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ªeful diplomaþiei germane,
Sigmar Gabriel, a anunþat,
joi, într-o conferinþã de pre-
sã, o „reorientare completã”
a politicii externe privind Tur-
cia, incluzând o punere în gar-
dã a cetãþenilor germani, ce
se deplaseazã ca turiºti în
acestã þarã. În opinia sa, vio-
larea drepturilor omului,
dupã arestarea unor mili-
tanþi, între care directoarea
Amnesty International pen-
tru Turcia, Idil Eser, „nu poa-
te rãmâne fãrã consecinþe”.
Menþinerea în detenþie a re-
sortisantului Peter Stendtner,
arestat la 5 iulie a.c., a iritat
nespus Berlinul.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- E urâtã bãtrâneþea, Popescu-
le. Am început sã uit, uit de la mânã
pânã la gurã, în schimb tot timpul
mã uit dupã femei.
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Primãria Craiova are nevoie de
aviz de la comisia de monumente
pentru reabilitarea strãzii „A.I.Cu-
za”. Autoritãþile susþin cã repre-
zentanþii Inspectoratului de Stat în
Construcþii au solicitat obþinerea
acestui aviz întrucât, pe traseul
acesteia, se aflã mai multe obiec-
tive monumente istorice, fiind
vorba de cele douã statui impu-
nãtoare care decoreazã zona cen-
tralã a Bãniei - statuia domnito-
rului A.I.Cuza ºi cea a regelui
Carol I. Cealaltã stradã care va
intra în reparaþii este strada „Po-
telu””, pe tronsonul care leagã
oraºul de intrarea dinspre Calafat.
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Doi oameni au murit ºi
alþi doi au fost grav rãniþi
într-un accident rutier
care a avut loc ieri dimi-
neaþã, pe DJ 561 între Se-
garcea ºi Calopãr. Potrivit
poliþiºtilor doljeni, în in-
cident au fost implicate
trei maºini. Un autoturism
Cielo ar fi intrat în depã-
ºirea neregulamentarã a
unui autoturism Skoda, pe
care l-a acroºat în depãºi-
re, ºi a lovit frontal un alt
autoturism Opel. În Cielo
se aflau ºoferul ºi douã per-
soane, pe bancheta din spa-
te, care au decedat. Cei doi
bãrbaþi decedaþi, unul de
51 de ani ºi altul de 24 ani,
ambii din Segarcea, mer-
geau cãtre locul de muncã.
ªoferul autoturismului, un
tânãr de 25 ani, a suferit
mai multe rãni ºi a fost
transportat la Spitalul de
Urgenþã din Craiova.
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Europarlamentarul Cãtãlin Ivan:
Lucrãm deja la un nou proiect
politic pentru PSD, în interior

