez garsonierã
mobilatã Lãpuº. Tele-
fon: 0724/065.756.
Închiriez camerã la bloc
(zona Universitate).
Telefon: 0770/661.418;
0351/422.633.

Închiriez spaþiu stra-
dal, birou mobilat, de-
pozit, Dezrobirii. Tele-
fon: 0351/437.906.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut sã închiriez 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 mun-
cã la domiciliu în rãz-
boaie manuale din ju-
deþul Dolj, Gorj ºi Olt.
Telefon: 0723/684.511;
0351/805.415.

DECESE
Familia Bondoc
Gheorghe anunþã
decesul celei ce a
fost BONDOC MIA
(mamaie). Dumnezeu
s-o odihneasã în pace!
CONDOLEANÞE
Familia Cãprioarã Ma-
rin regretã decesul  ce-
lei ce a fost BONDOC
MIA ºi transmite since-
re condoleanþe familiei.
Colectivul Primãriei
Urzicuþa este alãturi
de familia Stoenescu,
Miluþa ºi Titel, în aces-
te clipe grele pricinui-
te de decesul celui
care a fost BÎRÞÃ
GHEORGHE, tatãl Mi-
luþei. Sincere condo-
leanþe! Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!

Consiliul Local al comunei Pleni-
þa, judeþul Dolj, scoate la licitaþie
în vederea închirierii a douã spaþii
comerciale a câte 25 mp, situate
în Târgul sãptãmânal pentru des-
facere material lemnos. Preþil de
pornire la licitaþie: 10 lei/mp/lunã.
Data þinerii licitaþiei: 15.10.2014,
orele 12:00 la sediul primãriei. Ter-
menul limitã pentru depunerea
ofertelor: 14.10.2014, orele 12.00.
Condiþii de participare la licitaþie
sunt afiºate la sediul primãriei.
Relaþii suplimentare la sediul pri-
mãriei sau la telefon: 0251368189.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Handbalistele de la SCM Craiova au reu-
ºit sã câºtige, sâmbãtã, cel de-al treilea meci
consecutiv în Liga Naþionalã, impunându-

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

SCM îºi continuãSCM îºi continuãSCM îºi continuãSCM îºi continuãSCM îºi continuã
parcursul victoriosparcursul victoriosparcursul victoriosparcursul victoriosparcursul victorios

Rezultate: SCM CRAIOVA – CSM Unirea Slo-
bozia 26-21, HCM Baia Mare – HCM Roman 26-
15, U Alexandrion Cluj – Mureºul Tg. Mureº 32-
24, CSM Ploieºti – HC Zalãu 22-18, U Neptun Con-
stanþa – CSM Bucureºti 22-41. Partidele Corona
Braºov – Rm. Vâlcea ºi Cetate Deva – Dunãrea Brãi-
la s-au disputat ieri, dupã închiderea ediþiei.

1. CSM Buc. 21 8. Slobozia 9
2. Baia Mare 18 9. Vâlcea* 8
3. Corona* 16 10. U Cluj 5
4. Brãila* 15 11. Deva* 4
5. CRAIOVA 15 12. Constanþa 3
6. Roman 11 13. Ploieºti 3
7. Zalãu 9 14. Tg. Mureº 0
* - un joc mai puþin.

VOLEI (F): Înfrângeri
pe linie la Cupa Ardealul

Dupã ce joi pierduse în faþa gazdelor de la
Medicina Târgu Mureº (0-3 la seturi), iar vineri
cu Alba Blaj (0-3), fetele de la SCM Craiova au
încheiat turneul de pregãtire Cupa Ardealul cu
un nou eºec, 2-3, sâmbãtã, cu Unic Piatra Neamþ.

În tot acest timp, echipa masculinã a obþinut
douã victorii în meciuri test în Serbia. Oponenta
s-a numit de fiecare datã Derdap Kladovo. Am-
bele jocuri s-au încheiat cu scorul de 3-1.

BASCHET (F):
Start ratat

SCM CSª Craiova a fost învinsã, sâmbãtã,
cu 69-101, în deplasare, de CS Municipal Satu
Mare, într-un joc din prima rundã a Ligii Naþio-
nale. Cea mai bunã jucãtoare a Craiovei a fost
Irina Moþãþeanu, care a contabilizat 36 de punc-
te, 6 recuperãri ºi 2 pase decisive.

