
C     M     Y       K

C     M     Y       K

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

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

cotidian al

Olteniei Anul XXIV,  Nr. 7546  sâmbãtã, 13 septembrie 2014   16 pagini    1 leu

Membrii PSD din tot judeþul Dolj s-au
reunit ieri la la Craiova, în Conferinþa
Judeþeanã Extraordinarã în cadrul cãre-

ia s-a validat candidatura liderului PSD, Victor Pon-
ta, pentru funcþia de preºedinte al României. Din cei
1.521 de membrii PSD convocaþi la Dolj, 1.519 au rãs-
puns prezent pentru a-ºi acorda votul de încredere.
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Relevam, cu ceva vreme în
urmã, ambiguitatea culpabilã
în care ne complacem, astãzi
mai mult decât oricând, sã ne
mai recunoaºtem în valori ale
patriotismului. Cuvântul în-
suºi l-am compromis, dero-
bându-i ºi cel mai ingenuu
suport motivaþional. Douã mi
se par a fi cauzele unei astfel
de reticenþe. Prima se dato-
reazã raportãrii, necesare,
desigur, dar ºi cu destule cap-
cane, la deºãnþata propagan-
dã ceauºistã...

Concert extraordinar dedicatConcert extraordinar dedicatConcert extraordinar dedicatConcert extraordinar dedicatConcert extraordinar dedicat
deschiderii anului ºcolardeschiderii anului ºcolardeschiderii anului ºcolardeschiderii anului ºcolardeschiderii anului ºcolar

Sute de craioveni sunt aºteptaþi luni searã, în Piaþa „Mi-
hai Viteazul”, la un eveniment de galã oferit de Filarmoni-
ca „Oltenia” ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj. Corala
Academicã a Filarmonicii va susþine, începând ora 19.00,
un concert extraordinar dedicat
deschiderii noului an ºcolar. culturã / 7

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu este vesel pentru
cã ºi-a mãritat fetele, dar este
trist pentru cã încã nu ºi-a
mãritat ºi nevasta.
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$1 EURO ...........................4,4184 ............. 44184
1 lirã sterlinã................................5,5591....................55591
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METEO

Senin1 dolar SUA.......................3,4197........34197
1 g AUR (preþ în lei).......135,9614.....1359614
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Congresul PSD
de la Alba Iulia:
Ponta a fost
desemnat
candidat
la preºedinþie

Candidatura lui Victor
Ponta la preºedinþia Româ-
niei, la alegerile din luna
noiembrie, a fost validatã
ieri de Congresul Extraordi-
nar al PSD. Reuniunea de la
Alba Iulia a avut loc în
sistem de videoconferinþã,
Ponta fiind votat astfel de
peste 30.000 de delegaþi din
toatã þara, din cadrul celor
46 de filiale care au adoptat
rezoluþii în acest sens.
Desemnarea liderului PSD ca
ºi candidat la prezidenþiale a
avut loc printr-un scrutin
intern, la care au participat
414.917 membri de partid.
Astfel, din 414.917 membri
consultaþi, 414.667 au votat
„pentru”, 68 au votat
„împotrivã”, iar 182 s-au
abþinut. Procesul verbal cu
rezultatele acestei consultãri
a fost citit în cadrul Congre-
sului Extraordinar, condus de
la Alba Iulia de cãtre preºe-
dintele executiv al PSD,
Liviu Dragnea, care este ºi
ºeful campaniei electorale a
lui Ponta. Sloganul folosit
de PSD la alegerile europar-
lamentare, „Mândri cã
suntem români”, precum ºi
motivele tradiþionale româ-
neºti, au fost reluate, ieri, la
Congresul Extraordinar al
partidului.
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Grupul rus Gazprom a redus ieri cu 5% ex-
porturile de gaze naturale cãtre România faþã de
nivelul planificat, fãrã ca autoritãþile de la Bucu-
reºti sã fie informate oficial, a declarat agenþiei
Mediafax ministrul delegat pentru Energie, Rãz-
van Nicolescu. „Fluxurile de gaze naturale
prognnozate a fi livrate din Rusia cãtre România

Nicolescu:  Gazprom a redus cu 5% exportur i leNicolescu:  Gazprom a redus cu 5% exportur i leNicolescu:  Gazprom a redus cu 5% exportur i leNicolescu:  Gazprom a redus cu 5% exportur i leNicolescu:  Gazprom a redus cu 5% exportur i le

de gaze în România,  fãrã o informare of ic ialãde gaze în România,  fãrã o informare of ic ialãde gaze în România,  fãrã o informare of ic ialãde gaze în România,  fãrã o informare of ic ialãde gaze în România,  fãrã o informare of ic ialã
s-au redus vineri cu 5% faþã de ceea ce era pla-
nificat. Este vorba de cantitãþi mici. Nu am fost
informaþi oficial în legãturã cu motivul acestei
reduceri”, a afirmat Nicolescu. El a adãugat cã a
convocat o ºedinþã de analizã pentru ieri, la ora
16:00, cu transportatorul de gaze Transgaz ºi cu
producãtorii de gaze OMV Petrom ºi Romgaz

Mediaº. Potrivit ministrului, produc-
þia de gaze zilnicã a României este în
aceastã perioadã de 30 milioane metri
cubi, în timp ce importurile sunt ne-
semnificative, de 0,5 milioane metri
cubi. Cu toate astea, Nicolescu a spus
cã „am cerut Transgaz sã solicite ex-
plicaþii de la Gazprom”. Premierul Vic-
tor Ponta a dat asigurãri, ieri, cã Ro-
mânia are suficiente rezerve de gaze,
dar a subliniat faptul cã þara noastrã
trebuie sã îºi exploateze propriile zã-
cãminte de gaze pentru a nu mai de-
pinde de compania rusã Gazprom.
„Reducerea cu 5% a livrãrilor de gaze
dinspre Rusia nu afecteazã, în acest

moment, în nici un fel consumul, nici industrial,
nici casnic. Avem rezerve suficiente, dar este un
bun prilej ca sã înþelegem cã independenþa noas-
trã energeticã ca þarã — mai pe româneºte, sã
nu mai depindem niciodatã de Gazprom — este
lucrul cel mai important. Pentru asta, pãstrând
absolut toate standardele de protecþie a mediu-
lui, trebuie însã sã ne exploatãm gazele pe care
le avem atât în Marea Neagrã, cât ºi pe teritoriul
României. Este obligaþia mea ºi a tuturor oame-
nilor politici responsabili sã explicãm, chiar dacã
uneori suntem impopulari (...) cã pentru Româ-
nia este esenþial sã ne folosim resursele noastre
de gaze în aºa fel încât în viitor, când se mai
supãrã Gazprom, sã nu mai fie o ºtire cã au oprit
livrãrile, pentru cã nu avem nevoie”, a spus Ponta
la Sibiu, într-o conferinþã de presã.

România consumã anual circa 12,5 miliarde
metri cubi de gaze naturale ºi produce aproxi-
mativ 11 miliarde metri cubi. Diferenþa este im-
portatã din Rusia, prin firme intermediare, la
preþuri mai mari decât cele ale gazelor produse
intern.

Legislaþia în vigoare nu permite
sub nici o formã echivalarea anilor
de studiu din colegiile postliceale cu
anii de studiu din facultate, spune mi-
nistrul delegat pentru Învãþãmânt
Superior, Mihnea Costoiu, în con-
textul controverselor legate de ad-
miterea în colegii a absolvenþilor fãrã
bacalaureat. Costoiu a fãcut, ieri, mai
multe precizãri cu privire la impac-
tul Ordonanþei de Urgenþã nr.49/
2014, respectiv al Metodologiei-ca-
dru privind organizarea ºi funcþio-
narea învãþãmântului terþiar nonuni-
versitar, asupra sistemului educaþi-
onal. „Cele douã documente nu mo-
dificã în nici un fel condiþiile de ac-
ces la studiile superioare. Condiþia
esenþialã, respectiv promovarea exa-
menului de bacalaureat, rãmâne fun-
damentalã pentru admiterea absol-
venþilor de liceu la cursurile organi-
zate de universitãþile de stat sau de
cele private”, a subliniat ministrul.
Mihnea Costoiu a mai arãtat, pe de
altã parte, cã legea nu face nici o
menþiune cu privire la „echivalarea”
anilor de studiu din cadrul colegiilor.

Vicepremierul Chinei va efectua o vizitã
oficialã în România la sfârºitul lui septembrie

Statele est-europene au înce-
put sã îºi suplimenteze stocurile
de gaze naturale, pe fondul teme-
rilor privind o eventualã întreru-
pere a livrãrilor din Rusia pe tim-
pul iernii, România fiind una din
puþinele state din regiune care îºi
poate asigura majoritatea necesa-
rului de gaze din producþia inter-
nã. Premierul Victor Ponta s-a
aflat în perioada 30 august - 3
septembrie într-o vizitã oficialã în
China, la invitaþia omologului chi-
nez Li Keqiang, ca rãspuns la vi-
zita întreprinsã în România de
acesta din urmã în noiembrie

2013. Victor Ponta s-a aflat la
Beijing împreunã cu vicepremie-
rii Liviu Dragnea ºi Daniel Con-
stantin, precum ºi cu miniºtrii
Ioan Rus ºi Constantin Niþã. De-
legaþia României a avut convor-
biri oficiale cu premierul Li Ke-
qiang ºi a fost primitã de cãtre pre-
ºedintele Chinei, Xi Jinping. Pre-
mierul Ponta i-a invitat pe oame-
nii de afaceri chinezi sã investeas-
cã în România în domenii precum
agricultura, energia ºi infrastruc-
tura, subliniind cã ultimele douã
sunt direcþii strategice de dezvol-
tare pentru România.

Direcþia Naþionalã Anticorupþie
(DNA) a început urmãrirea pena-
lã „in rem”, adicã doar cu privire
la faptã, pentru abuz în serviciu
cu obþinere de foloase necuveni-
te, în cazul plângerii preºedintelui
PNL, Klaus Iohannis, formulatã pe
numele vicepremierului Liviu
Dragnea, pentru iniþierea OUG 55/
2014 privind migraþia aleºilor lo-
cali, au declarat, ieri, surse judi-
ciare, pentru Mediafax. Procuro-
rii urmeazã sã decidã dacã vor
extinde urmãrirea penalã ºi cu pri-
vire la persoane, au precizat sur-
sele citate. Klaus Iohannis a de-
pus, în 9 septembrie, o plângere
penalã la Direcþia Naþionalã Anti-

corupþie „împotriva numitului
Dragnea Liviu Nicolae, sub as-
pectul infracþiunii de abuz în ser-
viciu, prevãzutã de art. 132 din
Legea nr.78/2000, rap. la art.297
Cod penal”. Iohannis reclamã fap-
tul cã „au fost aduse vãtãmãri”
prin OUG 55/2014 tuturor candi-
daþilor la alegerile prezidenþiale ºi
în general interesului public care
vizeazã desfãºurarea alegerilor în
condiþii de egalitate de ºanse ºi de
legalitate. Liderul PNL a explicat
cã plângerea penalã este „ultima
soluþie pentru a gãsi explicaþii” în
privinþa acestui act normativ, în
condiþiile în care Executivul a re-
fuzat sã dea aceste explicaþii.

DNA începe urmãrirea penalã „in rem”
în cazul plângerii lui Iohannis privind OUG

care permite migraþia aleºilor locali

„Legislaþia în vigoare nu permite sub
nici o formã echivalarea anilor de
studiu din colegiile postliceale cu anii
de studiu din facultate. Orice decla-
raþie în acest sens este speculativã
ºi lipsitã de temei legal. Legea 1/2011,
Ordonanþa de Urgenþã nr.49/2014,
Metodologia-cadru privind organiza-
rea ºi funcþionarea învãþãmântului
terþiar nonuniversitar, alãturi de Ho-
tãrârea nr.918/2013 privind aproba-
rea Cadrului naþional al calificãrilor,
fac imposibile ºi ilegale aceste aser-
þiuni”, a precizat demnitarul. Costo-
iu a arãtat ºi de ce funcþionarea co-
legiilor postliceale în cadrul univer-
sitãþilor reprezintã o soluþie pentru
sistemul educaþional românesc:
„Tendinþa sistemelor de educaþie
europene este de a încuraja învãþã-
mântul terþiar nonuniversitar. Existã
domenii ºi specializãri, mai ales cele
tehnice, unde universitãþile au resur-
sele de infrastructurã ºi resursele
umane pentru a instrui absolvenþi de
liceu. Atenþie, este vorba de obþine-
rea unor calificãri care nu sunt echi-
valente studiilor universitare de zi”,

a subliniat ministrul. La rândul
sãu, ministrul Educaþiei, Remus
Pricopie, a declarat, joi, cã nimeni
nu se poate înscrie la facultate
dacã nu are diplomã de bacalau-
reat, ci doar la „colegii”, care au
statut de ºcoalã postlicealã, iar
aceºtia nu primesc la absolvire o
diplomã de licenþã, ci o certifica-
re a calificãrii profesionale. Pre-
cizãrile lui Pricopie au venit dupã
ce în presã au apãrut informaþii
cã universitãþile îi pot înscrie pen-
tru acest an la cursuri ºi pe cei
care au absolvit liceul, dar nu au
obþinut diploma de bacalaureat.

Costoiu: Anii de studiu din colegiile postliceale
nu pot fi echivalaþi cu cei de facultate



cuvântul libertãþii / 3sâmbãtã, 13 septembrie 2014 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Traian Bãsescu a reuºit sã ne punã
„mintea pe moaþe”, cum se spune, vor-
bind despre „CV-urile incomplete” ale unor
candidaþi la alegerile prezidenþiale, între
aceºtia aflându-se, potrivit domniei sale,
ºi un „ofiþer acoperit”. ªi toatã lumea,
dintr-odatã stârnitã, numai despre asta
vorbeºte de câteva zile. Analiºtii neamu-
lui, abonaþi la talk-show-urile televiziuni-
lor de ºtiri, ºi-au dat ºi ei cu pãrerea, unii
augmentând suspansul, freamãtul ºi zbu-
ciumul. S-au formulat ºi dileme, legate de
beneficiarii unei asemenea petarde lansa-
te de ºeful statului. ªi, dintr-odatã, ne-am
trezit jucând ºah în faþa unei table fãrã
piese. A blufat preºedintele? Cu puþine

TTTTTabla de ºah fãrã pieseabla de ºah fãrã pieseabla de ºah fãrã pieseabla de ºah fãrã pieseabla de ºah fãrã piese
MIRCEA CANÞÃR

excepþii, dosarele tuturor celor care au
candidat vreodatã la o demnitate publicã
au fost verificate, dacã nu rãs-verificate.
General de brigadã (r.) Aurel Rogojan, au-
tor al mai multor cãrþi interesante, scrie
pentru site-ul Cotidianul.ro articolul „Ca-
zul ofiþerului acoperit în România, unic
în lume”. De regulã cumpãtat, echipat
intelectual, în cunoºtinþã de cauzã când
emite o pãrere, Aurel Rogojan afirmã cã
„în logica instituþiei ofiþerului acoperit,
identitatea realã a acestuia este cunoscu-
tã de o singurã persoanã. Dincolo de
aceasta, ofiþerul acoperit este un indica-
tiv alfabetic ºi numeric, un cod în care
cunoscãtorii, din interiorul serviciului, pot

identifica departamentul ºi persoana de
legãturã cu ofiþerul acoperit (...) Oameni
politici ºi de stat din întreaga lume, mai
puþin din România, nu pot accede în cele
mai înalte demnitãþi dacã sunt repetenþi
la disciplina «cultura securitãþii naþiona-
le»”. Cu alte cuvinte, despre o asemenea
chestiune nu se vorbeºte în public ºi nici
nu poate ajunge temã de dezbatere. Vul-
garizatã, discuþia despre „acoperit” nu
cade în desuetudine, cât ridicã alte pro-
bleme: se poate vorbi, de cãtre tot felul
de neaveniþi, pe un subiect sensibil, alt-
minteri protejat prin lege? În spaþiul co-
municãrii publice oficiale tema „ofiþer aco-
perit” nu existã. Din literatura recentã, ºi

avem în vedere cartea „Ultimul curier
ilegal. Memoriile unui spion român”,
a lui Cornel Nemetzi (Ed. Marist, 2013),
ºtiam cã nici mãcar conducerea unui ser-
viciu secret nu are liste complete cu ofi-
þerii acoperiþi, care au nume de serviciu
diferite, ce se schimbã periodic. Dacã ad-
mitem, ºi trebuie sã admitem, raþionamen-
tul cã preºedintele Traian Bãsescu a avut
în vedere „ilegalitatea” în care s-ar putea
afla candidatul X sau Y, în sensul cã nu ar
trebui sã opteze pentru dublã comandã,
fiind acoperit, s-a excedat intenþia, prin
amatorismul fãrã margini al celor avizi de
clevetealã, în mintea cãrora interesul na-
þional este de mult privatizat.