Europarlamentarul PSD
Cãtãlin Ivan a declarat, ieri,
cã lucreazã la un nou proiect
politic pentru PSD ,în interio-
rul partidului, afirmând cã
„nu ai voie sã critici, dacã nu
pui mãcar o soluþie în loc”,
în contextul în care a deza-
probat modul „dictatorial” în
care Liviu Dragnea conduce
partidul. „Lucrãm deja la un
nou proiect politic pentru
PSD, în interiorul partidului.
Cred cã nu ai voie sã critici
dacã nu pui mãcar o soluþie
în loc. L-am tot criticat pe
Liviu Dragnea pentru modul
închis, autoritar spre dictato-
rial, în care conduce partidul,
pentru lipsa de viziune ºi de
direcþie din ultimul timp”, a
declarat europarlamentarul
PSD Cãtãlin Ivan, pe Facebo-
ok. Cãtãlin Ivan a afirmat cã
proiectul politic va fi prezen-
tat public „foarte curând”,
afirmând cã este important sã
existe dezbatere internã în
PSD nu despre cum unii sã
fie apãraþi ca sã nu ajungã în
faþa justiþiei, ci despre cum sã
arate un partid „curat de
stânga”. „Foarte curând vom
prezenþa public propunerea
noastrã de proiect politic
pentru colegii noºtri, membri
ai PSD. Vom analiza atunci
câte din propunerile noastre
vor fi bune ºi câte nu. Impor-
tant este sã avem o dezbatere
internã nu despre cum
întãrim puterea unei persoa-
ne în partid, în niciun caz
despre cum sã-i apãrãm pe
unii sã nu ajungã în faþã
instanþei sau cum sã-i
ajutãm sã se îmbogãþeascã
mai uºor din banii publici, ci
despre cum trebuie sã arate
un partid de stânga curat,
modern, european, credibil”,
a spus social-democratul.
Europarlamentarul a spus cã
numele celor care lucreazã la
noul proiect vor fi cunoscu-
te „la momentul potrivit”.
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„Guvernul Tudose-Dragnea
este orbit de situaþia deplorabilã a
realizãrii veniturilor la bugetul de
stat, dupã doar jumãtate de an de
la preluarea guvernãrii de cãtre
PSD-ALDE, ºi se nãpusteºte asu-
pra mediului privat pentru a impu-
ne noi ºi noi sarcini de platã. Or-
donanþa simplã adoptatã ieri de
Guvernul Tudose demonstreazã
preocuparea exclusivã pentru ta-
xarea întreprizãtorilor, prin orice
mijloace, dar fãrã a fi preocupat în
vreun fel de situaþia veniturilor nete
ale persoanelor care vor fi afecta-
te de acest act normativ”, susþine
PNL, potrivit unui comunicat de
presã transmis de Departamentul
de comunicare cãtre Mediafax.

Preºedintele Klaus Iohannis a
promulgat ieri legea prin care
avizul Consiliului Suprem de Apã-
rare a Þãrii este exclus din pro-
cedura de numire a ºefului Di-
recþiei Generale de Protecþie In-
ternã. Legea a fost contestatã
anterior chiar de la Cotroceni,
purtãtorul de cuvânt al institu-
þiei anunþând cã eliminarea CSAT
din procedura de numire este în-
grijorãtoare pentru ceea ce în-
seamnã “sãnãtatea statului de
drept”. Legea a fost atacatã la
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PNL susþine cã ordonanþa emisã de Guvern
pentru taxarea suplimentarã a contractelor part-
time încalcã Codul fiscal ºi limitele Constituþiei,
încurajând firmele afectate de aceastã mãsurã sã
acþioneze pe calea instanþelor judecãtoreºti pen-

tru sesizarea Curþii Constituþionale.

Liberalii susþin cã dacã Guver-
nul ar fi fost interesat de situaþiile în
care angajaþii sunt plãtiþi în parte
printr-un contract part-time, iar
restul sumelor sunt achitate la ne-
gru, „soluþia nu era sã impunã oto-
va astfel de inginerii fiscale aberan-
te”. „De altfel, instituþia cu atribuþii
în prevenirea unor astfel de prac-
tici este Inspecþia Muncii, care se
dovedeºte prin acest act normativ
incompetentã. Iar preþul pentru in-
capacitatea statului trebuie plãtit, în
viziunea PSD, din nou, de mediul
privat”, se aratã în comunicat.

Liberalii susþin cã ordonanþa datã
de Guvern încalcã prevederile con-
stituþionale referitoare la emiterea de
ordonanþe simple, întrucât Consti-

tuþia interzice „în mod expres posi-
bilitatea de a interveni în domeniul
legilor organice”. „În acest caz, Co-
dul Fiscal face parte din categoria
legilor organice, existând interdicþia
de a fi modificat printr-un act nor-
mativ de nivel inferior, cum este ca-
zul ordonanþei simple. Chiar dacã în
mod abuziv Legea pentru abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe sim-
ple include eventuale modificãri adu-
se Codului fiscal, acestea nu pot afec-
ta regimul legilor organice ºi nu pot
impune sarcini suplimentare contri-
buabililor”, afirmã PNL.