LIGA A IV-A – ETAPA A 7-A

Nebunie la vârf: 6 echipe despãrþite de doar douã puncte

Satelitul Universitãþii a sãrit peste Calafat ºi Bistreþ, instalându-se la ºefie
Echipa secundã a CSU Craiova este noul

lider al primei ligi judeþene! A fost posibil
dupã ce alb-albaºtrii au învins, sâmbãtã,
scor 6-0, pe Amaradia Melineºti, iar primele
clasate, Calafatul ºi Bistreþul, si-au vãzut
eforturile zãdãrnicite în dificilele deplasãri
de la Segarcea ºi Cârcea, neobþinând nici
mãcar punctul ce ar fi fãcut ca Universita-
tea sã le devanseze doar la golaveraj.
Calafatul a pierdut cu 0-1, în timp ce
Bistreþul a pãþit-o ºi mai rãu, 1-3. Rezultate
care, coraborate cu succesul revelaþiei
Unirea Leamna la Malu Mare (1-0), a
incendiat la maximum partea superioarã a
ierarhiei, douã puncte separând liderul de
locul 6. O luptã mai acerbã ca niciodatã
pentru accederea în playoff, acolo unde
merg primele 4 clasate, pãstrându-se
rezultatele din sezon.

„Setul” lui Sin ºi Herghelegiu
Disecând cele întâmplate pe “Zoltan

Criºan”, victoria a fost adusã de doi
jucãtori de la prima echipã a Univeristãþii:
Andrei Sin, 4 goluri  (!!!), ºi Herghelegiu,
care ºi-a trecut în cont dubla. Au mai jucat
de la team-ul condus de Sorin Cârþu ºi
Emil Sãndoi, Avrãmia ºi Valskis.

Contra Melineºtiului, Nicolae Zamfir ºi
Marian Bâcu au mizat pe urmãtorii:
Popescu – Marcu, Avrãmia, Dicu, Nicolae
– Sin, Cârstea, Gârbiþã, Farcaº – Herghe-
legiu, Valskis. Au mai intrat Stancu,
Bogdan, Þoiu ºi Dinu. Pentru ultimii trei
jucãtori meciul de sâmbãtã a reprezentat
debutul la echipa a doua a clubului
craiovean. Bogdan, Þoiu ºi Dinu sunt
copii nãscuþi în 1999 ºi provin de la

grupa lui Mugurel Guºatu.

Mare derby runda viitoare
Etapa a 8-a, programatã sâmbãtã, 4

octombrie, de la ora 12:00, propune duelul
primelor clasate, Dunãrea Calafat primind
vizita Universitãþii. Tot o partidã cu
implicaþii majore la vârf se va juca ºi la
Leamna, unde va veni Progresul Segarcea.
În rest, celelalte meciuri sunt: Bistreþ –
Malu Mare, Desa – Cârcea, Melineºti –
Celaru, Ostroveni – Bechet.

ACS Podari n-a reuºit nici cu ocazia rundei de
sâmbãtã sã obþinã întâia sa victorie din acest cam-
pionat, dar mãcar a bifat ºi altceva decât înfrângeri,
scor 0-0, “acasã”, cu CS Viºina Nouã. Viitoarea ad-
versarã a elevilor pregãtiþi de Ionel Luþã ºi Florin
Dumitru este protagonista acestei etape a Seriei 3,
Argeºul Piteºti, care s-a întors cu toate punctele
de pe terenul Chindiei Târgoviºte (1-0). Meciul e
programat vineri, de la ora 15:00, în Trivale.

Altfel, înaintea meciului cu Viºina Nouã, Poda-
riul l-a legitimat pe Cãtãlin ªtefãniþã Crãciun. În
vârstã de 23 de ani, fostul atacant al defunctelor

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 2
17:30 – HANDBAL (M) – Liga

Naþionalã: U Politehnica Timiºoa-
ra – HC Odorhei / 20:00, 22:00 –
FOTBAL – Italia: Udinese – Par-
ma, Palermo – Lazio.

DOLCE SPORT 2
7:30, 13:30, 16:00 – TENIS (F)

– Turneul de la Beijing, în China /
22:00 – FOTBAL – Italia: Palermo
– Lazio.

EUROSPORT
22:00 – FOTBAL – Anglia: Sto-

ke City – Newcastle.

EUROSPORT 2
17:30 – CRICKET – Liga Cam-

poionilor sub 20 de ani, în India.

LOOK TV
21:00 – FOTBAL – Liga I: CFR

Cluj – U Cluj.

LOOK PLUS
18:30 – FOTBAL – Liga I: Pan-

durii – Oþelul.

se, la Polivalentã, cu 26-21, în faþa Unirii Slo-
bozia.