La Conferinþa Judeþeanã Ex-
traordinarã desfãºuratã la Centrul
Multifuncþional din Craiova, din
cei 1.521 de membrii PSD con-
vocaþi, 1.519 au rãspuns prezent.
Toate filiale din þarã au acordat
votul de susþinere pentru candi-
datura lui Victor Ponta pentru
funcþia de preºedinte al României
prin videoconferinþã. „Mãsurile
pe care le vom adopta azi trebuie
sã ducã la un singur rezultat, ace-
la ca organizaþia Dolj sã fie pe
primul loc pe þarã. Campania elec-
toralã nu se câºtigã la televizor
ci discutând cu oamenii, guver-
nul Ponta va demonstra ºi pe vi-
itor cã meritã votul romanilor.
Importanþa alegerilor din aceas-
tã toamnã este de netãgãduit. Or-
ganizaþia PSD Dolj trebuie sã îºi
propunã nu doar sã câºtige ale-
gerile ci sã câºtige alegerile cu
cel mai mare procent pe þarã”, a
afirmat preºedintele PSD Dolj,
Claudiu Manda, în deschiderea
conferinþei.

Începând de astãzi, pânã pe
22 septembrie, ca urmare a  lu-
crãrilor de reabilitare la calea de
rulare a tramvaiului ce vor avea
loc în intersecþia Calea Bucu-
reºti-Strada Spania-Strada Pe-
tre Ispirescu, se va circula de-
viat pe ruta ocolitoare pe retu-
rul traseului 24. Traseul va fi

TTTTTraseu deviatraseu deviatraseu deviatraseu deviatraseu deviat
urmãtorul: Petre Ispirescu-Ca-
lea  Bucureº t i  -  In tersecþ ia
McDonalds - Calea Bucureºti -
Strada Spania. „Mentionãm ca
staþiile de îmbarcare/debarcare
cãlatori nu vor fi afectate”, se
precizeazã într-un comunicat de
presã remis de RAT Craiova.

MARGA BULUGEAN

Membrii PSD din tot judeþul Dolj
s-au reunit ieri la la Craiova, în
Conferinþa Judeþeanã Extraordina-
rã în cadrul cãreia s-a validat can-
didatura liderului PSD, Victor Pon-

ta, pentru funcþia de preºedinte
al  României .  D in  cei  1.521 de
membrii  PSD convocaþi la Dolj,
1.519 au rãspuns prezent pentru
a-ºi acorda votul de încredere.
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“Toate investiþiile mari
ale Craiovei poartã
marca Victor Ponta”

Preºedintele PSD Craiova ºi
vicepreºedinte PSD, Lia Olguþa
Vasilescu, a vorbit despre apor-
tul pe care Victor Ponta îl are în
dezvoltarea Craiovei ºi cea a Ol-
teniei. „ªansa face sã avem can-
didat la preºedinþie un parlamen-
tar al Olteniei ºi care se asigurã
cã regiunea noastrã este vizibilã
pe harta þãrii. Pot sã vã dau ca
exemplu de succes Craiova,
care, prin intervenþia directã a lui
Victor Ponta, beneficiazã de in-
vestiþii majore. Menþionez doar
stadionul de 55 de milioane de
euro, dar ºi Spitalul Judeþean ce
se va construi aici deºi era pre-
vãzut pentru capitalã. Toate in-
vestiþiile mari ale Craiovei poartã
marca Victor Ponta. Doljul a ra-
tat anul acesta ºansa de a avea
un ministru în cabinetul Ponta.
Trebuie sã avem un scor mare ºi

astfel vom avea un ministru ce
va fi propus de viitorul premier
ºi pus în funcþie de viitorul pre-
ºedinte al României, Victor Pon-
ta. Avem nevoie de un preºedinte
care atunci când merge în strãi-
nãtate sã ºtie sã se batã, faptul
cã avem un comisar regional atât
de bine plasat aratã cât de bine
este vãzut Victor Ponta, avem
nevoie de un preºedinte care sã
þinã cu Oltenia, avem nevoie de
un preºedinte precum Victor Pon-
ta”, a declarat Lia Olguþa Vasi-
lescu, vicepreºedinte PSD.

“Trebuie sã dãm
preºedintele României”

La rândul sãu, senatorul Mircea
Geoanã le-a transmis membrilor
PSD cã “trebuie sã facem cea mai
bunã campanie ºi pe 16 noiembrie
sã dãm preºedintele României”:
„Vã rog sã strângem rândurile ºi
pe 16 noiembrie pentru ca nedrep-
tatea de acum cinci ani, de acum
zece ani sã se termine. Pe lângã

hoþia ºi modul incalificabil
în care ni s-au furat alege-
rile prezidenþiale, a contat
uneori ºi lipsa de solidari-
tate din partidul nostru.
Trebuie sã vã spun cã ori-
ce probleme trebuie puse
deoparte ºi sã facem cea
mai bunã campanie pe care
am fãcut-o pânã acum, ºi
pe 16 noiembrie sã dãm
preºedintele României.
Þara noastrã trece printr-
un moment de rãscruce în
care drumurile noastre pot
merge cãtre locurile de
muncã, dezvoltare ºi
prosperitate. Ne trebuie un
nou început”, a afirmat se-
natorul Mircea Geoanã.

ALINA DRÃGHICI

Candidatura lui Victor Ponta la prezidenþiale,
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Poliþiºtii Serviciului Rutier au fost anunþaþi despre trage-
die în jurul orei 01.00, mai multe echipaje de poliþiºti, SMURD
ºi Descarcerare ajungând la faþa locului. Din primele cerce-
tãri ale poliþiºtilor rutieri s-a stabilit faptul cã Demirov D., de
28 ani, cetãþean bulgar, în timp conducea un autoturism Audi

Reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie
al Judeþului Dolj au anunþat cã, joi diminea-
þã, în jurul orei 07.00, poliþiºtii Secþiei 3 Cra-
iova au fost anunþaþi cã, în Piaþa Eroilor, din
cartierul craiovean Valea Roºie, în incinta
unei sãli de jocuri cu program non-stop, un
angajat, de 25 de ani, Silviu Pîrvan, din Cra-
iova, a fost victima unei agresiuni ºi a fost
transportat la Spitalul Clinic Judeþean de

Pentru a marca aºa cum se cuvine acest
moment, Inspectoratul pentru Situaþii de Ur-
genþã „Oltenia” al judeþului Dolj organizea-
zã, la sediul Detaºamentul 2 Pompieri Cra-
iova, de pe strada Henry Ford, din Craiova,
începând cu ora 09.00, o serie de manifes-
tãri la care sunt invitaþi sã participe toþi cra-
iovenii. Pe lângã ceremonialul specific, va fi
expusã o parte din tehnica folositã la inter-
venþii ºi vor defila toate structurile din ca-
drul ISU Dolj. Prefectul judeþului Dolj, Ni-

TIR “încãrcat” cu 24 de migranþi oprit la CalafatTIR “încãrcat” cu 24 de migranþi oprit la CalafatTIR “încãrcat” cu 24 de migranþi oprit la CalafatTIR “încãrcat” cu 24 de migranþi oprit la CalafatTIR “încãrcat” cu 24 de migranþi oprit la Calafat

Descoperirea a fost fãcutã ieri dimineaþã,
în jurul orei 05.00, la Punctul de Trecere a
Frontierei Calafat, judeþul Dolj, oamenii legii

fiind ºocaþi când au vãzut condiþiile în care
migranþii stãteau ascunºi, claie peste grãma-
dã. Astfel, dupã cum au anunþat reprezentan-

þii Serviciului Teritorial al Poliþiei de Fron-
tierã (STPF) Dolj, la PTF Calafat s-a
prezentat pentru a intra în þarã, la vola-
nul unui autocamion Iveco, cetãþeanul
leton Valdis R., în vârstã de 48 de ani,
care transporta, conform documente-
lor de însoþire a mãrfii, saci cu cãrbuni
din Bulgaria pentru o firmã din Lituania.
În baza unei analize de risc, echipa co-
munã de control, formatã din poliþiºti
de frontierã români ºi bulgari, a fãcut
un control amãnunþit asupra autocamio-
nului. Oamenii legii au descoperit 24 de
migranþi ascunºi într-un locaº special
amenajat printre marfa transportatã,

construit din scânduri ºi aco-
perit cu saci de cãrbuni.

Din verificãrile efectuate,
s-a constatat cã era vorba
despre 19 cetãþeni afgani, 4
irakieni ºi un sirian, cu vâr-
ste cuprinse între 14 ºi 30
ani. În cadrul primelor cer-
cetãri, persoanele în cauzã
au declarat cã au fost îmbar-
caþi în microbuze în Sofia,
cu ajutorul unei cãlãuze, iar
ulterior au fost transportaþi într-o pãdure,
de unde au fost urcaþi în TIR, plãtind sume
între 1.700 dolari ºi de 4.300 de euro, pen-
tru a ajunge în Europa de Vest.

“Poliþiºtii de frontierã au procedat la în-
treruperea cãlãtoriei persoanelor în cauzã,

Bulgar decedat în accident la Brãdeºti

„Ziua Pompierilor” sãrbãtoritã la CraiovaArestat pentru jaf  la o salã de jocuri din Craiova
Un tânãr de 23 de ani din

Craiova a fost arestat pentru
30 de zile, ieri dupã-amiazã,
pentru tâlhãrie calificatã. Cu
o zi înainte, tânãrul, înarmat
cu un cuþit, a intrat într-o salã
de jocuri de noroc din Piaþa
Eroilor, în cartierul craiovean
Valea Roºie, l-a tãiat pe
angajatul care era singur
acolo ºi a plecat cu toate
încasãrile, respectiv 865 de lei.
Se pare cã tânãrul a vrut sã se
rãzbune în acest fel, dupã ce a
pierdut mai mulþi bani la jocuri.

Urgenþã Craiova. În scurt timp, în urma in-
vestigaþiilor, poliþiºtii Secþiei 3 Craiova au
reuºit sã-l identifice ºi sã-l prindã pe princi-
palul bãnuit de comiterea faptei, respectiv
Lucian Marian Troacã, de 23 de ani, din
Craiova. Din cercetãri a reieºit cã bãrbatul a
intrat în sala de jocuri în jurul orei 06.45,
înarmat cu un cuþit ºi l-a ameninþat pe anga-
jat, pentru a-l determina sã-i dea banii din
încasãri. Angajatul s-a opus, s-au încãierat,
agresorul tãindu-l cu cuþitul la mâna stângã,
dupã care a furat toþi banii din încasãri, res-
pectiv 865 de lei, apoi a fugit. Se pare cã
pierduse mai mulþi bani la sala respectivã,
astfel cã a decis sã îi recupereze în acest

fel. Poliþiºtii l-au reþinut joi pentru 24 de
ore, pe Troacã, sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de tâlhãrie calificatã, iar ieri
dupã-amiazã l-au prezentat Judecãtoriei
Craiova care i-a emis mandat de aresta-
re preventivã pentru 30 de zile. Pentru
fapta sa riscã o pedeapsã de pânã la 10
ani închisoare.

O nouã tragedie s-a petrecut în noap-
tea de joi spre vineri, pe DE 70 Craiova –
Filiaºi, în comuna doljeanã Brãdeºti. Un
bãrbat de 36 de ani, cetãþean bulgar, a
pierit ºi alte douã persoane au ajuns la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova, una în stare extrem de gravã, dupã
ce s-au rãsturnat cu maºina. Poliþiºtii
spun cã accidentul s-a petrecut pe fon-
dul oboselii la volan ºi au întocmit dosar
penal pe numele ºoferului.

A8, pe DE 70, din direcþia Filiaºi cãtre Craiova, pe fondul
oboselii, a adormit la volan, a pãrãsit partea carosabilã ºi s-
a rãsturnat în afara drumului. Maºina s-a rostogolit, la un
moment dat plafonul acesteia lovind un stâlp din beton. În
urma accidentului, pasagerul de pe locul din dreapta faþã,
Aleksandrov R., de 36 de ani, cetãþean bulgar, ºi-a pierdut
viaþa, manevrele de resuscitare ale medicilor rãmânând fãrã
rezultat. Conducãtorul auto ºi Nicolova N., de 34 de ani, de
asemenea, cetãþean bulgar, au fost transportaþi la Unitatea
de Primiri Urgenþe a Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, femeia fiind în stare gravã.

„Cercetãrile continuã în cauzã pentru stabilirea tuturor
circumstanþelor în care s-a petrecut evenimentul, iar pe nu-
mele conducãtorului auto poliþiºtii au întocmit dosar penal
pentru ucidere din culpã ºi vãtãmare corporalã din culpã”,
ne-a declarat purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, inspector prin-
cipal Alin Apostol.

Pompierii doljeni îºi sãrbãtoresc, astãzi, ziua, mai exact 166 de ani de la
istorica bãtãlie din 13 septembrie 1848 când, pompierii militari bucureºteni

sub comanda cãpitanului Pavel Zãgãnescu, au dat dovadã de spirit de
sacrificiu ºi de eroism în bãtãlia de pe Dealul Spirii.

colae Sorin Rãducan, a declarat cu aceastã
ocazie, cã apreciazã efortul pe care angajaþii
ISU Dolj îl depun pentru a oferi liniºtea ºi
siguranþa de care cetãþenii au nevoie, rezul-
tatele activitãþii regãsindu-se în încrederea
pe care comunitatea o are în aceastã institu-
þie. „Îmi exprim respectul ºi recunoºtinþa
pentru o instituþie a statului care a fost con-
ceputã pentru a fi aproape de oameni, în orice
moment, în lupta cu incendiile, cutremure-
le, inundaþiile, etc. Au trecut 166 de ani de

la bãtãlia de la Dealul Spi-
rii ºi pot afirma cã s-au
scris pagini care vor dãi-
nui pentru posteritate. Re-
cunoaºterea faptului cã
13 Septembrie 1848 este
unul dintre cele mai sem-
nificative momente din
tradiþiile de luptã ale ar-
mei pompierilor a fost
unanimã, indiferent de
epocile istorice ºi regimu-
rile politice prin care a tre-
cut þara. Iar an de an, re-
memorãm faptele eroice
ale înaintaºilor”, a trans-
mis prefectul de Dolj.

Poliþiºtii de frontierã din cadrul Punc-
tului de Trecere a Frontierei Calafat au
descoperit, ieri dimineaþã, 24 de migranþi
ascunºi într-un locaº special amenajat,
într-un TIR încãrcat cu saci cu cãrbuni.

iar conform protocolului româno - bulgar,
acestea au fost predate Poliþiei de Frontierã
Bulgare în vederea continuãrii cercetãrilor
ºi dispunerii mãsurilor legale ce se impun”,
a declarat comisar ºef Romicã Ivãnoiu, pur-
tãtorul de cuvânt al STPF Dolj.

Migranþii, din Afganistan, Siria ºi Irak, au
fost urcaþi în vehicul într-o pãdure de lân-
gã Sofia ºi au declarat cã plãtiserã între
1.700 dolari ºi de 4.300 de euro ca sã
ajungã ilegal în Europa de Vest.
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Relevam, cu ceva vreme în urmã,
ambiguitatea culpabilã în care ne com-
placem, astãzi mai mult decât oricând,
sã ne mai recunoaºtem în valori ale
patriotismului. Cuvântul însuºi l-am
compromis, derobându-i ºi cel mai in-
genuu suport motivaþional.

Douã mi se par a fi cauzele unei
astfel de reticenþe.

Prima se datoreazã raportãrii, ne-
cesare, desigur, dar ºi cu destule cap-
cane, la deºãnþata propagandã ceau-
ºistã, îndeosebi prin sacrificarea unui
sentiment care þine de intimitate în nu-
mele unei retorici asurzitoare ºi în care
intervenea,  abuziv,  ident if icarea,
uneori pânã la substituire, a Þãrii cu
numele unui conducãtor zeificat.

Cea de-a doua se înscrie, cred, într-
o cutumã cvasi-geneticã a noastrã, ve-
rificabilã în acel simptom de fatalita-
te a neîmplinirii – a rãului – transfe-
ratã cu un pãcãtos elan în contul unei
istorii pline de vitregii.