PNL atrage atenþia cã ordonan-
þa încalcã prevederile actuale ale
Codului Fiscal, prevãzute la arti-
colul 4, care menþioneazã cã în
cazul în care se majoreazã impozi-
te, taxe sau contribuþii, ori se eli-
minã sau se reduc facilitãþi exis-
tente „acestea vor intra în vigoare
cu data de 1 ianuarie a fiecãrui an
ºi vor rãmâne nemodificate cel
puþin pe parcursul acelui an”. Par-
tidul Naþional Liberal încurajeazã
firmele afectate de aceastã mãsu-
rã sã acþioneze pe calea instanþelor

judecãtoreºti pentru sesizarea Curþii
Constituþionale. „Guvernul Tudo-
se a anunþat intrarea în vigoare a
acestor modificãri începând cu
data de 1 august, fapt care contra-
vine rigorilor de predictibilitate im-
puse de Codul Fiscal. În acest
sens, ne aºteptãm ca operatorii
economici care sunt afectaþi în
drepturile lor sã acþioneze pe calea
instanþelor judecãtoreºti pentru se-
sizarea Curþii Constituþionale”,
spun liberalii potrivit sursei citate.

PNL susþine cã multe afaceri ris-
cã falimentul, în contextul modifi-
cãrii Codului Fiscal. „Actualul Ca-
binet face încã o datã dovada unei
guvernãri cu <<ochelari de cal>>,
întrucât în România s-au construit
ºi dezvoltat afaceri pornind tocmai
de la acest sistem de impozitare, de
care sunt dependente, iar acum ris-
cã falimentul. Totodatã, cu o astfel
de reglementare, orice companie îºi
pune problema dacã mai poate sus-
þine acelaºi numãr de angajaþi, ca
urmare a creºterii costului muncii,
existând riscul evident al pierderii
de locuri de muncã”, potrivit PNL.

Premierul Tudose susþine cã nu a încãlcat Codul
de conduitã al membrilor Guvernului

Premierul Mihai Tudose a susþinut, ieri, cã
nu a încãlcat prevederile Codului de conduitã al
membrilor Guvernului, când a participat la ina-
ugurarea unui hotel din Mamaia, afirmând cã el
a participat la o întâlnire cu operatorii din tu-
rism. ”Încerc sã fiu diplomat în rãspuns. Eve-
nimentul, care nu ºtiu de ce e subiect la Chiºi-
nãu, a fost o întâlnire cu operatorii în turism,

care s-a desfãºurat într-un hotel, cã de asta sunt
operatori în turism. Restul ... puteþi sã specu-
laþi cât vreþi”, a spus Mihai Tudose. El a fost
întrebat, la Chiºinãu, dacã nu a încãlcat preve-
derile Codului de eticã pentru membrii Guver-
nului, în momentul în care a participat la inau-
gurarea unui hotel din Mamaia. Potrivit progra-
mului oficial, premierul Mihai Tudose a partici-

pat, marþi seara, la o întâlnire cu reprezentanþii
patronatului din turism ºi la inaugurarea unei
noi investiþii. Potrivit Codului de eticã al miniº-
trilor, document adoptat joi în ºedinþa Executi-
vului, membrilor guvernului le este interzis sã
permitã utilizarea numelui sau imaginii proprii
în acþiuni publicitare pentru promovarea unei
activitãþi comerciale.

Legea care eliminã avizul CSAT din procedura de numire a ºefului
Direcþiei Generale de Protecþie Internã, promulgatã de Iohannis

CCR de 25 de senatori PNL, însã
Curtea a respins, cu majoritate
de voturi, sesizarea de neconsti-
tutionalitate. Actualul director al
Direcþiei Generale de Protecþie
Internã (DGPI), Mihai-Cristian
Mãrculescu, a fost împuternicit
în funcþie de cãtre fostul premier
Dacian Cioloº, în noiembrie
2016. Ulterior ministrul Carmen
Dan a propus aceeaºi persoanã,
dupã ce Mãrculescu a câºtigat
concursul organizat în acest
scop.
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Strada „A.I. Cuza”, pe care
se tranziteazã centrul oraºului,
nu a fost reabilitatã de foarte
mulþi ani. Singurele intervenþii
care s-au mai fãcut de-a lungul
timpului au fost peticirile de ri-
goare ºi trasarea trecerilor de
pietoni, niºte lucrãri minore
care nu au schimbat foarte mult
aspectul .  Autor i tã þ i le  spun
acum cã asfaltul crãpat al strã-