Dacã în prima sa parte, disputa a fost una

echilibratã, 12-11 la pauzã, repriza secundã a
aparþinut SCM-ului, care a înlãturat uºor-uºor
incertidunile ce planau asupra învingãtoarei,
cu contribuþia majorã a goalkeeperului Mire-
la Paºca ºi a tandemului Pârvuþ-Eidem, au-
toare a 17 goluri în meci (9, respectiv 8). Au
mai marcat Apipie (4), Cioaric (2), ªelaru, Flo-
rica ºi Tomescu (toate cu câte 1 gol).

„A fost un meci greu aºa cum anticipam,
însã ni l-am fãcut ºi noi greu prin marile ºi
multele ratãri. Punctul nostru forte a fost de-
fensiva ºi portarul. Felicit echipa pentru me-
ciurile fãcute ºi pentru dãruirea de care a dat
dovadã”, a spus dupã meci tehnicianul Au-
relian Roºca.

Etapa viitoare, joi, SCM va juca la Cluj-
Napoca.

Nici bãieþii n-au fost
mai prejos

Înaintea meciului de fete, spectatorii prezenþi
la Polivalentã a putut vedea cum CS Universi-
tatea Craiova a depãºit pe HC Braºov, scor 31-
28 (16-12), într-un meci din runda a 3-a a Divi-
ziei A. Udriºtoiu ºi Pãuna au fost cei mai buni
marcatori ai alb-albaºtrilor, cu câte 8 goluri.

Doar un prim punct pentru Podari

Seria 3

ACS PODARI – CS Viºina Nouã 0-0, FC Chindia Târgoviºte – SCM Argeºul

Piteºti 0-1, CN Dinicu Golescu Câmpulung – CS Condordia Chiajna II 2-2, CS

Inter Clinceni – AFC Astra II 3-0, CS ªtefãneºti – CS Sporting Roºiori 3-1, CS

Afumaþi – FCM Târgoviºte 5-1, ACS Urban Titu – CS Atletic Bradu 2-0.

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

Seria 4
ACS UTA Bãtrâna Doamnã – ACSO FILIAªI 1-1, CS Ineu – ACS VIITORUL

MUNICIPAL CRAIOVA 1-0, FC Hunedoara – CS Vulturii Lugoj 1-0, ACS ªtiinþa
Turceni – Pandurii II Tg. Jiu 0-1, CS Minerul Motru – CS Naþional Sebiº 1-3, CS
Minerul Mehedinþi – CS Millenium Giarmata 0-1. Nuova Mama Mia Becicherecul
Mic a stat, deoarece Muncitorul Reºiþa s-a retras din campionat.

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

FC Universitatea Craiova, CS Turnu Severin ºi Alro
Slatina, va juca la gruparea doljeanã pânã la finele
sezonului. Totodatã, a venit în probe brazilianul
Moises Junior. Acesta poate juca fundaº stânga,
mijlocaº stânga dar ºi la închidere, iar în toamna
anului trecut a fost în probe ºi la formaþia de Liga I,
Gaz Metan Mediaº.

Filiaºi a ratat victoria în penultimul minut,
Muncipal a pierdut în prelungiri

În Seria 4, Filiaºul a fost la câteva minute de a
prilejui cel dintâi eºec stagional gazdelor de la UTA,

reuºita lui Bãlã, din minutul 57, fiind anulatã de o
execuþie de la punctul cu var, gol Copil (89). În ac-
ceaºi serie, tot “afarã”, cealaltã echipã doljeanã din
eºalonul trei, Viitorul Municipal Craiova a pierdut,
0-1, în minutul 90+4, cu Ineu, rezultat prin care a a
preluat de la oponenta sa lanterna roºie a clasa-
mentului.

Runda viitoare, (3-4 octombrie, ora 15:00), Munici-
pal primeºte vizita liderului dinaintea acestei etape,
Nuova Mama Mia Becicherecul Mic, posturã din care
a cãzut nejucând însã, deoarece Reºiþa s-a retras, în
timp ce Filiaºul gãzduieºte pe Minerul Motru.

LIGA A III-A – ETAPA A 5-A

Rezultatele complete ale etapei: Viitorul
Cârcea – Dunãrea Bistreþ 3-1, Progresul Segar-
cea – Dunãrea Calafat 1-0, CSU II Craiova –
Amaradia Melineºti 6-0, Stiinþa Malu Mare –
Unirea Leamna 0-1, Victoria ªtiinþa Celaru –
Recolta Ostroveni 5-3, ªtiinþa Danubius Be-
chet – Vânãtorul Desa 7-1.