Un argument în validarea celor de
mai sus l-au constituit ºi reacþiile,
când acerbe ºi agresive, când puse
sub zodia zeflemelei, ºi aceasta patri-
monial-identitare, la sloganul actualei
Puteri guvernamentale „Mândri cã
suntem români”.

Recunosc, iniþial ºi eu m-am conta-
minat de meteahna denunþatã mai îna-
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inte, cu siguranþã sub influenþa acelo-
raºi cauzalitãþi amintite. Reacþiile cele
mai exorbitante s-au înregistrat ºi pe
ipoteza – falsã în substanþa sa mai pro-
fundã – cã, într-o Europã Unitã, orice
tentativã de resetare de naturã patrio-
ticã nu ºi-ar mai avea sensul. Ba, mai
mult, s-ar cuveni chiar amendatã, aºa
cum ºi este, ca un recul spre mentali-
tãþi trecute ºi totalitare.

Sub impulsul aceleiaºi ambiguitãþi,
am pus eventuale rãspunsuri în aºtep-
tare, cãutând, prin pagini de istorie
culturalã, argumente apte sã tranºe-
ze, într-un fel ori altul, o indecizie îm-
povãrãtoare. ªi, astfel, recitând zilele
trecute uitate pagini din publicistica in-
terbelicã a lui Mircea Eliade, am dat
peste un articol, apãrut în ziarul „Vre-
mea”, în 1933, an de rãscruce istori-
cã. Cu un titlu cum nu se poate mai
actual „A nu mai fi român”, tânãrul
scriitor denunþa, în termeni neechivoci,
ceea ce el numea o „modã” deosebit
de pernicioasã.

Scrie Eliade: „A apãrut, acum de
curând, o nouã modã printre tinerii in-
telectuali ºi scriitori, a nu mai fi ro-
mâni, a regreta cã sunt români, a
pune la îndoialã existenþa unui spe-
cific naþional ºi chiar posibilitatea in-
teligenþei creatoare a elementului ro-
mânesc” (sbl. ns..).

În epoca aceea, strict referitã la
„intelectuali ºi scriitori”, refuzul ar fi
putut avea, în cercurile atinse de un
cosmopolitism în parte justificat prin
occidentalizarea culturalã ºi socialã
a þãrii, un reper antagonist chiar în
„ideologia” unei drepte, încã neradi-
calizate, cãreia Eliade însuºi începea
sã-i aparþinã. De aceea, cred, el di-
sociazã, în decelarea realelor simp-
tome ale fenomenului, între eventua-
le spirite seduse de o posibilã univer-
salitate a lor, ºi cei care, încã doar
simpli vânãtori de glorii locale, nu se
mai recunoºteau în hotarele propriei
naþionalitãþi.

Cât de greu e sã-i dãm lui Eliade o
îndreptãþire în plus la o judecatã ce
profetiza o realitate, cea de astãzi?
Cãci, cum patriotismul nu mai e nici
mãcar o valoare de… schimb pe o
piaþã în care procesul globalizãrii e
deja o partidã cu câºtigãtorii dinain-
te cunoscuþi, orice discuþie despre
specificul naþional e amendatã ca fi-
ind desuetã, nostalgicã, ba chiar…
comuniscoidã

Dezbaterea despre riscurile deja
induse de construcþia Europei Unite
în ce priveºte renunþarea la suverani-
tate ºi, deci, la o parte considerabilã
a specificului naþional, e departe de a
se stinge în vechile state occidenta-

le,. ªi nu-i vorba de grupãri, partide,
intelectuali subjugaþi, prin programe,
unor naþionalisme de tristã amintire.
Dezbaterea e vie ºi, pe alocuri, acer-
bã tocmai la nivelul simplului cetãþean
de pe întinsul continentului ºi vizeazã
nu doar sfere, mai înalte, ale culturii,
ci chiar cutumele unor tradiþii secula-
re, unele resimþite chiar la nivel re-
gional, ca în exemplele actuale din
Spania ºi din Marea Britanie.

Mândria de a fi român nu este, din-
colo ºi dincoace de un slogan, fie
acesta ºi cu un ofertant substrat elec-
toral, nici simptom al unei nostalgii re-
cuzabile, nici „truc” al unei manevre
politice. Ori, mai grav, politicianiste.
Este, acum mai mult ca oricând, un
imperativ.

În exact acest sens, Mircea Eliade
se dovedeºte, iarãºi, un profet, atunci
când scrie, în acelaºi an în care, într-
o Europã ce pãrea sã-ºi regãseascã
idealurile comune, Hitler accedea la
putere în Germania: „Nu cred cã se
aflã þarã europeanã în care sã existe
atâþia intelectuali cãrora sã le fie ru-
ºine de neamul lor, sã-i caute cu atâ-
ta frenezie defectele, sã-ºi batã joc de
trecutul lui ºi sã ºi mãrturiseascã în
gura mare cã ar prefera sã aparþinã,
prin naºtere, altei þãri”.

Dixit!

Comisia de selecþie din cadrul
Bãncii Comerciale Române
(BCR) a propus-o Consiliului de
Supraveghere al bãncii pe Dana
Demetrian în calitate de membru
al Comitetului Executiv al BCR,
responsabil cu activitatea de Re-
tail ºi Private Banking, în locul lui
Martin Skopek, care a decis sã se
dedice unor proiecte personale.

Numirea Danei Demetrian în
Comitetul Executiv al BCR se aflã
sub rezerva aprobãrii de cãtre
Banca Naþionalã a României.
“Prin promovarea Danei Deme-
trian, BCR a câºtigat un membru
al conducerii executive cu o vi-
ziune deja demonstratã, cu ambi-

Schimbãri în Comitetul
Executiv al BCR

þia de a finaliza procesul de trans-
formare a bãncii ºi de a conduce
reþeaua de sucursale spre un nou
nivel de creºtere a business-ului.
Dana a dovedit capacitatea de a
construi o echipã de 3000 de oa-
meni motivaþi sã îºi valorifice ta-
lentul ºi sã îºi asume responsabi-
litatea pentru bunãstarea ºi
prosperitatea clienþilor noºtri din
România. Aceasta este misiunea
BCR ºi sunt sigur cã Dana va
contribui cu succes la realizarea
ei, în noul sãu rol.”, a precizat
Tomas Spurny, preºedintele exe-
cutiv al BCR.
A contribuit decisiv la reorgani-

zarea reþelei retail
Pânã de curând Di-

rector al Reþelei Retail
a BCR, Dana Deme-
trian deþine o experien-
þã profesionalã extinsã,
de peste 10 ani, în po-
ziþii de conducere a
operaþiunilor de retail
ale unor grupuri banca-
re de top din România.
Dana Demetrian s-a
alãturat BCR în 2012
ºi a contribuit decisiv la
reorganizarea reþelei

retail ºi la optimizarea procese-
lor, ulterior asigurând manage-
mentul performanþei precum ºi
dezvoltarea afacerilor în reþeaua
retail de 550 unitãþi, în care lu-
creazã 3.000 angajaþi. “Am ac-
ceptat hotãrârea lui Martin Sko-
pek de a se dedica prioritãþilor sale
personale ºi profesionale. Martin
a realizat foarte multe lucruri pe
parcursul carierei sale în cadrul
Erste, consolidând substanþial
business-ul nostru retail, de-a lun-
gul timpului. Îi datorãm o bunã
parte din succesul nostru. Martin
a demonstrat mereu spiritul Gru-
pului nostru fie la Ceska Sporitel-
na, la nivelul Holding-ului sau la
BCR ºi rãmâne, pentru noi, un
ambasador al conceptului de par-
teneriat. Îi mulþumesc lui Martin
pentru cã a fost un membru activ
al ERSTE Group în ultimii 15 ani
ºi, în special, pentru cã a revenit
la BCR în 2012 pentru a susþine
banca în perioada de transforma-
re.Din acest motiv, vom face tot
posibilul sã îl pãstrãm alãturi de
noi ca prieten apropiat ºi vom ur-
mãri numirea sa în Consiliul de
Supraveghere al Ceska Sporitel-
na.”, a subliniat Andreas Treichl,
CEO Erste Group.

MARGA BULUGEAN

Contul curent al balanþei de
plãþi a înregistrat un deficit de
781 milioane euro în primele
ºapte luni, faþã de un excedent
de 92 milioane euro în aceeaºi
perioadã a anului trecut, dar s-a
redus cu circa 100 milioane euro
în iulie, fiind influenþat de adân-
cirea deficitului la venituri prima-
re ºi bunuri. În primul semestru,
deficitul se situa la 878 milioane
euro. Astfel, în perioada ianua-

Contul curent al balanþeiContul curent al balanþeiContul curent al balanþeiContul curent al balanþeiContul curent al balanþei
de plãþi a înregistrat unde plãþi a înregistrat unde plãþi a înregistrat unde plãþi a înregistrat unde plãþi a înregistrat un

deficit de 781 milioane eurodeficit de 781 milioane eurodeficit de 781 milioane eurodeficit de 781 milioane eurodeficit de 781 milioane euro
rie-iulie, deficitul înregistrat de
balanþa veniturilor primare (de-
numite “venituri” de BNR pânã
în prezent) s-a adâncit cu 1,04
miliarde euro, de la 958 milioane
euro la 1,99 miliarde euro, iar cel
al balanþei bunurilor cu 252 mili-
oane euro, de la 2,9 miliarde euro
la 3,15 miliarde euro, se aratã
într-un comunicat al Bãncii Na-
þionale a României.

MARGA BULUGEAN
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Drone, roboþi, spectacole cu la-
sere, iluzii optice, levitaþie, meta-
le lichide, observaþii astronomice
ºi prin microscop, cãlãtorii virtua-
le prin Sistemul Solar ºi alte ex-
perimente inedite îi aºteaptã pe vi-
zitatori. Cãlãtoria în lumea ºtiinþei
va începe devreme, la ora 18.00,
în toate oraºele participante (Bu-
cureºti, Iaºi, Cluj-Napoca, Timi-
ºoara, Constanþa, Craiova, Galaþi,
Braºov, Suceava, Bacãu, Arad, Si-

 Evenimentul a avut loc dupã
Sfinta Liturghie care a fost oficia-
tã la Paraclisul mitropolitan „Mai-
ca Domnului – Dudu”, de cãtre un
sobor format din preoþii sluitori ai
sfântului locaº ºi pãrinþii profesori,
în prezenþa Înaltpreasfinþitul Pãrin-
te Irineu, Mitropolitul Olteniei ºi
Decanul Facultãþii de Teologie din
Craiova. Apoi, proaspeþii licenþiaþi
în Teologie au depus Jurãmântul
de Credinþã în faþa Sfintei Cruci ºi
a Sfintei Evanghelii. La final, Mi-
tropolitul Olteniei le-a vorbit tine-

Noaptea CercetãtorilorNoaptea CercetãtorilorNoaptea CercetãtorilorNoaptea CercetãtorilorNoaptea Cercetãtorilor,,,,,
pe 26 septembrie la Craiovape 26 septembrie la Craiovape 26 septembrie la Craiovape 26 septembrie la Craiovape 26 septembrie la Craiova

Aceastã ediþie a evenimentului Noaptea Cercetãtorilor este
organizatã în România, sub egida Uniunii Europene ºi patro-
najul Ministerului Educaþiei Naþionale de cele douã echipe:
#Researchers4Humanity (Asociaþia Invenio, Target Active Trai-
ning, Centrul de Studii Complexe, Institutul Naþional de Cer-
cetare în Sport) ºi #doyouspeakscience (Universitatea “Alexan-
dru Ioan Cuza” din Iaºi, Universitatea din Bucureºti, Universi-
tatea “Babeº Bolyai” din Cluj, Universitatea din Craiova, Uni-
versitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea de Vest din
Timiºoara, Institutul Naþional de Fizica Laserilor, Plasmei ºi
Radiaþiei, Institutul de Fizicã Atomicã, Institutul de Fizicã ºi
Inginerie Nuclearã “Horia Hulubei” ºi Institutul de ªtiinþe
Spaþiale, cu sprijinul Ministerului Educaþiei Naþionale.

Absolvenþii Facultãþii de Teologie au depus
Jurãmântul de Credinþã

Absolvenþii Facultãþii de Teologie a Univer-
sitãþii din Craiova, promoþia iunie 2014, au
depus joi, 11 septembrie a.c., Jurãmântul
de Credinþã faþã de Biserica Ortodoxã.

rilor teologi despre importanþa mi-
siunii pe care ºi-au asumat-o prin
acest jurãmînt. „Aþi participat la o
ceremonie sfântã în cadrul cãreia
v-aþi angajat sã duceþi mai departe
bunul nume al facultãþii noastre ºi
sã fiþi cu adevãrat mãrturisitori ai
învãþãturilor pe care le-aþi primit
de la profesori. V-aþi pregãtit în
aceºti patru ani pentru a deveni
apostoli ai Mântuitorului Iisus Hris-
tos ºi a urma chemãrile pe care vi
le va adresa Dumnezeu, fie ca pre-
oþi, fie ca profesori sau ca buni

creºtini în domeniile în care veþi
lucra. Sã nu uitaþi îndemnul Sfân-
tului Apostol Pavel de a lucra cu
sârguinþã atâta timp cât mai este
ziuã pentru mântuirea dumnea-
voastrã ºi a celor pe care îi veþi
primi spre îndrumare ºi cãlãuzire.
De asemenea, sã nu uitaþi cã cheia
teologiei este rugãciunea, iar ade-
vãratul teolog este numai acela
care se roagã. Numai astfel Dum-
nezeu vã va dãrui, pe lângã cunoº-
tinþe ºi înþelepciune spre a putea
merge în viaþã pe calea cea dreap-
tã spre Împãrãþia cea veºnicã, pre-
gãtitã nouã de Mântuitorul Iisus
Hristos”, a spus IPS Irineu.

Dupã depunerea Jurãmântului de
Credinþã, tinerii teologi craioveni au

participat la susþinerea prelegerii cu
tema „Moartea ºi Învierea Domnu-
lui în Evanghelia dupã Ioan” de cã-
tre preot Ion Sorin Bora, înscris la

concurs în vederea ocupãrii postu-
lui didactic de Lector în cadrul De-
partamentului Teologie al Facultãþii
de Teologie din Craiova.

Noaptea Cercetãtorilor, aflatã la a
VIII-a ediþie în România ºi a IX-a ediþie
la nivel european, îi invitã pe toþi cei
curioºi la o cãlãtorie în lumea fascinan-
tã a ºtiinþei. Cercetãtori, ingineri, ex-
ploratori ºi inventatori îþi dau întâlnire

în Craiova, pe 26 septembrie. Alãturi de
ei vei lua parte la experimente inedite,
conferinþe captivante ºi concursuri cu
premii atrãgãtoare. Cãlãtoria în lumea
ºtiinþei va începe la ora 18.00, în douã
puncte ale Universitãþii din Craiova.

biu, Piatra-Neamþ, Tulcea, Ora-
dea ºi Târgu-Jiu.). În unele spaþii
va exista o zonã destinatã celor
mici, plinã de jocuri care sã le sti-
muleze creativitatea ºi gândirea
criticã, dar ºi sã-i binedispunã.
Pentru cei mai mari au fost pre-
gãtite dezbateri ºi conferinþe pe
temele cele mai de interes la ora
actualã în cercetare. Pentru a nu
rata ºansa de a sta faþã în faþã cu
cei mai renumiþi cercetãtori ro-

mâni ºi a lua parte la activitãþile
pregãtite de aceºtia se recoman-
dã rezervarea unui loc pe
www.noapteacercetatorilor.eu din
timp.

Concursuri pentru cei care vor
sã-ºi testeze creativitatea

Organizatorii ediþiei din 2014 îi
provoacã totodatã pe curajoºi sã
îºi testeze inovaþia ºi creativitatea
în universul ºtiinþific, prin parti-
ciparea la douã concursuri orga-
nizate înainte de eveniment. Pri-
mul este un concurs de videocli-
puri “Vreau sã fiu cercetãtor”,
dedicat pasionaþilor de ºtiinþã, in-
diferent de vârstã. Înscrierile se
pot face pânã pe 17 septembrie,
prin încãrcarea pe YouTube/Vi-
meo a unui material video care
prezintã în maximum douã minu-
te concepþia personalã cu privire
la activitatea de cercetare. Al doi-
lea concurs este o competiþie de
desene, intitulatã “Cercetãtorii ºi
laboratoarele lor”, la care se pot
înscrie elevi ºi grupuri de maxi-
mum 5 elevi, precum ºi orice per-
soanã pasionatã de ºtiinþã care
însã nu desfãºoarã activitate de
cercetare, pânã pe 19 septembrie,
inclusiv. Premiile vor fi decerna-
te în seara de 26 septembrie, când
vor avea loc ºi o tombolã pentru
participanþi, precum ºi alte con-
cursuri cu premii instant. În fie-
care oraº va fi organizatã ºi o zonã
dedicatã Uniunii Europene, unde
vor fi pregãtite concursuri de cu-
noºtinþe generale, o tombolã cu
premii ºi alte surprize.