zii ºi bordurile care au început
sã se macine contrasteazã pu-
ternic cu infrastructura din
Centrul Vechi, refãcutã, dupã
cum se ºtie, în totalitate cu
fonduri europene. Pornind de
aici, municipalitatea a luat ho-
tãrârea sã refacã aceastã stra-
dã, aproape pe toatã lungimea
sa, mai exact pe tronsonul de
la Colegiul Naþional „Carol I” ºi
pânã la Judecãtorie. Rãmând,
prin urmare, doar o micã buca-
tã – de la Judecãtorie ºi pânã la
Mc Donalds – pe care nu se va
mai interveni.

Se lucreazã la documentaþia
pentru licitaþie

Anunþul a fost fãcut de câteva
sãptãmâni, iar acum reprezentan-
þii Primãriei Craiova spun cã se
lucreazã deja la proiectare ºi la
caietul de sarcini pe baza cãruia
lucrarea va fi scoasã la licitaþie.
„Se lucreazã la proiect, fiind o
lucrare mai amplã. Sperãm ca cel
târziu în prima decadã a lunii au-
gust, undeva pânã în 10 august,
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Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Primãria Craiova are nevoie de aviz de la co-
misia de monumente pentru reabilitarea strãzii
„A.I.Cuza”. Autoritãþile susþin cã reprezentanþii
Inspectoratului de Stat în Construcþii au solicitat
obþinerea acestui aviz întrucât, pe traseul aces-
teia, se aflã mai multe obiective monumente is-
torice, fiind vorba de cele douã statui impunã-
toare care decoreazã zona centralã a Bãniei -
statuia domnitorului A.I.Cuza ºi cea a regelui
Carol I. Cealaltã stradã care va intra în repara-
þii este strada „Potelu”, pe tronsonul care leagã
oraºul de intrarea dinspre Calafat.

sã înceapã lucrãrile de reabilitare,
pe care trebuie sã le terminãm în
aceastã varã, când traficul nu este
aºa de mare, fiind perioada con-
cediilor ºi a vacanþei ºcolare”, a
precizat primarul Craiovei, Mihail
Genoiu. Ba chiar, la una dintre
conferinþele sãptãmânale, edilul-
ºef i-a antrenat pe craioveni sã îºi
dea cu pãrerea despre cum cred
ei cã s-ar putea desfãºura lucrã-

rile astfel încât sã nu se blocheze
foarte mult circulaþia, existând
douã posibilitãþi: fie se închide
parþial, pe sensuri de mers, fie
integral, caz în care s-ar promite
o calitate mai bunã a lucrãrii.

Autoritãþile sperã
sã nu întâmpine probleme
cu avizul

Dar se pare cã nu devierea tra-
ficului ar fi marea problemã. Cel

mai dicil pas de fãcut este în
aceastã perioadã când trebuie sã
se obþinã avizul de la comisia de
monumente a Direcþiei pentru
Culturã. Autoritãþile au explicat cã
acest aviz este obligatoriu deoa-
rece, pe traseu, se aflã câteva
monumente istorice, printre care
cele douã statui impozante, cea
a domnitorului A.I. Cuza, dar ºi
a lui Carol I, care strãjuieºte fa-
þada colegiului cu acelaºi nume.
„Din discuþiile purtate cu Inspec-
toratul de Stat în Construcþii, a
reieºit cã lucrarea sã fie execu-
tatã cu autorizaþie de la monu-
mente. Chiar dacã este vorba de
carosabil, se aflã în zona unor
monumente istorice ºi ne trebuie
aviz. Sperãm sã nu întâmpinãm
greutãþi la monumentele istorice”,
a declarat Mihail Genoiu.