1. CSU II 16 7. Celaru9
2. Calafat 15 8. Bechet 9
3. Bistreþ 15 9. Ostroveni 6
4. Cârcea 15 10. Malu Mare 6
5. Leamna 15 11. Melineºti 4
6. Segarcea 14 12. Desa0
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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 9 5 3 1 17-8 18
ASA 9 4 3 2 13-8 15
Petrolul 8 4 2 1 16-8 14
Botoşani 9 4 2 3 11-14 14
Gaz Metan 9 3 3 3 12-13 12
Ceahlăul 9 3 3 3 10-15 12
Craiova 9 3 2 4 8-14 11
FC Braşov 9 2 4 3 11-14 10
„U” Cluj 8 2 2 4 8-9 8
Rapid 9 2 2 5 6-14 8
Chiajna 9 2 2 5 8-17 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
CSMS Iaşi 9 0 4 5 5-14 4

6

5

4

13

14

Nou-promovatele cu c ele mai
importante investiţii de vară s-au
întâlnit într-un cadru ideal pentru
fotbal la final de septembrie, la una
din ultimele dispute găzduite de
„Ion Oblemenco” înainte de demo-
lare. Mureşenii veneau cu
moralul dat de startul de
sezon peste aşteptări,  în
timp ce Craiova se agăţa
de repornirea eficientă cu
3 victorii,  a tandemului
Cârţu-Săndoi. Cei doi an-
trenori nu i-au putut alinia
pe Izvoranu, Mateiu, Mad-
son şi Bawab, iar Kay, care
începuse excelent jocul de
ieri, s-a accidentat după o
jumătate de oră. Oaspeţii au
aliniat o formulă cu destu-
le foste staruri, resuscita-
te pentru gloria Ardealului,
M.  Cons tantin,  Seps i,
N’Doye, Mureşan, Hora
sau Szekely aducând deja
ASA în fruntea Ligii I. Alb-
albaştrii au afişat la centru
un mesaj omagial pentru
regretatul Petre Deselnicu,
la 68 de ani de la naşterea

Universitatea Craiova – ASA Tg.Mureş 1-0
A marcat: Brandan 27 – pen.
Stadion: „Ion Oblemenco”, spectatori: 6.000.
Craiova: Bălgrădean 7 – Achim 7, Frăsinescu 7, Acka 7, Vătăjelu 7

– Târnăcop 7, Kay 7 (32 Băluţă) 6, Brandan 7 – Nuno Rocha 6 (65
Pleşan) 6, Curelea 8 (90 Ivan), Bancu 7. Antrenori: Sorin Cârţu, Emil
Săndoi.

ASA: Viciu 6 – Feussi 7, Bejan 6, M. Constantin 6, Sepsi 6 – N’Doye
5 (83 Helder Castro), G. Mureşan 5 – Hora 6, Gorobsov 5 (50 Amauri)
6, Szekely 5 (66 Zicu) 5 – Axente 5. Antrenor: Adrian Falub.

Arbitri: Radu Petrescu – Vlad Bârleanu (ambii din Bucureşti), Ga-
briel Bârjac (Zalău). Rezervă: Andrei Chivulete (Bucureşti).

Observatori: Iulius Nemţanu (Ilfov), Eduard Dumitrescu (Piteşti).
Cartonaş roşu: Brandan 85.

 Cu un penalty scos de Curelea şi
executat de Brandan, Universtatea
Craiova a câştigat al patrulea meci
la rând de la instalarea noilor
antrenori şi are moral foarte bun
înaintea derby-ului cu Dinamo

Liga I – etapa a 9-a
CSMS Iaşi – Chiajna 1-2
Au marcat: Creţu 19 / Pena 26, Wellington 36.
Gaz Metan – Ceahlăul 2-2
Au marcat: Tahar 46, D. Roman 86 / Dumitraş 20, Margine 36.
FC Botoşani – FC Braşov 0-0
Rapid – Dinamo 0-3
Au marcat: Cordoş 38, Alexe 83, Bărboianu 90 – pen.
„U” Craiova – ASA Tg. Mureş 1-0
A marcat: Brandan 27 - pen
Meciurile Viitorul – Petrolul şi Steaua – Astra s-au jucat aseară.
Pandurii – Oţelul, astăzi, ora 18.30
CFR Cluj – „U” Cluj, astăzi, ora 21