Peste 40.000 de vizitatori în
România la ediþia de anul trecut

Ediþia din acest an a Nopþii Cer-
cetãtorilor propune douã abordãri
complementare ale douã echipe or-
ganizatoare - #Researchers4Huma-
nity (#R4H), care prezintã o nouã
abordare a interacþiunii dintre publi-
cul larg ºi lumea cercetãtorilor prin
activitãþi ºi informaþii legate de mo-
dul în care cercetarea ºtiinþificã con-
tribuie la progresului umanitãþii, ºi
#doyouspeakscience, care reamin-
teºte faptul cã ºtiinþa uneºte oamenii
dincolo de graniþele lingvistice ºi
geografice ºi organizeazã activitãþi
pentru a dezvãlui ºtiinþa care ne în-

conjoarã într-un limbaj pe înþelesul
tuturor. Noaptea Cercetãtorilor se
înscrie în seria evenimentelor “Ma-
rie Curie”, la nivelul Uniunii Europe-
ne, ºi îºi propune sã arate publicului
larg ce înseamnã sã fii cercetãtor ºi
cât de interesantã poate fi munca de
cercetare. Primul eveniment euro-
pean Noaptea Cercetãtorilor a fost
organizat în 2005 ºi a atras pânã în
prezent 1,5 milioane de vizitatori.
Evenimentul oferã oamenilor de
ºtiinþã ºansa de a intra în legãturã cu
publicul, iar publicului ºansa de a
descoperi universul ºtiinþei ºi oame-
nii din spatele experimentelor. Ediþia
din 2013 a atras peste 40.000 de vi-
zitatori în România.
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Concertul oferã spre audiþie
„Gaudeamus igitur!”, „Oda bu-
curiei” din Simfonia a IX-a în
Re minor, op. 125, de Ludwig van
Beethoven, Et egredietur virga de
Tim Blickhan, Cor din „Arlezia-
na”, de Georges Bizet, „Der
Tanz”de Franz Schubert, „A La
Nanita Nana”, „Neznakomka”,
de Iurij Falik, Canþoneta napoli-

Conferenþiar universitar doctor
la Universitatea de Arte ºi Design
din Cluj-Napoca, Departamentul
Graficã, Foto-Video, autorul ex-
poziþiei are un CV impresionant,
fiind unul dintre foarte bine apre-
ciaþii artiºti. Reuºitele personale,
atât din domeniul picturii, cât ºi
al fotografiei, expoziþiile personale
ºi de grup din ambele domenii ale
artei, workshop-urile ºi simpo-
zioanele la care a participat, dez-
vãluie o personalitate complexã,
un artist polivalent ºi un dascal
foarte apreciat.

Sute de craioveni sunt aºteptaþi luni sea-
rã, în Piaþa „Mihai Viteazul”, la un eveni-
ment de galã oferit de Filarmonica „Oltenia”
ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj. Cora-
la Academicã a Filarmonicii va susþine, înce-
pând ora 19.00, un concert extraordinar
dedicat deschiderii noului an ºcolar.

tanã, de Piotr Ilici Ceaikovski,
„Corul þiganilor” din opera
“Trubadurul” ,  de Giuseppe
Verdi, „And All That Jazz”, de
John Kander (arr. Shaw Kirby),
„My Blue Heaven”, de Walter
Donaldson, „Gloria” (Spiritual
Song), „Kumbayah, My Lord”
(Spiritual Song), „O, Rise and
Shine”, „My Lord, what a mor-

ning!”, „Glorious Kingdom”
(Spiritual Song, arr. W. Kelber),
„Jericho”, de Sabin Pautza,
„Ceae Shukarie”, „Sârba-n cã-
ruþã” ,  de Gheorghe Danga,
„Ciuleandra” (prelucrare de
Constantin Rîpã). În caz de vre-
me nefavorabilã, concertul va
avea loc în sala Filarmonicii.

Concert sub
bagheta dirijorului
Manuela Enache

Momentul artistic susþinut de
Corala Academicã a Filarmonicii
„Oltenia” va avea ca dirijor pe
Manuela Enache, iar la pian pe
Corina Stãnescu. Manuela Ena-
che a început studiul viorii la vâr-
sta de opt ani, sub îndrumarea
mamei sale. A urmat apoi cursu-
rile Liceului de Artã „Marin So-
rescu” (clasa de vioarã). În pe-
rioada 2004 - 2008 a fost stu-
dentã bursierã în cadrul Univer-
sitãþii Naþionale de Muzicã - Bu-
cureºti, specializarea Dirijat cor
academic (clasa conf. univ. dr.
Valentin Gruescu), urmând în pa-
ralel ºi modulul instrumental de
vioarã (Adrian Buliga, conf. univ.
dr. Florin Croitoru). Pe durata

anilor de studii a susþinut nume-
roase concerte în calitate de di-
rijor al Corului Universitãþii Na-
þionale de Muzicã - Bucureºti. În
paralel cu preocupãrile dirijora-
le, Manuela Enache a realizat
Cronica de Concert, cu ocazia
împlinirii a 80 de ani de activita-
te - Radio România ºi s-a clasat
pe locul al III-lea la concursul
desfãºurat în cadrul workshop-
ului “Fii reporter la Radio Româ-
nia Muzical” (Bucureºti, 2008).
În iunie 2010 a obþinut Premiul I

pentru proiectul - concurs “De
la ucenicie la mãiestrie în practi-
ca dirijoralã”, realizat de Opera
Naþionalã - Bucureºti în partene-
riat cu Universitatea Naþionalã de
Muzicã.

În vara anului 2012 a partici-
pat la cursurile de mãiestrie diri-
joralã ºi fenomenologie muzicalã
susþinute în Germania de maes-
trul Konrad von Abel.

În prezent, Manuela Enache de-
þine statutul de dirijor al Coralei
Academice a Filarmonicii “Oltenia”.

Expoziþie-eveniment a Fotoclubului
„Mihai Dan-Cãlinescu”

În organizarea Fotoclubului „Mihai Dan-
Cãlinescu”, luni, începând cu ora 18.00,
la Galeriile de Artã ale Cercului Militar

din Craiova va avea loc vernisajul expo-
ziþiei de fotografie a cunoscutului ºi apre-
ciatului artist fotograf Eugen Moritz.

Prezenþa sa în premierã în Bã-
nie, cu o expoziþie personalã de
fotografie, este un eveniment de
excepþie în care, pe lângã prezen-
tarea colecþiei de imagini, Eugen
Moritz va interacþiona cu publi-
cul prezent printr-o dezbatere pe
tema: „Fotografia în contextul ar-
telor vizuale”.

Peste 25 de ani
de activitate artisticã

Din 1985 pânã în prezent, Eu-
gen Moritz a participat la peste 250

expoziþii personale,
de grup cu carac-
ter local, naþional,
internaþional, sim-
pozioane, wor-
kshop-uri, eveni-
mente cu public de
film ºi fotografie.
În calitate de cadru
didactic în învãþã-
mântul artistic are
o vastã activitate
de peste 25 de ani,
de cercetare teore-
ticã ºi artisticã,
cãrþi publicate,

apariþii în articole, publicaþii ºi re-
viste de artã, cataloage de artã, par-
ticipãri la simpozioane ºi diverse
colaborãri cu instituþii din dome-
niile artistice.

Activitatea artisticã a fost re-
compensatã cu diverse premii naþi-
onale ºi internaþionale în picturã,
fotografie ºi video. În ceea ce pri-
veºte crezul sãu artistic, Eugen
Moritz afirmã: «Pentru mine, fo-
tografia nu este o arhivare meca-
nicã a realitãþii. Întotdeauna m-a
fascinat prezenþa imaginii reprodu-
sã prin metode mai puþin tradiþio-
nale, iar aparatul de fotografiat m-
a obsedat chiar înainte de a deveni
student la picturã. Ulterior am con-
statat cã cele douã domenii: pictu-
ra ºi fotografia, nu se exclud, chiar
pot fi complementare. Aceasta, de
altfel, a fost doveditã de trecutul
istoric al artelor, concurenþa din-
tre fotografie ºi picturã, temerile
create de inventarea fotografiei, au
scos pictura din cercul închis în
care se afla în aceea perioadã. Mã
aºtept ca ºi astãzi sã urmeze ceva
similar, desigur la alt nivel ºi în altã
formã, sub imperiul dominant al
epocii ”predigitale” ».
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Toatã lumea îºi þine respiraþia. Pentru Ma-
drid ºi Barcelona, referendumul scoþian este
un eveniment major în viaþa politicã britanicã
ºi, mai mult, o durere de cap pentru Uniunea
Europeanã. Preludiu la consultarea popularã
privind independenþa, fixatã de Barcelona pen-
tru 9 noiembrie a.c., referendumul scoþian
este o injecþie pentru naþionaliºti. Ce se va
întâmpla dacã va câºtiga câmpul lui „Da”?
Naþionaliºtii catalani, grupaþi în jurul lui Ro-
ger Albinyana, vor pune Uniunea europeanã
într-o situaþie realmente dificilã. Un eventual
„Nu” la referendumul din 18 septembrie, din
Scoþia, ar fi o uºurare pentru guvernul spa-
niol, dar nu i-ar descuraja pe catalani. Dupã
ce premierul britanic, David Cameron, ºi-a
dat acordul, în octombrie 2012, pentru or-
ganizarea referendumului în Scoþia, Madri-
dul a trãit un coºmar. La 11 septembrie 2012,
o demonstraþie de masã în favoarea indepen-

Modelul scoþian inspirã CataloniaModelul scoþian inspirã CataloniaModelul scoþian inspirã CataloniaModelul scoþian inspirã CataloniaModelul scoþian inspirã Catalonia
COMENTARIU

denþei adunase aproape un milion de persoa-
ne pe strãzile din Barcelona. Pentru premie-
rul spaniol, Mariano Rajoy, dar ºi pentru opo-
ziþia socialistã, nu se pune problema îngã-
duirii unui referendum privind independenþa
într-una din provinciile motor ale economiei
þãrii. În timp ce referendumul scoþian este
rezultatul unui acord între Londra ºi Edin-
bourg, consultarea catalanã a fost stabilitã în
mod unilateral de Barcelona, în pofida opozi-
þiei guvernului ºi al votului contra din Con-
gresul Deputaþilor. Cu alte cuvinte, orice in-
tenþie a naþionaliºtilor din Catalonia va fi su-
pusã filtrului Tribunalului constituþional. „Re-
ferendumul scoþian este modelul nostru”,
reafirmã Roger Albinyana. „Noi cerem dom-
nului Rajoy sã-l imite pe domnul Cameron ºi
sã lase poporul Cataloniei sã se exprime”, a
adãugat acesta. Situaþia Cataloniei ºi cea a
Scoþiei nu au nimic comun, arãta Mariano

Rajoy la 5 septembrie. „Eu nu vãd decât douã
similitudini. Prima este cã ambele ar pãrãsi
UE ºi toate tratatele internaþionale. Cea de-a
doua, o scãdere a PIB-ului ºi a nivelului de
bunãstare ºi de bogãþie a celor ce se separã”.
Cotidianul „ABC”, apropiat conservatorilor,
demonstreazã utilizarea politicã a „exemplu-
lui scoþian”. La rândul sãu, ziarul catalan „La
Vanguardia” rãspunde unor critici ale premie-
rului scoþian, Alex Salmond. Luni, Rajoy ºi-a
liniºtit liderii partidului Popular, reuniþi în Co-
mitetul Executiv, reiterând cã „nu va fi nici un
referendum” ºi adãugând cã guvernul ºi-a luat
toate mãsurile în cazul în care cineva va în-
cerca sã organizeze o consultare ilegalã. De
altfel, ºi în Scoþia militanþii antiindependenþei,
ai lui „Better Together”, au ieºit pe strãzile din
Edinbourg înaintea referendumului, sperând
în convingerea ultimilor indeciºi. ªi ultimele
sondaje le conferã speranþe.

Guvernul german nu va partici-
pa la atacurile aeriene propuse de
Statele Unite împotriva militanþilor
Statului Islamic (SI) în Siria, a de-
clarat ieri Christiane Wirtz, purtã-
toarea de cuvânt a cancelarului An-
gela Merkel, informeazã Reuters.
„Stabilitatea regiunii reprezintã un
obiectiv important pentru guvernul
german, însã excludem participa-
rea (Germaniei) la loviturile aerie-
ne”, a mai spus oficialul german.
Declaraþiile fãcute de Christiane
Wirtz vin sã întãreascã poziþia ex-
primatã joi de ºeful diplomaþiei ger-
mane, Frank-Walter Steinmeier, ºi
de omologul sãu britanic, Philip
Hammond, care au exclus, de ase-
menea, participarea þãrilor lor la lo-

China ºi Rusia se angajeazã
sã-ºi consolideze relaþiile în urma
unei întâlniri Putin-Xi Jinping

China ºi Rusia este necesar „sã-ºi
dea mâna” ºi sã-ºi strângã relaþiile în
faþa creºterii „riscurilor externe”, a
declarat preºedintele chinez, Xi
Jinping, într-o întâlnire cu omologul
sãu rus, Vladimir Putin, în Tadjikis-
tan, a anunþat ieri agenþia China
Nouã, relateazã AFP. Cei doi lideri s-
au întâlnit - a patra oarã anul acesta -
joi, la Duºanbe, capitala fostei
republici sovietice, la un summit al
Organizaþiei pentru Cooperare de la
Shanghai (OCS), scrie China Nouã.
Din OCS, pe lângã China ºi Rusia
mai fac parte patru þãri din Asia
Centralã, ºi anume Tadjikistanul,
Kazahstanul, Uzbekistanul ºi
Kîrgîzstanul. Apropierea economicã
dintre Moscova ºi Beijing s-a
accelerat anul acesta, prin contracte
importante în domeniul energetic, în
contextul în care cele douã state se
confruntã cu contexte geopolitice
tensionate, ºi anume criza ucrainea-
nã ºi, respectiv, diferende teritorito-
riale în Marea Chinei de Est ºi de
Sud. Cele douã þãri este necesar sã-
ºi „îmbunãtãþeascã susþinerea
reciprocã, sã se deschidã mai mult
una faþã de cealaltã ºi sã-ºi dea mâna
pentru a se ajuta reciproc”, cu
scopul de „a face faþã împreunã
riscurilor ºi provocãrilor externe” ºi
de a consolida „dezvoltarea”, a
declarat Xi Jinping în cursul
întâlnirii, potrivit agenþiei de presã
de stat. Cele douã þãri au încheiat, în
mai, dupã zece ani de negocieri
dificile, un contract uriaº privind
furnizarea de gaze naturale ruseºti
Chinei, evaluat la aproximativ 400 de
miliarde de dolari, pe o perioadã de
30 de ani.

Noile sancþiuni impuse Rusiei de
cãtre UE au intrat în vigoare ieri

Noile sancþiuni europene impuse
Moscovei, cu scopul de a limita
finanþarea economiei ruse, au intrat
în vigoare ieri dimineaþa, odatã cu
publicarea acestora în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene (UE),
relateazã AFP. Ele prevãd mãsuri
specifice împotriva unor ruºi ºi
ucraineni acuzaþi cã sunt implicaþi în
conflictul din Ucraina. Sancþiunile
blocheazã atât finanþarea datoriei
pentru trei companii petroliere, ºi
anume Rosneft, Transneft ºi filiala
petrolierã a Gazprom - Gazprom Neft,
cât ºi a trei din sectorul Apãrãrii,
fabricantul de tancuri OPK Oboron-
prom, United Aircraft Corporation ºi
Uralvagonzavod. Sunt vizate, de
asemenea, nouã întreprinderi care
produc articole cu dublã întrebuinþa-
re - civilã ºi militarã -, cu care
europenii au interdicþia sã facã
comerþ. Pe lista de 24 de ruºi ºi
ucraineni vizaþi de blocarea activelor
ºi interdicþia de a cãlãtori în UE
figureazã Serghei ªemezov, un
apropiat al lui Vladimir Putin,
vicepreºedintele Consiliului
Federaþiei ruse, Iuri Vorobiov, ºi o
serie de vicepreºedinþi ai Dumei de
Stat (Camera inferioarã a Parlamentu-
lui rus). Totodatã, pe listã se aflã mai
mulþi lideri separatiºti ucraineni,
printre care Aleksandr Zaharcenko,
„premierul Republicii Doneþk”, ºi
Ghennadi Tsipkalov, „premierul
Republicii Lugansk”. Rusia a criticat,
ieri, noile sancþiuni occidentale,
denunþând un „rãzboi” fãrã legãturã
cu realitatea, relateazã AFP. „Conflic-
tul ucrainean nu este decât un
pretext” pentru a sancþiona Rusia, a
reacþionat preºedintele Dumei,
Serghei Narîºkin, citat de agenþia
publicã RIA Novosti. 