Strada „Potelu”,
pregãtitã ca variantã
ocolitoare

Tot în regim de urgenþã faþã
de celelalte lucrãri de asfaltare
planificate, va fi realizatã ºi stra-
da „Potelu”. Lucrãrile vor fi
pornite în cel mai scurt timp ºi
aici, dar nu pe toatã lungimea,
ci doar pe tronsonul dintre Bu-
levardul „Romanescu” ºi strada

„Bucura”, porþiune foarte circu-
latã deoarece asigurã legãtura cu
oraºul. „Este un tronson foarte
rãu ºi deteriorat, de fapt nicio-
datã nu a fost într-o stare prea
bunã. Când o vom reabilita, ea
ne va scuti de un mare discon-

fort. Pe acolo, pot sã treacã
foarte multe maºini de tonaj greu
care vin îndeosebi dinspre zona
Calafat ºi intrã în oraº, blocân-
du-se în pasajul subteran. În ide-
ea aceasta, strada Potelu poate
sã fie o variantã”, a explicat Mi-
hail Genoiu care este starea de
urgenþã care impune aceastã lu-
crare. Autoritãþile spun cã lucra-
rea se poate face fãrã probleme
deoarece Compania de Apã Ol-
tenia a finalizat ºi ea lucrãrile de
introducere a reþelelor de apã ºi
canalizarea în zona respectivã.

Artera va fi semnalizatã
pentru evitarea pasajului
subteran

ªi aceastã lucrare ar trebui sã
fie terminatã tot în aceastã ju-
mãtate a anului, urmãrindu-se

darea în folosinþã cât mai repe-
de. Reprezentanþii Primãriei Cra-
iova au precizat cã, dupã ce vor
fi finalizate lucrãrile de execu-
þie, tronsonul va fi sistematizat
în aºa fel încât sã îi poatã ghi-
da pe ºoferii care tranziteazã

oraºul cu maºini de mare tonaj.
„Vor fi amplasate indicatoare
care vor dirija maºinile de mare
tonaj de pe strada Potelu spre
Centura de Sud ºi, de acolo pe
strada Caracal, pe strada Dece-
bal, pe Centura de Nord, ori în
sensul spre Bucureºti, ori în
sensul spre Timiºoara, evitând
intrarea lor în oraº”, a menþio-
nat primarul Craiovei. De cele
mai multe ori, ºoferii ajung cu
maºinile grele pânã în centrul
oraºului ºi trebuie sã strãbatã
pasajul subteran , dar rãmân
blocate acolo deoarece nu se
asigurã în ceea ce priveºte re-
ginul de înãlþime. Autoritãþile
sperã, aºadar, cã prin crearea
unor condiþii de trafic bune ºi
o semnalizare foarte bunã, stra-
da „Potelu” rezolva aceastã
problemã.
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Poliþia din Filiaºi a fost sesizatã, în sea-
ra zilei de 19 iulie, în jurul orelor 23.15,
prin numãrul unic de urgenþã 112 de Þ.
Ion, din localitatea Rãcarii de Sus, în le-
gãturã cu faptul cã la locuinþa vecinei sale
a izbucnit un incendiu, fiind anunþaþi ºi
pompierii.

La faþa locului poliþiºtii au stabilit cã
S. Ionel-Marius, în vârstã de 35 de ani,
din localitate, în timp ce se afla la domi-
ciliul sãu împreunã cu pãrinþii, pe fondul
consumului de alcool ºi în urma unor dis-
cuþii contradictorii cu mama sa, a dat foc
unor obiecte de îmbrãcãminte din interi-
orul locuinþei, iar focul a cuprins tot imo-
bilul, care a ars în proporþie de aproxi-
mativ 80% din suprafaþa de locuit, extin-

Accident grav între Segarcea ºi CalopãrAccident grav între Segarcea ºi CalopãrAccident grav între Segarcea ºi CalopãrAccident grav între Segarcea ºi CalopãrAccident grav între Segarcea ºi Calopãr.....
Doi oameni au muritDoi oameni au muritDoi oameni au muritDoi oameni au muritDoi oameni au murit

Poliþiºtii din cadrul Secþiei 3
Poliþie Craiova l-au depistat în di-
mineaþa zilei de joi, 20.07 a.c, în
jurul orei 01.30,  pe R. Adi, 24 de
ani, din comuna Coºoveni, judeþul
Dolj, care avea asupra sa 2 acu-
mulatori auto. În ceea ce priveºte
provenienþa bunurilor, tânãrul a
declarat cã în aceeaºi noapte, le
cumpãrase de la o persoanã pe
care nu o cunoaºte.