Emil Săndoi: „Ştiam că va fi un meci greu,
eu cred că ASA este ca valoare imediat după Steaua,
Astra şi Petrolul, au jucători de valoare şi cu mare
experienţă. Am meritat victoria, băieţii au luptat pen-
tru ea şi merită felicitări. E bine că nu am luat gol nici
acum, aşa poate să crească o echipă, ca valoare şi ca
moral. Chiar dacă avem probleme cu accidentările şi
eliminările în fiecare meci, datorită disciplinei tactice
ne descurcăm bine, improvizaţiile au dat randament.
Nu ştiu dacă suntem mai buni ca Dinamo, dar avem
un moral bun pentru derby”

Brandan: „Suntem fericiţi cu 9 puncte în 3
meciuri, mai ales că nu am primit gol în aceste jocuri,
asta e prima regulă la echipă. N-am jucat bine, dar am
arătat caracter, am fost concentraţi tot meciul. Craio-
va merită să fie mai sus, oraşul, fanii, noi, staff-ul,
conducerea, toţi tragem în aceeaşi direcţie. La faza
eliminării am vrut să joc mingea, nu am văzut adver-
sarul, arbitrul s-a grăbit, păcat, fiindcă arbitrase foar-
te bine. Îmi pare rău că mi-am lăsat echipa la greu şi

mai ales că voi lipsi la Dinamo, mi-aş fi dorit foarte
mult să joc etapa viitoare. E un derby şi sunt orgolii,
aşa că trebuie să câştigăm”

Daniel Stanciu: „Nu a fost un meci de or-
golii, poate doar în Liga a II-a a fos t ceva rivalitate.
În schimb, a fost un joc slab, fără ocazii, noi am
avut doar una, în prima parte. Penalty-ul lor a fost
corect acordat. Important pentru noi este să ne sal-
văm,  chiar dacă unii ne văd mai sus. Şi noi şi Craio-
va avem echipe mai bune c a în Liga a II-a. Craiova
a făcut o mutare foarte bună cu aducerea cuplului
Cârţu-Săndoi, câştigă la limită, dar câştigă. Şi noi
ne-am fi dorit să jucăm prost şi să batem, dar gaz-
dele au fos t mai bune”

Adrian Falub: „A fost un meci echilibrat, fără
ocazii. Noi am avut posesie mai bună, dar fără a fi
periculoşi, iar Craiova a acceptat dominarea şi a câş-
tigat datorită acelei faze de penalty. Craiova are o echipă
mult întărită faţă de Liga a II-a”

„Taipanului”, iar un suporter care
a depăşit un secol de viaţă a dat
lovitura de start cu o vitalitate care
i-a inspirat şi pe olteni.

Bălgrădean a ieşit primul ram-
pă,  respingând şutul care avea să

însemne singura ocazie de gol a
oaspeţilor. Asta fiindcă n-a fost
deloc un joc pe c ontre, c i unul
de aşteptare,  ambele ec hipe evo-
luând la s iguranţă, fără vreun
risc. Singura reuşită a venit pe o
inspirată preluare a lui Curelea în
careu,  cu un blitz în faţa lui Mu-
reşan,  care a comis penalty-ul.
Brandan a trimis în vinclul porta-
rului cu nume predes tinat unor
as tfel de execuţii, Viciu, ş i Cra-

iova avea de apărat mai mult de-
cât ar  fi sperat după desfăşura-
rea jocului.

La pauză se invoca acel 1-2 din
primăvară, când trupa lui Sabău au
întors avantajul luat de băieţii lui
Stângă, dar istoria nu s-a repetat.
Craiova s-a retras în aş teptarea
unui contraatac de 2-0, dar mure-
şenii nu s-au aruncat cu toate linii-
le pentru a egala, în condiţiile în
care N’Doye a fost anihilat la cen-
tru. Cea mai mare ocazie a meciu-
lui a apărut în minutul 67, când

Curelea a scăpat singur cu Viciu,
dar şutul n-a fos t nici pe departe
pe măsura sprintului. Brandan a
primit a doua eliminare consecu-
tivă, din c auza unei intrări impru-
dente, taxată cam dur de centra-
lul care, paradoxal arbitrase engle-
zeşte până atunci. ASA a avut su-
perioritate pentru forcingul de fi-
nal,  dar acesta nu avea să vină,
fiindcă alb-albaştr ii ş i-au apărat
eroic cele 3 puncte, iar Bălgrădean
a cules imperial orice minge i-a
depăş it fundaşii.
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