Preºedintele ucrainean, Petro Poroºenko,
a anunþat, ieri, cã sperã sã obþinã pentru þara
sa „un statut special” de aliat al Statelor Uni-
te, în calitate de stat non-membru NATO, în
cursul vizitei pe care o efectueazã sãptãmâna
viitoare la Washington, ºi cã Parlamentul Eu-
ropean ºi cel de la Kiev vor ratifica, marþi,
Acordul de Asociere cu UE, care intrã în vi-
goare la 1 noiembrie, relateazã AFP. „În câte-
va zile merg în Statele Unite, unde avem o
întâlnire foarte importantã cu Congresul ºi
preºedintele american (...). Sperãm, de ase-
menea, într-un viitor apropiat, un statut spe-
cial de aliat non-membru NATO”, a declarat
preºedintele. Acesta a promis tot-
odatã, într-o conferinþã de presã
susþinutã la Kiev ºi consacratã
strategiei proeuropene a Ucrainei,
cã peninsula Crimeea, anexatã în
martie de Rusia, va face parte din
nou din þara sa ºi „nu neapãrat prin
mijloace militare”. „Crimeea va re-
veni la noi, nu neapãrat prin mij-
loace militare”, a spus Poroºenko,
descriind pierderea acesteia ca o
„problemã importantã”. Revenind
la ratificarea Acordului politic ºi
comercial de asociere cu UE, sem-
nat în iunie la Bruxelles, ºeful sta-

Merkel: Germania nu va participa la atacurile
aeriene împotriva grupãrii Statul Islamic

vituri aeriene în Siria, dupã ce
preºedintele american, Barack Oba-
ma, s-a declarat gata sã declanºe-
ze atacuri asupra poziþiilor SI în
aceastã þarã. Cu toate acestea, mi-
nistrul de Externe britanic a þinut
sã confirme, tot joi, susþinerea
Marii Britanii pentru SUA în crea-
rea unei coaliþii internaþionale pen-
tru atacurile împotriva SI în Irak.
„Sprijinim în întregime intenþia SUA
de a crea o coaliþie regionalã ºi
internaþionalã în susþinerea guver-
nului din Irak. Vom examina cu
atenþie modul în care Marea Brita-
nie ar putea sã participe mai bine
la coaliþia internaþionalã. Este clar
cã o contribuþie va exista”, a afir-
mat ºeful diplomaþiei britanice.

Poroºenko sperã sã obþinã pentru Ucraina
un statut special de aliat al SUA

tului ucrainean a subliniat cã acesta va fi „un
moment istoric” pentru þarã. Semnarea Acor-
dului a provocat furia Moscovei, în contex-
tul în care cel mai puternic om de la Kremlin,
Vladimir Putin, cautã, prin crearea unei uni-
uni vamale, sã-ºi recapete influenþa în foste-
le republici sovietice. „Poporul ucrainean a
înfruntat unul dintre testele cele mai dificile
pentru dreptul de a fi european”, a dat asigu-
rãri Poroºenko, referindu-se la cele cinci luni
de conflict, care s-a soldat cu peste 2.700 de
morþi ºi zeci de mii de persoane strãmutate.
Pe de altã parte, ONU a anunþat, tot ieri, cã a
lansat prima sa operaþiune de ajutor alimen-

tar în Ucraina ºi sperã sã ajute 120.000 de
persoane în urmãtoarele ºase luni, în condi-
þiile în care primele raþii au ajuns în est, la
Doneþk ºi Lugansk. „Pentru prima sa opera-
þiune în Ucraina, Programul Alimentar Mon-
dial (PAM) distribuie ajutor alimentar persoa-
nelor vulnerabile afectate de conflict, distri-
buind alimente în centrele de tranzit ºi adã-
posturile publice din Doneþk ºi Lugansk, în
estul Ucrainei”, a precizat PAM. Întreaga
operaþiune ar urma sã coste 15 milioane de
dolari. De la începutul lui septembrie, PAM,
în cooperare cu parteneri locali, a distribuit
10.000 de raþii alimentare cotidiene, pentru a

hrãni 2.000 de persoane timp de
cinci zile. Persoanele care primesc
ajutor sunt majoritatea persoane strã-
mutate vulnerabile, precum bolnavii,
femeile însãrcinate ºi bãtrânii. PAM
a subliniat cã este vorba despre „pri-
mul rãspuns” al sãu în criza din
Ucraina ºi acesta vine „în urma unei
cereri de asistenþã (...) din partea
Guvernului Ucrainei”. Peste 310.000
de persoane au fost strãmutate în
interiorul Ucrainei din cauza conflic-
tului, potrivit PAM, care citeazã da-
tele de la Înaltul Comisariat al ONU
pentru Refugiaþi (UNHCR).
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07:00 Serbãrile Naþionale
Þebea 2014

08:00 Serbãrile Naþionale
Þebea 2014

09:00 Aventurile tânãrului
Hercule

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

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

de zile
1989, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Dramã, Fantastic,
Romantic, SF, Dragoste

17:55 Sãlbãticia Carpatilor
2011, Marea Britanie,

Documentar
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Marile speranþe
2012, Marea Britanie, SUA,

Dramã
23:25 Profesioniºtii... cu

Eugenia Vodã
00:25 Drumul spre libertate
2012, SUA, Thriller

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:45 Poate nu ºtiai
08:00 Ferma
08:55 Enescu
09:00 Între cer ºi pãmânt
09:30 La porþile ceriului
10:00 Prietenie cu nãbãdãi
2002, Australia, Comedie, Familie
11:00 Popasuri folclorice
12:00 Salutãri din sud
12:30 5 x 5 minute de istorie
13:00 Tenis. Cupa Davis*

România- Suedia
17:00 Mistere ºi conspiraþii
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Rugby: Finala micã
20:30 WELLnessimþim bine în

România
21:00 Rugby: Finala
22:55 Rãtãcitoarea: Vremea

rãzbunãrii
2012, Germania, Austria, Cehia,

Dramã, Istoric, Romantic
01:00 Enescu
01:05 11.11.2011
2011, SUA, Horror, Thriller
02:35 Citeºte româneºte!
03:05 Telerecital
04:00 Mistere ºi conspiraþii
04:50 Poate nu ºtiai
05:00 WELLnessimþim bine în

România

07:35 Nãscuþi pentru a fi liberi
08:20 Ce zi minunatã!
10:10 Liga dreptãþii: Spargerea

de la muzeu
11:35 Marie Antoinette
13:40 Admis pe pile
15:30 La Middleton
17:15 Hai sã facem schimb!
18:20 Stã sã plouã cu chiftele 2
20:30 Grand Piano
22:00 Californication
22:30 Vicepreºedinta
23:00 Roxanne
00:40 Ray Donovan
01:35 Byzantium
03:35 Maria
03:55 Grand Piano
05:25 Californication
06:00 Rock'n'roll

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
11:00 Crescându-l pe Waylon

(R)
2004, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Doamna Winterbourne
1996, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
15:00 Dragul meu John
2010, SUA, Dramã, Rãzboi,

Romantic, Dragoste
17:00 Pregãteºte-te, cã vine!
2012, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Parker
2013, SUA, Crimã, Thriller
22:45 Prieteni cu copii
2011, SUA, Comedie
01:00 Parker (R)
2013, SUA, Crimã, Thriller
03:00 Prieteni cu copii (R)
2011, SUA, Comedie
05:00 Toate pânzele sus! (R)

07:15 Minciuna (R)
08:15 Rosa Diamante (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 Rosa Diamante
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)

07:45 Doamne de poveste (R)
08:45 Batman: Neînfricat ºi

cutezãtor (R)
09:15 Doamne de poveste (R)
10:15 Acasã în bucãtãrie (R)
11:15 Serviciul român de

comedie (R)
12:15 La Mãruþã (R)
13:45 Lara (R)
14:45 Jocul minciunilor (R)
15:45 Lara
16:45 Dragoste în ape tulburi (R)
19:00 Jocul minciunilor
20:00 Noi, cei din linia întâi
21:45 Impactul
23:45 Cobra 11 în alertã
00:45 Impactul (R)

09:00 King Kong (R)
2005, SUA, Aventuri
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Te cunosc de undeva
00:00 Picat din cer
1998, SUA, Comedie
02:30 Observator (R)
03:30 O duzinã de labuþe
2012, SUA, Comedie, Familie
05:15 Ciocanitoarea Woody
06:00 Observator

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 Teo Show (R)
10:30 La capãtul liniei
1982, România, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
16:15 O mãrit pe mama soacrã!

(R)
17:45 D-Paparazzi (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
20:00 Asta-i România!
21:30 DISCOTE-K (R)
22:30 Patologie
2008, SUA, Crimã, Thriller
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Asta-i România! (R)
03:15 Patologie (R)
2008, SUA, Crimã, Thriller
05:00 Nuntã cu surprize (R)

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

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

design
10:00 Teleshopping
10:30 Secrete de stil
11:00 Levintza prezintã
11:30 Click! Pofta bunã
12:00 Câini ºi pisici (R)
2001, SUA, Comedie
14:00 Scooby Doo ºi sabia

samuraiului
16:00 Schimb de mame
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Happy Feet - Mumble cel

mai tare dansator
2006, SUA, Animaþie, Aventuri,

Comedie
22:30 Jane ºi brioºele buclucaºe
2007, SUA, Comedie
00:30 Focus
01:00 Jane ºi brioºele buclucaºe
2007, SUA, Comedie
03:00 Secrete de stil (R)
03:30 Levintza prezintã (R)
04:30 Schimb de mame (R)
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
10:35 Rugby Four Nations 2014:

Noua Zeelandã - Africa de Sud
12:30 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Rugby Four Nations 2014:

Australia - Argentina
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Glory Londra: Remy

Bonjasky - Tyrone Spong
23:00 Jackass. Nebuni de legat!
00:00 Mafioþi
01:00 Wrestling WWE NXT Next

Generation

TVR 1

DUMINICÃ - 14 septembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

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

Þara Aurului
18:00 Lozul cel mare
18:30 România în 5 minute (R)
18:45 Stele de 5 stele
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Hoþul de cuvinte
2012, SUA, Dramã, Romantic,

Thriller
23:00 Starea naþiei
00:10 Cântecul românului în

Þara Aurului
01:55 România în 5 minute
02:00 Maºini, teste ºi verdicte
02:30 Telejurnal
03:20 Lumea ºi noi
03:45 Universul credinþei
04:30 Simbolica
04:35 Universul credinþei
05:25 Imnul României
05:30 Teleshopping

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

Familie
11:00 Pescar hoinar
11:30 Tenis. Cupa Davis*

România – Suedia.
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Lumea azi
19:00 Memoria exilului româ-

nesc
20:10 Între oglinzi paralele
1978, Romania, Dramã
21:50 Top cultura
22:45 Enescu
22:50 Niki Ardelean, colonel în

rezervã
2003, România, Dramã
00:30 Invitaþie la castel
02:25 Între oglinzi paralele
1978, România, Dramã
04:00 Memoria exilului româ-

nesc
05:00 Lumea azi
05:30 Mesager
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

07:50 Povestea lui Dee Dee
Ricks

09:05 Scooby-Doo: Seara
talentelor

10:25 O chema Sarah
12:10 Filme ºi vedete
12:40 Phil Spector
14:10 Cãþelul detetectiv
15:50 Îndrãgostiþi
17:30 Lincoln
20:00 Blue Jasmine
21:40 Lumea lui Arthur Newman
23:15 Cei rãmaþi
00:15 Banshee
01:10 The Devil's Double
03:00 South Park: Mai mare,

mai lung ºi necenzurat
04:20 Blue Jasmine
06:00 Phil Spector

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
11:00 Doamna Winterbourne

(R)
1996, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Dragul meu John (R)
2010, SUA, Dramã, Rãzboi,

Romantic, Dragoste
15:00 Pregãteºte-te, cã vine!

(R)
2012, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic
17:00 John Tucker trebuie sa

moara
2006, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Dead Man Down: Gustul

rãzbunãrii
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
22:45 Bilet de rãscumpãrare
2010, China, Hong Kong,

Acþiune, Aventuri, Comedie
00:45 Dead Man Down: Gustul

rãzbunãrii (R)

07:15 Minciuna (R)
08:15 Rosa Diamante (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 Rosa Diamante
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 Casa de alãturi (R)
03:30 Dincolo de povestiri (R)
04:30 Rãzboiul sexelor (R)
06:15 Casa de alãturi (R)

09:15 Acasã în bucãtãrie (R)
10:15 Doamne de poveste (R)
11:15 Acasã în bucãtãrie
12:15 Descoperã România (R)
12:45 Promotor
13:15 Doamne de poveste
14:15 Lara (R)
15:15 Jocul minciunilor (R)
16:15 Lara
17:15 Noi, cei din linia întâi (R)
19:00 Jocul minciunilor
20:00 Noi, cei din linia întâi
22:00 Veronika se hotãrãºte sã

moarã
00:15 Cobra 11 în alertã
01:15 Veronika se hotãrãºte sã

moarã (R)

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

Familie
09:30 Te cunosc de undeva (R)
13:00 Observator
13:30 Picat din cer (R)
1998, SUA, Comedie
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Hulk uriaºul
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF
23:30 Rãzboiul lui Connors
2006, SUA, Acþiune
01:30 Hulk uriaºul (R)
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF
03:45 Rãzboiul lui Connors (R)
2006, SUA, Acþiune
05:15 Mr. Bean (R)

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 La capãtul liniei (R)
1982, România, Dramã
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
14:45 KIDSing România (R)
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ochii din umbrã
21:30 O mãrit pe mama soacrã!
23:00 Dracula 2000
2000, SUA, Aventuri, Horror
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Ochii din umbrã (R)
03:30 Dracula 2000 (R)
2000, SUA, Aventuri, Horror

07:00 Teleshopping
07:30 Poveºti sã mori de râs
2006, Comedie, Fantastic
08:00 Vreau sã fiu stewardesã
2010
08:30 Stilista
2008, Reality TV
10:00 Teleshopping
10:30 Un nou început
2004, Dramã
11:30 Fetiþele ponei
2013, Animaþie, Comedie,

Familie
14:00 Lumea animalelor:

Teroare în adâncuri
15:00 Lumea animalelor:

Coºmar de vacanþã
16:00 Happy Feet - Mumble cel

mai tare dansator (R)
2006, SUA, Animaþie, Aventuri,

Comedie
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Vrei sã fii milionar
20:30 Schimb de mame
22:30 Soþia perfectã
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:30 Sfârºitul lumii
2005, SUA, Germania, Canada,

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

Mister
02:30 Poveºti sã mori de râs (R)
2006, Comedie, Fantastic
03:30 Un nou început (R)
2004, Dramã
05:00 Stilista (R)
2008, Reality TV
05:30 Click! Poftã bunã! (R)
06:00 Râzi ºi câºtigi (R)

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

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

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

Saki - Daniel Ghiþã
23:00 Jackass. Nebuni de legat!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30  Anatomia rãului
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Anunþul tãu!
S.C. OSSTONROX S.R.L

anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pen-
tru proiectul „Schimbare des-
tinaþie – locaþie strada Ana Ipã-
tescu, nr. 72 –Recuperare ma-
teriale reciclabile” propus a fi
amplasat în municipiul Bãileºti,
stada Ana Ipãtescu, nr. 72 , ju-
deþul Dolj. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr. 1, în zilele de
luni – vineri, între orele 09,00-
14,00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1.
 Asociaþia Vasiliada va în-
cheia un contract de furnizare
produse - ACCESORII DE BI-
ROU (MATERIALE CONSU-
MABILE), în cadrul proiectu-
lui POSDRU/139/5.2/G/125762.
Criteriul aplicat pentru atribui-
rea contractului va fi “preþul cel
mai scãzut pe produs”. Ope-
ratorii economici interesaþi
sunt invitaþi sã transmitã o
ofertã de preþ, pânã la data de
19.09.2014, ora 10.00. Docu-
mentaþia pentru ofertanþi poa-
te fi solicitatã la adresa de mail:
smaranda.spatarelu@asociatiavasiliada.ro.