Existând suspiciuni cu privire
la cele declarate de tânãr, cerce-
tãrile au fost continuate de lucrã-
torii Secþiei 3 Poliþie  astfel cã, în
aceeaºi dimineaþã în parcarea
bl.21-22 de pe bulevardul Dece-
bal, au fost identificate 2 autotu-
risme, care prezentau urme de
forþare la nivelul capotelor motor
ºi nu mai aveau acumulatorii în
lãcaºul special destinat.

În urma verificãrilor efectuate
au fost identificaþi proprietarii ce-
lor 2 autoturisme în persoana nu-
miþilor S. Ilie, 36 de ani, respec-
tiv I. ªtefan, 61 de ani, ambii din
mun. Craiova, poliþiºtii craioveni

Autor al unor furturiAutor al unor furturiAutor al unor furturiAutor al unor furturiAutor al unor furturi
de acumulatori auto,de acumulatori auto,de acumulatori auto,de acumulatori auto,de acumulatori auto,

reþinut de poliþiºtii craiovenireþinut de poliþiºtii craiovenireþinut de poliþiºtii craiovenireþinut de poliþiºtii craiovenireþinut de poliþiºtii craioveni
stabilind totodatã cã cei doi acu-
mulatori gãsiþi asupra lui R. Adi
fuseserã sustraºi din autoturismele
ce le aparþin persoanelor anterior
amintite.

 Prejudiciul cauzat, în valoare
totalã de 1.000 lei, a fost recu-
perat în întregime de oamenii le-
gii, care l-au restituit persoane-
lor vãtãmate.

Cercetãrile se continuã sub as-
pectul sãvârºirii infracþiunilor de
furt calificat ºi, având în vedere
probatoriul administrat în cauzã,
a fost dispusã continuarea urmã-
ririi penale faþã de suspectul R.
Adi, totodatã fiind propusã pu-
nerea în miºcare a acþiunii pena-
le pentru sãvârºirea a douã in-
fracþiuni de furt califcat, propu-
nerea poliþiºtilor fiind însuºitã de
procurorul de caz.

 Organele de poliþie au proce-
dat la reþinerea inculpatului pe
bazã de ordonanþã de reþinere
pentru 24 ore, ieri fiind prezentat
Judecãtoriei Craiova cu propune-
re de arestare preventivã.

Amenzi de peste 28.000 de leiAmenzi de peste 28.000 de leiAmenzi de peste 28.000 de leiAmenzi de peste 28.000 de leiAmenzi de peste 28.000 de lei
aplicate de poliþiºtii rutieriaplicate de poliþiºtii rutieriaplicate de poliþiºtii rutieriaplicate de poliþiºtii rutieriaplicate de poliþiºtii rutieri

Poliþiºtii din cadrul Biroului Ru-
tier Craiova au acþionat pe strãzile
municipiului pentru verificarea
semnalizãrii restricþiilor instituite în
municipiului Craiova, cu ocazia
executãrii unor lucrãri în zona dru-
mului public, precum ºi pentru res-
pectarea condiþiilor impuse de Bi-
roul Rutier, pentru realizarea aces-
tora. Astfel, au fost constatate în
total 12 nereguli, fiind aplicate 12

sancþiuni contravenþionale, din
care 5 sancþiuni au fost aplicate
executanþilor de lucrãri, 3  pentru
nerespectarea condiþiilor acordãrii
ºi 2 pentru neechiparea personalu-
lui cu veste de protecþie fluores-
cent reflectorizante. De asemenea,
au mai fost constatate ºi 8 abateri
de altã naturã. Valoarea totalã a
amenzilor aplicate de poliþiºtii ru-
tieri a fost de 12.580 lei. Spre

exemplu, o societate comercialã a
fost sancþionatã contravenþional cu
amendã în cuantum de 3.045 lei,
întrucât a efectuat lucrãri de mo-
dernizare a liniei electrice subtera-
ne, pe strada Pãltiniº din localitate,
instituind restricþii de circulaþie,
fãrã a respecta condiþiile stabilite
prin acordul Biroului Rutier.