Compania de Apã Oltenia
promoveazã intenþia unei inves-
tiþii pentru Proiectul ,,EXTINDE-
RE SISTEME ALIMENTARE CU
APÃ ªI CANALIZARE, INCLU-
SIV BRANªAMENTE ªI RA-
CORDURI ÎN JUDEÞUL DOLJ”.

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.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare de co-
vrigi, produse pa-
tiserie, vânzãtoa-
re orice magazin,
îngrijire copii ºi bã-
trâni. Telefon:
0251/552.089;
0747/072.570.

OFERTE SERVICIU
S.C. angajeazã
ºofer profesionist,
local Craiova. Re-
laþii la telefon: 0770/
607.975.
Angajez vânzãtoa-
re. Telefon: 0765/
040.172.
Angajez familie se-
rioasã, soþ ºi soþie,
pentru îngrijire ºi
administrare pensi-
une Sinaia, salariu
atractiv. Telefon:
0766/481.842.
Angajez zidar, zu-
grav, faianþar, rigip-
sar, tencuitor, ne-
calificaþi, termosis-
tem. Solicit expe-
rienþã ºi seriozita-
te. Telefon: 0767/
174.979.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Executãm con-
strucþii, finisaje,
amenajãri interioa-
re de calitate, 26 ani
experienþã în þarã
ºi strãinãtate. Tele-
fon: 0767/174.979.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Apartament 2 came-
re ultracentral, ultra-
lux, A.C. internet, toa-
te dotãrile. Telefon:
0762/109.595.
3 - 4 CAMERE

Particular vând apar-
tament 2 semideco-
mandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Tele-
fon: 0742/390.301.
Vând urgent apar-
tament 4 camere,
cartier Lãpuº (vi-
zavi de Electropu-
tere Mall), etajul 6/
8, multiple îmbunã-
tãþiri, termopane,
uºã metalicã la in-
trare. Poate fi vãzut
la orice orã din zi.
Preþ 47.000 euro
negociabil. Tele-
fon: 0766/483.542.

Vând apartament 3
camere, Filiaºi. Tele-
fon: 0766/577.828.
Proprietar vând apar-
tament 3 camere de-
comandat, lux, cen-
tralã, Craioviþa Nouã
- Orizont. Telefon:
0752/641.487.

CASE
Vând urgent casã
Predeºti! Preþ 400
milioane negocia-
bil. Telefon: 0756/
815.724, 0763/
273.958.
Vând casã în Oc-
nele Mari Vâlcea,
poziþie excelentã,
spaþii generoase,
detalii zilnice la te-
lefon: 0746/
035.625, între ore-
le 18.00 - 20.00.
Vând casã 2 ca-
mere, salã, tindã,
curte 600 mp, fân-
tânã. Preþ 10.000
Euro în Cleanov -
Dolj. Telefon: 0351/
809.972; 0764/
211.651.

Dioºti, vând casã Re-
galã superbã 3 ca-
mere ºi dependinþe,
grajd, magazie curte
3.800 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã 3 came-
re, anexe, pomi, vie,
fântânã, apã ºi cana-
lizare la poartã, loca-
litatea Ciutura. Tele-
fon: 0763/305.850.
Vând casã în comu-
na Breasta - Dolj,
lângã primãrie. Tele-
fon: 0769/369.128;
0722/943.220.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0722/618.998.

TERENURI
Vând teren central,
deschidere la douã
strãzi, 324 mp, Re-
laþii la telefon:0746/
495.167.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

Ocazie! Vând, închi-
riez, teren, Calea Bu-
cureºti, km 9, 1000-
2000 m deschidere
36 m, ideal pentru
Showroom, depozit,
halã, parc auto, ben-
zinãrie. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren 1500
mp deschidere 60
m cartier ªimnicu
de Jos la DJ, ca-
dastru fãcut, parce-
labil. Telefon: 0744/
563.823.
Vând teren 2600
mp pe ºoseaua
Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de
Lacul Tanchiºtilor,
între vile. Telefon:
0351/170.504.
Ocazie! Vând 800
mp, teren ideal pen-
tru casã, zonã pito-
reascã la 14 km de
Craiova, comuna
Predeºti, curent ºi
apã pe teren, 4000
Euro. Telefon: 0762/
109.595.

Vând teren arabil, in-
travilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Te-
lefon: 0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibi-
litate construcþie,
grãdinã Bio. Tele-
fon: 0724/805.298,
dupã ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi te-
ren intravilan 650
mp, deschidere 8 m,
15 euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/ mp. Tele-
fon: 0724/228.827.
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.

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

Schimb camerã
cãmin Valea Roºie
cu o cãsuþã locui-
bilã. Telefon. 0764/
806.680.
Apartamnet 2 ca-
mere cu casã îm-
prejurimi Craiova.
Telefon: 0771/
663.179.
Schimb teren intra-
vilan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.

AUTO
STRÃINE

Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Pun-
to S.T.D.I. an 1998
3 uºi, 1,7KW. Tele-
fon: 0762/185.366.
Vând Fiat Punto
motor 1,2, benzinã,
4 uºi, culoare roºu
grena, taxa auto
plãtitã ºi nerecupe-
ratã, înmatriculat
România. Telefon:
0727/714.184.
Vând Fiat Ducato,
fabricaþie 1997,
motor 2.5 Diesel,
consum7%, cui
pentru remorcã.
Telefon: 0768/
254.760.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând masã floa-
rea–soarelui pentru
combinã C 12M,
cutie viteze, reduc-
tor tracþiune, triodi-
nã 380V ºi alte pie-
se. Telefon: 0764/
261.954.
VÂND disc, semã-
nãtoare porumb,
plug, instalaþie er-
bicidat, an fabrica-
þie 2003. Telefon:
0742/ 176.320.
Vând frigider cu
congelator ARTIC -
nou cu garanþie 3
ani. Telefon: 0745/
751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televi-
zor color, putinã
salcâm, bicicletã
bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând þuicã de pru-
nã ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.
Vând groapã cimi-
tir Roboaica, regu-
lator gaze ºi 2 ar-
zãtoare sobe. Tele-
fon: 0746/901.203.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi
ghete militare, pie-
se Dacia noi, calcu-
lator instruire copii,
combinã muzicalã
stereo. Telefon:
0735/445.339.
Vând Frigider Arctic
180 litri ºi premergã-
tor copii. Telefon:
0745/602.001.

Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã- 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m,
televizor color
Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/ 303.445.
Vând stoloni cãp-
ºuni remontate,
parþial înfloriþi. Preþ
5 lei ºi 8 lei. Tele-
fon: 0742/023.399;
0253/285.145.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Tele-
fon: 0251/417.493.

Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare fini-
satã neocupatã. Te-
lefon: 0722/456.609.
Vând vin roºu 5 lei/
litru ºi þuicã 10 lei/
litru. Telefon: 0251/
428.415; 0743/
510.255.
Vând tub plastic
pentru forat puþuri
dimensiune 112.
Telefon: 0745/
589.825.
Albine, familii puter-
nice ºi roi bine dez-
voltaþi cu mãtci se-
lecþionate. Telefon:
0720/115.936.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catar-
giu Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi fe-
restre. Telefon:
0766/676.238.
Vând þiglã Jimbolia
ºi cãpriori din de-
molãri. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
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Vând cauciucuri
cu jantã 155/13
noi, aragaz voiaj
cu douã ochiuri cu
butelie, polizor un-
ghiular (flex) D
125/ 850 W, foar-
fecã tãiat tablã de
banc, canistrã alu-
miniu nouã 20 l,
reductor oxigen
sudurã, alternator
12V nou, delcou
aprindere Dacia
1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând þuicã 40
grade, maºinã de
cusut: SINGER
PAFF. Telefon:
0745/751.558.
Vând PC model
MSI – ALL-IN-
ONE, WIND TOP
AE 1920 nefolosit,
sigilat, garanþie
300 Euro. Telefon:
0722/456.609.
Vând aparat de
sudurã, autogen
polizor, bormaºi-
nã, parbriz Tico.
Telefon: 0761/
155.549.
Vând 3 locuri de
veci. Telefon: 0770/
661.777.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate,
preþ negociabil.
Telefon: 0767/
453.030; 0764/
779.702.
Vând maºinã de
spãlat, frigider inox,
televizor mic ºi
mare, ºifonier ste-
jar. Telefon: 0752/
142.493.

Vând PENSÃ REI-
MERS pentru cas-
trat armãsari, inox
veritabil - stazã
perfectã. Telefon:
0720/231.610.
Vând sobã emaila-
tã, pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popula-
rã ºi uºoarã. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând aparat ºle-
fuit, lentile pentru
opticã, diverse
scule, motor rezer-
vã, furnituri ptr. op-
ticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând maºinã de
cusut casnicã, sim-
plã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând mobilã dor-
mitor ºi sufragerie,
aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/
322.534.

SCHIMBURI
Vând sau scimb
calorifere de fontã
(folosite) cu un ca-
lorifer tablã 120/80
foarte puþin folosit.
Telefon: 0720/
231.610.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr butelie cu
guler. Telefon:
0728/012.055.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez camerã.
Telefon: 0771/
780.325.
ÎNCHIRIEZ garso-
nierã lîngã Spitalul
Militar. Telefon:
0735/633.258.
Particular închiriez
apartament 2 ca-
mere decomanda-
te, ultraîmbunãtãþit,
centralã, stradal
zona Cinemato-
graf Craioviþa, 180
euro/lunã. Telefon:
0728/012.055.
Închiriez 3 camere,
ultracentral, centra-
lã, A.C. mobilat, lux.
Telefon: 0726/
212.774.
Închiriez garsonie-
rã mobilatã. Tele-
fon: 0761/277.780.
Apartament 2 ca-
mere decomanda-
te lux, A.C. micro-
centralã, balcon în-
chis, complet mo-
bilat. Telefon: 0722/
956.600; 0756/
028.300.
Închiriez garsonie-
rã mobilatã Lãpuº.
Telefon: 0724/
065.756.

Închiriez aparta-
ment ultracentral,
ultralux, A.C. toate
dotãrile, mobilier ul-
tramodern ºi regim
hotelier. Telefon:
0762/ 109.595.
Închiriez camerã la
bloc (zona Univer-
sitate). Telefon:
0770/661.418;
0351/422.633.
Închiriez spaþiu
stradal, birou mobi-
lat, depozit, Dezro-
birii. Telefon: 0351/
437.906.
CERERI ÎNCHIRIERI
Caut sã închiriez
garsonierã mobi-
latã. Ofer 80 Euro.
Telefon: 0763/
975.992.

PIERDERI
Pierdut numãr fiscal
DJ 0027026688
aparþinând SC
DUSTAN AUTO
SRL. Se declarã nul.

DECESE
Cu sufletele cer-
nite de durere
familia ºi priete-
nii anunþã dece-
sul celei ce a
fost DANIELA
DUMITRU, fiicã
ºi prietenã de
neînlocuit. Tru-

pul neînsufleþit
se aflã depus la
Capela Biseri-
cii Sf. Nicolae
(Ungureni). În-
mormântarea
va avea loc azi,
ora 12,30 la Ci-
mitirul  Ungu-
reni. Îi vom pãs-
tra o vie ºi pioa-
sã amintire! Re-
grete eterne!

COMEMORÃRI
Vineri 12 septem-
brie 2014 s-au îm-
plinit 7 ani de la de-
cesul învãþãtoarei
DULGHERU VASI-
LICA din Bãileºti.

Soþul, fiica, ginere-
le ºi nepoata nu o
vor uita niciodatã.
Azi 13 septembrie
2014 se împlinesc
40 de zile de la de-
cesul mult prea de-
vreme a celui care
a fost ing. ROªU
THEODOR, om
adevãrat cu mul-
tiple calitãþi ºi su-
flet mare, lãsând în
urmã lacrimi, triste-
þe ºi multã singurã-
tate. Nu te vom uita
niciodatã! Lauren-
þiu fiu, Tinela  norã,
Robert nepot.
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România ºi Suedia ºi-au împãrþit victoriile, 1-1,
ieri, în prima zi a playoff-ului Grupei I a Zonei Euro-
africane a Cupei Davis, întrecere ce se disputã pe
Arenele BNR din Bucureºti. Punctul tricolorilor a
fost adus în al doilea meci de Marius Copil – foto
(174 ATP), care l-a învins în minimum de seturi pe
Elias Ymer (242 ATP), scor 6-2, 6-3, 6-2. Tot în
trei acte cedase anterior principala noastrã rache-
tã, Adrian Ungur (134 ATP), depãºit, mai mult de-
cât surprinzãtor, de numãrul 256 mondial, Chris-
tian Lindell, scor 5-7, 6-7 (2), 4-6.

Astãzi, de la ora 13.00, va avea loc jocul de du-
blu Florin Mergea/Horia Tecãu – Isak Arvidsson/

România ºi Suedia,România ºi Suedia,România ºi Suedia,România ºi Suedia,România ºi Suedia,
la egalitate dupã prima zila egalitate dupã prima zila egalitate dupã prima zila egalitate dupã prima zila egalitate dupã prima zi

Johan Brunstron.
Înaintea acestui meci, Victor Hãnescu, care s-a

retras recent din echipa de Cupa Davis, va fi pre-
miat pentru întreaga activitate în competiþie.

Mâine, în ultima zi a întâlnirii de la Bucureºti,
Adrian Ungur va da piept cu Elias Ymer, de la ora
11.30, iar Marius Copil va juca împotriva lui Chris-
tian Lindell.

Echipa care va câºtiga va rãmâne în Grupa I,
Zona Euro/Africanã, iar pierzãtoarea va juca bara-
jul pentru menþinerea în Grupa I cu Letonia sau
Austria.

Toate partidele sunt transmise în direct de TVR 2.

Campioanã în Turcia, la pre-
cedenta ediþie din 2010, reprezen-
tativa Statelor Unite va lupta din
nou cu trofeul pe masã, dupã ce
a trecut facil, joi searã, la Barce-
lona, de vicecampioana continen-
talã Lituania, scor 96-68. Ca ºi în
„sfertul” cu Slovenia, yancheii s-
au dezlãnþuit dupã odihnã, care i-
a gãsit cu un avantaj de doar 8
puncte 43-35 (21-16, 22-19). În
sfertul 3 au înlãturat elevii lui Mike
Krzyzewski ºi aºa puþinele dubii,
adjudecat cu un sec 33-14. Cel
mai bun realizator al americanilor

BASCHET (M) – CAMPIONATUL MONDIAL

Statele Unite îºi va apãra coroana
a fost Kyrie Irving, de la Cleve-
land Cavaliers, autor a 18 punc-
te, în timp ce Rudy Gay, omul lui
Sacramento Kings, ºi-a trecut în
cont cele mai multe recuperãri (7).
De la baltici au ieºit la rampã Jo-
nas Valanciunas (Toronto Rap-
tors) ºi Mindaugas Kuzminskas
(Unicaja Malaga) – fiecare cu câte
15 puncte. Kuzminskas a fost
numãrul 1 ºi la recuperãri – 9.

Statele Unite baraserã drumul
Lituaniei în semifinale ºi în urmã
cu 4 ani, atunci scorul fiind ceva
mai strâns, 89-74.

Acest ultim act va fi al optulea
pentru naþionala SUA, bilanþul fi-
ind de 4-3. A câºtigat în 1954,
1986, 1994 ºi, cum deja am notat,
în 2010, cedând în 1950, 1959 ºi
1982.

Adversara americanilor din ma-
rea finalã (duminicã, ora 22:00,
Digi Sport 1) s-a decis asearã târ-
ziu, odatã cu disputarea partidei
dintre Serbia ºi Franþa.

Finala micã se va disputa astãzi,
de la 18:00, ºi va putea fi urmãritã
de asemenea în direct, la Digi
Sport 3.

Sâmbãtã

DIGI SPORT 1
10:00 – MOTO GP FP3 – Marele Premiu al

Statului San Marino /  13:35 – MOTO GP QP
– Marele Premiu al Statului San Marino /
18:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Rennes –
Paris SG / 21:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei:
Real Madrid – Atl. Madrid.

DIGI SPORT 2
10:00 – TENIS (F) – Turneu la Hong Kong:

semifinale / 14:00 – HANDBAL (M) – Liga
Naþionalã: Dinamo – CSM Bucureºti / 15:30
– HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: Dunãrea
Brãila – U Jolidon Cluj / 17:00 – FOTBAL –
Camp. Spaniei: Barcelona – Bilbao / 19:00,
21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei: Empoli –
Roma, Juventus – Udinese.

DIGI SPORT 3
15:05, 17:45 – CURSE DE MAªINI – la

Lausitzring, în Germania: Porsche Carrera
Cup – cursa 1, DTM calificãri / 18:00 – BAS-
CHET (M) – Campionatul Mondial, în Spa-
nia, finala micã: Lituania – Serbia/Franþa /
21:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Reims –
Toulouse.

DOLCE SPORT
10:30 – CURSE DE MAªINI – Formula E,

la Beijing, în China / 13:00 – RUGBY – Tur-
neul celor 4 Naþiuni: Australia – Argentina /
16:30 – FOTBAL – Camp. Germaniei: Dort-
mund – Freiburg / 18:30 – FOTBAL – Liga I:
Viitorul – Ceahlãul.

DOLCE SPORT 2
10:30 – RUGBY – Turneul celor 4 Naþiuni:

Noua Zeelandã – Africa de Sud / 14:00 –
TENIS – Cupa Davis: Elveþia – Italia / 19:30
– FOTBAL – Camp. Angliei: Liverpool – As-
ton Villa / 21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei:

Juventus – Udinese.
SPORT.RO
10:30, 13:00 – RUGBY – Turneul celor 4

Naþiuni: Noua Zeelandã – Africa de Sud, Aus-
tralia – Argentina.

EUROSPORT
9:30 – SNOOKER – Mastersul de la Shan-

ghai, în China / 14:45, 17:00 – FOTBAL –
Camp. Angliei: Arsenal – Man. City, Chelsea
– Swansea / 20:30 – ATLETISM – Cupa Con-
tinentalã IAAF, la Marrakech, în Maroc: eta-
pa întâi.

EUROSPORT 2
14:30 – SNOOKER – Mastersul de la Shan-

ghai, în China / 16:30, 19:30 – FOTBAL –
Camp. Germaniei: Bayern – Stuttgart, Mon-
chengladbach – Schalke / 21:45 – CÃLÃRIE
– Circuitul Campionilor Global, la Lausanne,
în Elveþia.

TVR 2
12:50 – TENIS – Cupa Davis: România –

Suedia (meciul de dublu) / 18:30, 21:00 –
RUGBY – Super Liga Naþionalã: RCMUV Ti-
miºoara – Dinamo Bucureºti (finala micã),
CSM ªtiinþa Baia Mare – RCJ Farul Constan-
þa (finala mare).

LOOK TV
21:00 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj –

Astra.
LOOK PLUS
18:30 – FOTBAL – Liga I: Viitorul – Cea-

hlãul.

Duminicã

DIGI SPORT 1
9:45, 12:00 – MOTO GP – Marele Premiu

al Statului San Marino: calificãri ºi cursa /
16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Inter – Sas-

suolo / 18:00, 20:00 – FOTBAL – Camp. Spa-
niei: Valencia – Espanyol, Sevilla – Getafe /
22:00 – BASCHET (M) – Campionatul Mon-
dial, în Spania, marea finalã: Statele Unite –
Serbia/Franþa.

DIGI SPORT 2
12:00 – TENIS (F) – Turneu la Hong Kong:

finala / 14:15 – CURSE DE MAªINI – la Lau-
sitzring, în Germania: DTM cursa / 16:00 –
FOTBAL – Camp. Italiei: Lazio – Cesena /
18:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Guingamp
– Bordeaux / 20:00 – HANDBAL (F) – Liga
Naþionalã: CSM Bucureºti – SCM Craiova /
21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei: Parma –
Milan.

DIGI SPORT 3
12:00 – CURSE DE MAªINI – la Lausit-

zring, în Germania: Porsche Carrera Cup –
cursa 2 / 13:30 – FOTBAL – Camp. Italiei:
Sampdoria – Torino / 18:00 – HOCHEI – Fi-
nala Cupei României / 21:00 – CURSE DE
MAªINI: Nascar Chicagoland Speedway.

DOLCE SPORT
16:00 – FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi –

ASA Tg. Mureº.
DOLCE SPORT 2
10:00 – VOLEI PE PLAJÃ – Masters la

Baku, în Azerbaidjan / 13:00 – TENIS – Cupa
Davis: Elveþia – Italia / 16:00, 21:45 – FOT-
BAL – Camp. Italiei: Lazio – Cesena, Parma –
Milan.

EUROSPORT
9:30 – SNOOKER – Mastersul de la Shan-

ghai, în China / 14:45 – CURSE DE MAªINI
– Seria Mondialã Renault, la Slivene, în Bul-
garia: cursa a doua / 16:00 – SNOOKER –
Mastersul de la Shanghai, în China / 18:00 –
FOTBAL – Camp. Angliei: Man. United –
Queens PR / 20:15 – CICLISM – Turul Spa-

niei: etapa a 21-a (contratimp) / 22:15 – CI-
CLISM – Marele Premiu, la Montreal, în Ca-
nada.

EUROSPORT 2
14:30 – SNOOKER – Mastersul de la Shan-

ghai, în China / 16:30, 18:30 – FOTBAL –
Camp. Germaniei: Frankfurt – Augsburg,
Hannover – Hamburg / 20:30 – ATLETISM
– Cupa Continentalã IAAF, la Marrakech, în
Maroc: etapa a doua / 1:00, 2:00 – MOTO-
CROS – Campionatul Mondial, la Leon, în
Mexic: cursa a doua.

TVR 2
11:30 – TENIS – Cupa Davis: România –

Suedia.
LOOK TV
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: Rapid –

„U” Cluj, FC Botoºani – Dinamo.
LOOK PLUS
16:00 – FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi –

ASA Tg. Mureº.

TENIS – CUPA DAVISTENIS – CUPA DAVISTENIS – CUPA DAVISTENIS – CUPA DAVISTENIS – CUPA DAVISTENIS – CUPA DAVISTENIS – CUPA DAVISTENIS – CUPA DAVISTENIS – CUPA DAVIS

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
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SCM U Craiova are parte
de un examen teribil în acest
weekend, având de înfrun-
tat, în deplasare, pe CSM
Bucureºti, echipã ce s-a
întãrit formidabil în aceastã
varã, cu scopul declarat de
a cuceri Liga Campionilor în
2016 sau 2017.

Handbalistele pregãtite de
Aurelian Roºca se deplasea-
zã în Capitalã cu un moral
bun, dupã ce au legat douã
victorii în primele trei runde
(la Roman ºi în Polivalentã,
cu Vâlcea; eºecul a venit în
runda inauguralã cu cam-
pioana Baia Mare), în timp
ce bucureºtencele, cum era
de aºteptat, au punctaj
maxim, depãºind rând pe
rând pe HC Zalãu (d),
Unirea Slobozia (a) ºi „U”
Alexandrion Cluj (d), fostã
Jolidon. Dacã prima a
scãpat cât de cât rezonabil,
cedând la 7 puncte, celelal-
te au încasat-o la diferenþe
de 16, respectiv 20 de
puncte.

Mãcar 6 transferuri de
marcã a realizat CSM-ul în
presezon, când au fost
antamate patru campioane
mondiale en-titre, brazilien-
cele Fernanda Da Silva, Ana

1. Baia M.* 12 8. Slobozia 3
2. CSM Buc. 9 9. Devatrans 3
3. Corona 9 10. Constanþa* 3
4. Brãila 9 11. Cluj 2
5. Craiova 6 12. Vâlcea 1
6. Roman 4 13. Ploieºti 0
7. Zalãu 3 14. Tg. Mureº 0
* - un joc în plus.

Paula Rodrigues, Mayssa
Pessoa ºi Deonise Cavaleiro,
suedeza Linnea Torstenson
(fostã vicecampioanã euro-
peanã în 2010) ori spaniola
Carmen Martin, medaliatã cu
bronz la ultima ediþie a
Olimpiadei, Londra 2012.
Ultima ar avea în prezent ºi
cel mai mare salariu din
România, 12.000 de euro pe
lunã! Plus cã pe banca
tehnicã a fost adus ºi Jakob
Vestergaard, fostul tehnician
al Oltchimului, care face
pereche cu Mette Klit.

Altfel, pânã la meci,
jucãtoarele alb-albastre se
vor afla astãzi, la orele
prânzului (12:00 – 12:30),
în centrul Craiovei, mai
exact în Piaþa Alexandru
Ioan Cuza, unde va fi
prezentat lotul pentru acest
sezon, în cadrul evenimen-
tului Craiova SportFest.

Partida CSM Bucureºti –
SCM U Craiova va fi în
direct duminicã searã, de la
ora 20:00, la Digi Sport 2.

Iatã ºi programul celorla-
te partide ale rundei a 4-a:
HCM Roman – Cetate
Devatrans, HC Zalãu –
Unirea Slobozia, Dunãrea
Brãila – “U” Alexandrion

Cluj (toate sâmbãtã), HCM
Rm. Vâlcea – CSM Ploieºti,
Mureºul Tg. Mureº –
Corona Braºov (ambele
duminicã). Joi searã, în
prima partidã a etapei, HCM
Baia Mare a învins cu 36-23
pe “U” Neptun Constanþa,
dupã ce la pauzã vizitatoa-
rele conduceau cu 15-13!

Într-un meci din cadrul eta-
pei a 3-a, CS Podari va întâni
astãzi, de la ora 17:00, pe te-
ren propriu, formaþia ilfovea-

Duminicã, ora 11:00
Seria I: Victoria Pleniþa (3p) – Viito-

rul Dobridor (0p), Victoria Basarabi (0p)
– Voinþa Caraula (0p), Viitorul Vârtop
(0p) – SIC Pan Unirea (3p), Fulgerul
Maglavit (0p) – Tractorul Cetate (3p),
Progresul Ciupercenii Vechi (1p) – SC
Poiana Mare (3p), Flacãra Moþãþei (3p)
– Viitorul Ciupercenii Noi (1p), Avântul
Verbiþa (0p) – Avântul Giubega (0p),
Recolta Galicea Mare (3p) – Dunãrea
Negoi (0p).

Seria a II-a: Unirea Goicea (0p) –
CSM Progresul Bãileºti (3p), Viitoul Mã-

FOTBAL – LIGA A V-A – ETAPA A 2-A
ceºu de Sus (3p) – Progresul Cerãt (3p),
Recolta Seaca de Câmp (0p) – Voinþa Ra-
dovan (0p), Recolta Urzicuþa (1p) – Tri-
umf Bârca (3p), AFC Giurgiþa (0p) – Vi-
itorul GP Siliºtea Crucii (1p), Avântul
Rast (3p) – Recolta Mãceºu de Jos (3p),
Recolta Cioroiaºi (0p) – Gloria Catane
(0p).

Seria a III-a: Fulgerul Mârºani (1p)
– Dunãrea Gighera (3p), Ajax Dobroteºti
(3p) – Avântul Daneþi (1p), Unirea Tâm-
bureºti (3p) – Unirea Tricolor Dãbuleni
(0p), Torentul Secui (0p) – Unirea Amã-
rãºtii de Jos (0p), Progresul Amãrãºtii

de Sus (3p) – Viitorul Sadova (3p), Vii-
torul Gângiova (0p) – Avântul Dobreºti
(0p). Victoria Cãlãraºi (0p) stã.

Seria a IV-a: ªtiinþa Teasc (0p) – Lu-
ceafãrul Popânzãleºti (0p), Atletico Zã-
noaga (0p) – Viitorul Apele Vii (3p), Pro-
gresul Castranova (0p) – Unirea Câm-
peni (3p), Viitorul Coºoveni (0p) – Voinþa
Puþuri (3p), Flacãra Drãgoteºti (0p) –
Viitorul 2 Cârcea (3p), Avântul Pieleºti
(3p) – Sporting Leu (3p).

Seria a V-a: Viitorul Ghindeni (0p) –
Aktiv Padea (0p), Avântul Þuglui (1p) –
Inter Secui (3p), Voinþa Belcin (0p) – CS

Casa Bogdan Craiova (1p), Arena Bulls
Preajba (0p) – ªtiinþa Calopãr (3p), Vii-
torul ªtiinþa Craiova (0p) – AS Rojiºte
(3p), Fortuna Craiova (3p) – Avântul
Gherceºti (3p).

Seria a VI-a: Unirea Braloºtiþa (3p)
– Viitorul Valea Fântânilor (3p), Lucea-
fãrul Craiova (1p) – Progresul Mischii
(0p), Jiul Breasta (0p) – Vulturul Cer-
nãteºti (1p), AS Greceºti (0p) – Rapid
Potmelþu (3p), Energia Craiova (3p) –
Standard ªimnicu de Sus (3p), Viito-
rul Municipal 2 Craiova (0p) – AS
Scaieºti (0p).

FOTBAL – LIGA A III-A – SERIA 3

Îºi revine Podariul?
Etapa 3 - astãzi, ora 17:00

CS Podari – CS Afumaþi
CN Dinicu Golescu – CS Viºina Nouã
CS ªtefãneºti – Chiajna II
Sporting Roºiori – Astra II
Asearã, dupã închiderea ediþiei, s-au disputat partidele: Urban Titu –

FCM Târgoviºte, Chindia Târgoviºte – Atletic Bradu, Inter Clinceni –
Argeºul Piteºti.

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

nã CS Afumaþi. Partida gãseº-
te cele douã combatante în
poziþii oarecum diferite: Poda-
riul a pierdut ambele jocuri dis-

putate pânã acum (0-1, aca-
sã, cu FCM Târgoviºte ºi 1-
2,  în  deplasare ,  cu Urban
Titu), în timp ce vizitatorii au
o zestre de patru puncte (5-0,
afarã, cu CN Dinicu Golescu
Câmpulung ºi 2-2, în propriul
fief, cu Chindia Târgoviºte).

Podariul „s-a încãlzit” pen-
tru meciul contra celor de la
Afumaþi într-un amical cu CS
Universitatea Craiova (foto),
în faþa cãreia s-a înclinat,
marþi, cu 2-3 (0-2). Golurile
echipei pregãtite de Victor
Naicu au fost marcate de Pre-
da ºi Segãrceanu – jucãtori
veniþi de pe banca de rezerve.

Celelalte echipe doljene din
al treilea eºalon (seria 4), CSO
Filiaºi ºi Viitorul Muncipal Cra-

iova, ºi ele fãrã punct dupã pri-
mele douã runde, au jucat
asearã dupã închiderea ediþiei,

amândouã afarã, în aceeaºi or-
dine, cu Millenium Giarmata ºi
Minerul Motru.

SCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilãSCM, în misiune imposibilã
HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ
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Sâmbãtã, centrul Craiovei se va
transforma într-un adevãrat complex
sportiv, în cadrul evenimentului „Craio-
va SportFest”, organizat de Direcþia
Judeþeanã de Sport ºi Tineret. Locuito-
rii Bãniei sunt invitaþi sã practice
sporturile favorite, sã-i urmãreascã pe
viitorii performeri la lucru pe terenurile
amenajate ºi sã-i cunoascã pe sportivii
care vor reprezenta în acest sezon
cluburile municipalitãþii în competiþiile
oficiale. Scopul acþiunii este populariza-
rea ºi mediatizarea fenomenului sportiv,
iar obiectivele: prezentarea ºi promova-
rea sportivilor craioveni, implicarea
populaþiei în activitãþile sportiv recreati-
ve ºi în spectacolul sportiv, prezentarea
ofertei sportive, în vederea atragerii

„Craiova SportFest” ocupã centrul Bãniei pentru o zi„Craiova SportFest” ocupã centrul Bãniei pentru o zi„Craiova SportFest” ocupã centrul Bãniei pentru o zi„Craiova SportFest” ocupã centrul Bãniei pentru o zi„Craiova SportFest” ocupã centrul Bãniei pentru o zi
Craiovenii sunt invitaþi sã facã sport ºi sã cunoascã echipele

municipalitãþii la evenimentul programat sâmbãtã

copiilor pentru practicarea sportului de
performanþã. Disciplinele alese sunt:
 atletism, alpinism-escaladã, arte
marþiale, baschet, badminton, box, dans
sportiv, fotbal, handbal, judo, lupte,
oinã, scrimã, ºah, tenis, tenis de masã,
table-backgammon, volei ºi zonã de
animaþie sportivã. Alãturi de DJST Dolj
s-au implicat Primãria Craiovei, Consi-
liul Local Craiova, RAT Craiova, Sala
Polivalentã ºi cluburile sportive din
Bãnie. La ora 17.00 în Bãnie, echipele
craiovene de salã îºi vor prezenta
loturile înaintea noului sezon, iar
baschetbaliºtii de la SCM U vor disputa
un joc amical contra bulgarilor de la
Balkan Botevgrad, în Sala Polivalentã,
de la ora 19.