De asemenea, mai mulþi poliþiºti
din cadrul Biroului Rutier Craiova

au organizat ºi executat pe
strãzile municipiului o ac-
þiune pe linia transportului
public de persoane în re-
gim de taxi, fiind aplicate
în total 68 de sancþiuni, din
care 29 pentru nereguli în
ceea ce priveºte transpor-
tul de persoane în regim
de taxi. Altor participanþi
la traficul rutier le-au fost
aplicate 39 de sancþiuni
contravenþionale.

Valoarea totalã a sanc-
þiunilor aplicate de poliþiºti
a fost de 15.700 lei. Tot
cu acest prilej au fost re-
þinute 7 permise de con-
ducere ºi retrase 6 certifi-
cate de înmatriculare.

Doi oameni au murit ºi alþi doi
au fost grav rãniþi într-un acci-
dent rutier care a avut loc ieri di-

mineaþã, pe DJ 561 între Segar-
cea ºi Calopãr. Potrivit poliþiºti-
lor doljeni, în incident au fost im-

plicate trei maºini. Un autoturism
Cielo ar fi intrat în depãºirea ne-
regulamentarã a unui autoturism
Skoda, pe care l-a acroºat în de-
pãºire, ºi a lovit frontal un alt au-
toturism Opel. În Cielo se aflau
ºoferul ºi douã persoane, pe ban-
cheta din spate, care au decedat.
Cei doi bãrbaþi decedaþi, unul de
51 de ani ºi altul de 24 ani, ambii
din Segarcea, mergeau cãtre lo-
cul de muncã. ªoferul autoturis-
mului, un tânãr de 25 ani, a sufe-
rit mai multe rãni ºi a fost trans-
portat la Spitalul de Urgenþã din
Craiova. La spital a ajuns ºi o
femeie de 44 ani, din Craiova,
care se afla la volanul autoturis-
mului lovit frontal. Aceasta mer-
gea cãtre locul de muncã, în

Valea Stanciului. Cel de-al trei-
lea autoturism implicat în acci-
dent a suferit avarii minore. Po-

liþiºtii vor întocmi dosar penal
pentru ucidere din culpã ºi vã-
tãmare corporalã din culpã.

Doljean reþinut pentru incendierea unei locuinþe
zându-se ºi la acoperiºul imobilului.

Focul a fost stins de pompieri din ca-
drul ISU Dolj, care au stabilit ca sursã pro-
babilã de producere „folosire intenþionatã
a focului deschis”.  În urma efectuãrii cer-
cetãrii la faþa locului, precum ºi din verifi-
cãrile efectuate s-a stabilit cã S. Ionel-
Marius înainte de a incendia locuinþa, a
agresat-o fizic pe mama sa S. Elvira.

Poliþiºtii doljeni au luat mãsura reþine-
rii pe o durata de 24 ore împotriva sus-
pectului, pentru comiterea infracþiunilor
de lovire sau alte violenþe în familie ºi dis-
trugere prin incendiere, ieri fiind prezen-
tat la Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Filiaºi cu propunere de luare a unei mã-
suri preventive.
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Când oficialii polonezi rãmân surziCând oficialii polonezi rãmân surziCând oficialii polonezi rãmân surziCând oficialii polonezi rãmân surziCând oficialii polonezi rãmân surzi
la ameninþarea Bruxelles-ului!la ameninþarea Bruxelles-ului!la ameninþarea Bruxelles-ului!la ameninþarea Bruxelles-ului!la ameninþarea Bruxelles-ului!