Echipa masculinã de volei SCM Uni-
versitatea Craiova a pierdut primul ami-
cal precompetiþional. Elevii lui Dãnuþ
Pascu au cedat cu 3-0 (25-20, 26-24,
27-25) în faþa nou-promovatei Banatul
Caransebeº, întãritã în varã ºi cu mai
mulþi foºti vicecampioni cu SCM U prin-
tre care: Vânãtoru, Jovic, Aleksic, Bo-
rota sau Todor. Echipa din Caransebeº
ºi-a prezentat lotul în faþa a 500 de su-
porteri, iar apoi a fãcut spectacol în faþa
noii formaþii încropite de Dan Pascu.
Aceasta ºi-a luat revanºa, ieri, în al doi-
lea meci, scor 3-1 (22-25, 26-24, 25-
23, 25-19). Pascu a folosit jucãtorii: Pre-
drag Bicanin, Laurenþiu Licã, Petar Tu-
ranjanin, Nicuºor Ghionea, Florin Voi-
nea, Bogdan Ene ºi Mihai Mãrieº (libe-
ro). Au mai jucat: Ionuþ Manda, Ion Ve-
licu ºi Vlado Milev. De partea cealaltã,
Pavel Craia i-a utilizat pe: Laurenþiu Vâ-
nãtoru, Filip Todor, Vladan Aleksic, Fa-
bian Birãu, Dan Borota, Nenad Sormaz
ºi Vladimir Jovic (libero). A mai jucat:
Emil Lung.

SCM U Craiova ºi Banatul Caranse-
beº se vor întâlni sãptãmâna viitoare în
Bãnie la „Cupa Radu Zamfirescu”, com-
petiþie la care vor mai participa Steaua
ºi Dinamo.

Echipa satelit a Craiovei a deschis etapa a 5-a a
Ligii a IV-a Dolj cu un festival de goluri în faþa
echipei Danubius Bechet. Sorin Cârþu a fost ºi de
aceastã datã lângã puºtii de la formaþia secundã,
pe care i-a vãzut la lucru ºi în amicalul cu Poda-
riul, sfãtuindu-i de pe margine aproape la fiecare
fazã ºi þinându-le un discurs la pauzã. Tinerii fot-
baliºti s-au implicat ºi au marcat pe bandã rulan-
tã, ratând ºi alte multe ocazii, scorul final fiind 9-
1. Au marcat: R. Petre, Ivan (2), Cârstea (2), Sin
(3). Pentru CS Universitatea au evoluat ºi jucãtori
care au fost în lotul primei echipe, precum Ivan,
Avrãmia ºi Sin, echipa utilizatã fiind: Popescu –
Marcu, Hreniuc, Avrãmia, Nicolae – Petre, Geor-
gescu, Cârstea, Sin, Manea – Ivan. Dupã pauzã
au intrat Tomºa, Iuga, Gârbiþã ºi Burlacu. În ur-
mãtoarea rundã, echipa a doua a Universitãþii va
evolua în deplasare, pe terenul Recoltei Ostroveni.

Cãtãlin Gãman,
suspendat de CCA din cauza AJF Dolj

Arbitrul craioveam Cãtãlin Gãman va fluiera în
acest week-end la un meci la Liga a IV-a Dolj, el
pierzând ocazia de a arbitra în primul eºalon, dupã
ce e fost suspendat de CCA pentru douã etape. Nu
ca urmare a unor erori de arbitraj, ci fiindcã AJF
Dolj nu a anunþat, aºa cum era necesar, cã arbitrul
craiovean a condus meciul amical internaþional din-
tre CS Universitatea Craiova ºi OFK Belgrad, pro-
gramat acum o sãptãmânã pe „Ion Oblemenco”.

ACTIVITÃÞILE ªI PROGRAMUL CRAIOVA SPORTFEST
ZONA 1 – Piaþa Mihai Viteazul
Streetball
Vor fi amenajate un numãr de 8 terenuri pentru streetball ºi aruncãri la coº. Se vor organiza

concursuri de streetball pe categorii de vârstã, participarea fiind pe baza de înscriere. De asemenea
vor fi organizate demonstraþii de baschet cu participarea sportivilor seniori de la echipa de bas-
chet SCM U Craiova ºi a echipelor de juniori ºi copii de la CSS Craiova, BC Lions Craiova, CS
Royal Craiova, Baschet Club” Îngerii Bãniei”.

Categorii de vârstã: sub 12 ani, 12-18 ani; peste 18 ani
 ZONA 2 – str. A.I.Cuza – Prefecturã – Primãrie – zona comercialã
Atletism – demonstraþie cu participarea sportivilor din cluburile CSM Craiova, CSU Craiova,

LPS P.Triºcu Craiova.
Scrimã – demonstraþie cu participarea sportivilor din cluburile CSM Craiova, CSU Craiova, LPS

P.Triºcu Craiova.
Handbal – jocuri ºi demonstraþii între sportivii copii ºi juniori de la cluburile HCM Craiova ºi

CSS Craiova. Demonstraþii ºi concursuri de aruncãri libere pentru populaþie cu participarea spor-
tivelor senioare de la SCM Craiova.

Volei – jocuri ºi demonstraþii între sportivii copii ºi juniori de la Colegiul Naþional Nicolae
Titulescu Craiova ºi A.S. ªcoala de Volei Craiova.

Oinã – demonstraþie, jocuri ºi activitãþi interactive organizate de CS Hoina Craiova
 ZONA 3 – Piaþa William Shakespeare
Dans sportiv – demonstraþii ºi animaþie organizate de cãtre cluburile CDS Katamis Craiova, CS

Patricia Dance Craiova, Palatul Copiilor Craiova, Asociaþia Sportivã Decebal Craiova. Participare
liberã.

Lupte, judo, arte marþiale, karate – demonstraþii, concursuri, animaþie cu participarea cluburilor
LPS P.Triºcu Craiova, CSM Craiova, CS Washi Craiova, Wu-Quan-Li Craiova, CS Adi-San Craio-
va.

Escalada – CS Dracones Rhabon Craiova, participare liberã. Se va amplasa un panou de escalã.
Doritorii vor putea executa cãþãrãri sub îndrumarea monitorilor de specialitate.

ªah, table-backgammond – concursuri ºi initiere. Coordonatori: CS Tinerii Maeºtrii Craiova, CS
Fair Play Craiova, CSM Craiova.

Tenis de masã – concursuri, jocuri libere, demonstraþii cu participarea populaþiei. Organizator
CSS Craiova.

Box – demonstraþie cu participarea sportivilor din cadrul CSM Craiova ºi CS CFR IRLU Marfã
Craiova.

Badminton – demonstraþie ºi activitãþi libere sub coordonarea profesorilor ºi sportivilor de la
LPS Petrache Triºcu Craiova.

 ZONA 4 – str. A.I.Cuza – Universitatea din Craiova
Tenis – demonstraþii ºi activitãþi interactive organizate de cãtre cluburile CS Stanicã Craiova,

CS Kofe Craiova, CSM Craiova, CS Voinþa Craiova
Zonã de animaþie ºi jocuri - Se vor desfãºura activitãþi sportiv recreative pentru copii, de cãtre

Asociaþia Pro EFS Craiova ºi Palatul Copiilor Craiova. Pentru adulþi vor fi organizate activitãþii de
gimnasticã aerobicã ºi fitness de cãtre centrele de gimnasticã autorizate din Craiova.

Fotbal - Campionat de fotbal pentru grupele de copii de la cluburile: CSS Craiova, CSJ ªtiinþa
Craiova, CS Luceafãrul Craiova, CSU Craiova. Invitaþi: fotbaliºtii de la CS Universitatea Craiova.

Volei, Banatul Caransebeº – SCM U Craiova
3-0 ºi 1-3

Dãnuþ Pascu,
1-1 cu foºtii sãi jucãtori

Puºtii Craiovei
au fãcut scor
cu Bechetul

Liga a IV-a Dolj, etapa a 5-a: Sâmbãtã, ora 12: Progresul Segarcea – Recolta Ostro-
veni (R. Catanã – L. Dira, A. Manole: T Veleanu, A. Barbu), ªtiinþa Malu Mare –
Amaradia Melineºti (C. Iacob – L. Dirmon, Fl. Andrei; O. Pãdureanu, T. Sorohan),
Viitorul Cârcea – Dunãrea Calafat (C. Gãman – D. Mitruþi, A. Popescu; V. Drãgan, C.
Sãndoi), Dunãrea Bistreþ – Unirea Leamna (M. Bãdoiu – A. Georgescu, C. Ilinca; A.
Ilie, C. Roman), Victoria Celaru – Vânãtorul Desa (duminicã, ora 12, M. Andrei – D.
Constantinescu, R. Popa; N. Ionescu, M. Cãtãnescu). Ieri: CSU II Craiova – Danu-
bius Bechet 9-1.

Clasament

1. Dunãrea Calafat 4 4 0 0 18-1 12
2. CSU Craiova II 5 3 1 1 23-5 10
3. Dunãrea Bistreþ 4 3 0 1 13-2 9
4. Viitorul Cârcea 4 3 0 1 14-8 9
5. Unirea Leamna 4 3 0 1 12-9 9
6. Prog. Segarcea 4 2 1 1 10-5 7
7. Rec. Ostroveni 4 2 0 2 8-9 6
8. ªtiinþa Malu Mare 4 2 0 2 5-10 6
9. Victoria Celaru 4 1 0 3 8-10 3
10. Danubius Bechet 5 1 0 4 5-17 0
11. Amara. Melineºti 4 0 0 4 2-20 0
12. Vânãtorul Desa 4 0 0 4 4-27 0

„Cravaºaþi” de pe margine de Sorin Cârþu
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Liga I – etapa a 7-a
Meciurile FC Braºov – Chiajna ºi Steaua – Gaz Metan s-au jucat

asearã.
Viitorul – Ceahlãul, sâmbãtã, ora 18.30
CFR Cluj – Astra, sâmbãtã, ora 21
CSMS Iaºi – ASA, duminicã, ora 16
Rapid – „U” Cluj, duminicã, ora 18.30
FC Botoºani – Dinamo, duminicã, ora 21
CSU Craiova – Oþelul, luni, ora 18.30
Pandurii – Petrolul, luni, ora 21

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Astra 6 5 0 1 16-2 15
Steaua 6 5 0 1 14-3 15
CFR Cluj 6 4 1 1 12-3 13
Petrolul 6 4 1 1 13-4 13
Dinamo 6 3 3 0 11-5 12
ASA 6 3 2 1 10-5 11
Ceahlãul 6 3 1 2 6-9 10
Botoºani 6 3 0 3 5-9 9
„U” Cluj 6 2 2 2 7-5 8
Gaz Metan 6 2 2 2 6-7 8
Pandurii 6 1 3 2 4-9 6
Oþelul 6 1 2 3 4-8 5
Rapid 6 1 2 3 4-9 5
FC Braºov 6 1 2 3 5-11 5
Chiajna 6 1 1 4 2-9 4
Viitorul 6 0 3 3 4-8 3
CSMS Iaºi 6 0 3 3 2-9 3
Craiova 6 0 2 4 4-14 2

66666

55555

44444

Antrenorul principal al Craio-
vei, Emil Sãndoi, a prefaþat în-
tâlnirea cu Oþelul Galaþi, progra-
matã luni, la ora 18.30, pe arena
„Ion Oblemenco”, spunând cã
victoria este extrem de importan-
tã, þinând cont de situaþia din cla-
sament „Am încercat sã profitãm
de întreruperea cauzatã de jocul
echipe naþionale ºi am disputat
douã meciuri amicale, cu OFK
Belgrad ºi ACS Podari. Au fost
douã teste utile prin care am vrut
sã pregãtim meciul cu Oþelul.
Galaþiul este o echipã care a reu-
ºit sã mai acumuleze ceva punc-
te în ultimele etape. Noi ne do-
rim sã ieºim cât mai repede din
postura în care ne aflãm. Sun-
tem în crizã de puncte, aºa cã ne
dorim mult sã le acumulãm pe
cele trei din meciul cu
Oþelul. Avem încrede-
re în jucãtorii pe care
îi conducem, este im-
portant sã-ºi punã în
valoare calitãþile, sã rã-
mânã o echipã discipli-
natã. Au avut o impli-
care bunã la ºedinþele
de pregãtire, dar testul
va fi la meciul oficial.
Ne-am mai dorit încã
doi jucãtori din zonã,
olteni, care evolueazã
în prima ligã, dar mu-
tãrile nu s-au concre-
tizat. E important ca
publicul sã fie alãturi ºi
în momentele grele,
care sperãm sã fie din
ce în ce mai rare“.
Emil Sãndoi îºi doreº-
te sã repete ºi ca an-
trenor performanþele
pe care le-a avut în tri-
coul alb-albastru: „Ca
jucãtori, atât eu, cât ºi
Adrian Popescu, cu
Sorin Cârþu la timonã
am reuºit eventul, apoi

Antrenorul principal al CSU spune cã obiectivele îndrãzneþeAntrenorul principal al CSU spune cã obiectivele îndrãzneþeAntrenorul principal al CSU spune cã obiectivele îndrãzneþeAntrenorul principal al CSU spune cã obiectivele îndrãzneþeAntrenorul principal al CSU spune cã obiectivele îndrãzneþe
trebuie amânate, situaþia echipei fiind una dificilãtrebuie amânate, situaþia echipei fiind una dificilãtrebuie amânate, situaþia echipei fiind una dificilãtrebuie amânate, situaþia echipei fiind una dificilãtrebuie amânate, situaþia echipei fiind una dificilã

câºtigarea Cupei României. Cu
noi doi antrenori, în 1998, am
rãmas în divizie. Dar prin Cupa
României, dupã o finalã cu Dina-
mo, am prins cupele europene.
Nu ne putem gândi la asemenea
performanþe în momentul de faþã.
Pe parcurs putem viza obiective
îndrãzneþe. Acum suntem preo-
cupaþi de rezultate pe termen
scurt ºi mediu“.

Adrian Popescu:
„Craiova
nu se refuzã,
îmi doream
mult sã revin”

Antrenor secund la CSU, Adri-
an Popescu, a pãrãsit gruparea

arabã Al Nasr ºi s-a alãturat foº-
tilor sãi coechipieri ºi colabora-
tori de la Universitatea. „Sunt
orgolios cã fac parte din staff-
ul tehnic al Universitãþii Craio-
va, am venit cu dorinþa de a face
performanþã. Mi-am fãcut dato-
ria faþã de club ca jucãtor ºi mi-
o voi face ºi din postura de an-
trenor. Craiova nu se refuzã. Am
plecat de la Al Nasr, pentru cã
îmi doream sã antrenez Univer-
sitatea. Am ales cu sufletul. Cu-
nosc bine lotul pentru cã am
vãzut meciurile de pânã acum ale
echipei. Este unul valoros, pe
care, într-o primã fazã, trebuie
sã-l aducem pe linia de plutire.
În doi ani consider cã ne putem
gândi la performanþe: acesta sã
fie un an de stabilizare, iar ur-
mãtorul unul al ascensiunii“.

Noul jucãtor al Craiovei, Io-
nuþ Târnãcop, a declarat: „Mã
bucur cã am ajuns la Universi-
tatea Craiova. Dupã Sportul ºi
U Cluj din nou joc
pentru o echipã stu-
denþeascã. Îmi do-
resc sã mã integrez
cât mai repede în co-
lectiv ºi sã ne obþi-
nem rezultate poziti-
ve .  Îmi  doresc  sã
ajut cât pot la înde-
plinirea obiectivului
clubului“.

Bawab,
la primul
antrenament

Iordanianul Thaer
Bawab a trecut vizita
medicalã ºi a efectuat
deja la primul antre-
nament sub comanda
lui Sorin Cârþu ºi Emil
Sãndoi. Bawab s-a
antrenat separat, cu
preparatorul fizic,
alãturi  de Mateiu,
Târnãcop, Gângio-
veanu ºi Varga. „Ba-
wab nu este sutã la
sutã pus la punct cu
pregãtirea fizicã. Sãp-
tãmâna urmãtoare ne
dorim sã-l aducem la
un nivel fizic apropiat
cu al celorlalþi jucã-
tori. Este un fotbalist
care poate face dife-
renþa“ a spus Sãndoi
despre fostul atacant
al Mediaºului, carac-
terizat de Sorin Câr-
þu drept „un jucãtor
de mare calitate”. Ba-
wab va purta numã-
rul 11 la Universita-
tea, iar sãptãmâna vii-
toare este aºteptatã
cartea verde de la clu-
bul Al Ittihad din Emi-
ratele Arabe Unite.
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