MIRCEA CANÞÃR

Disputa nu s-a încheiat ºi va con-
tinua probabil sã alimenteze, în con-
tinuare, o istorie accidentatã a re-
laþiilor Varºoviei cu Bruxelles-ul. Joi
seara, mii de polonezi au protestat
în stradã, dupã ce deputaþii au votat
o reformã controversatã a Curþii Su-
preme de Justiþie, cu 235 voturi la
192 voturi ,  ir i tând Bruxel les-ul .
Unde, lucru ºtiut, Donald Tusk, pre-
ºedintele Consiliului European, este
în dizgraþia actualei puteri polone-
ze. Textul de lege prevede înlocui-
rea judecãtorilor Curþii Supreme,
care se pronunþã, în special, asupra
validãrii alegerilor. Dacã legea este
aprobatã ºi de Senat, promulgatã
apoi de preºedinte, ea va permite
noului Consiliu Naþional al Magis-
traturii  sã desemneze judecãtorii

Centrul Naþional de Suprave-
ghere ºi Control al Bolilor Trans-
misibile a anunþat cã numãrul to-
tal de cazuri confirmate cu ru-
jeolã în România, raportate pânã
în prezent , este de 8.246, cu
229 de cazuri mai multe faþã de
sãptãmâna trecutã.

De la debutul epidemiei, res-
pectiv din toamna anului trecut,
ºi pânã acum, s-au înregistrat 32
de decese din cauza rujeolei, din-
tre care opt în judeþul Timiº, ºase
în judeþul Arad, ºapte în judeþul
Dolj, trei în judeþul Caraº Seve-
rin ºi câte unul în judeþele Bihor,
Cluj, Cãlãraºi, Satu Mare, Vas-
lui, Galaþi, Mureº ºi Bucureºti.

Decesul survine în condiþiile
în care Ministerul Sãnãtãþii ºi
Ministerul Afacerilor Interne au
demarat marþi o campanie pen-
tru vaccinarea împotriva rujeo-

Încã un deces provocat de rujeolã, în Dolj

Încã un doljean a murit din cauza
complicaþiilor provocate de rujeolã.
Este vorba de o persoanã în vârstã
de 29 de ani, la care a fost confirma-
tã boala în februarie a.c, iar primele

simptome ale complicaþiei postrujeo-
lice au apãrut în iunie. De la începu-
tul epidemiei ºi pânã în prezent, au
fost confirmate în judeþul Dolj ºapte
decese ºi 486 de îmbolnãviri.

lei. Potrivit datelor centralizate
de cãtre Ministerul Sãnãtãþii, la
nivel naþional, sunt aproximativ
180.000 de copii nevaccinaþi,
dintre care doar pentru 10% din-
tre ei se refuzã vaccinarea, restul
nici mãcar nu ajung la medicul
de familie. În acest moment, Mi-
nisterul  Sãnãtãþi i  are peste
500.000 de doze de vaccin îm-
potriva rujeolei, cantitate care ar
trebui sã fie suficientã pânã la
sfârºitul anului.

Mãsuri de limitare
a extinderii
epidemiei

de rujeolã în Dolj
La nivelul judeþului Dolj s-a

format o echipã de coordonare
a mãsurilor de limitare a epide-
miei de rujeolã, formatã din pre-
fectul judeþului, directorul exe-

cutiv DSP ºi administratorul
public al judeþului, care va im-
plementa activitãþile, împreunã
cu o persoanã desemnatã de fie-
care primãrie din judeþ.

Se vor identifica toate comu-
nitãþile din localitãþile unde exis-
tã copii nevaccinaþi, în special
cele din categoriile vulnerabile
(acces dificil la servicii medi-
cale, populaþie rromã, fãrã me-
dic de familie), respectiv numã-
rul de copii cu vârste între 9 -
11 luni, respectiv 1-9 ani, eligi-
bili la vaccinare, indiferent dacã
sunt sau nu înscriºi la un me-
dic de familie.

În acest sens, în cursul zilei
de joi, s-au înºtiinþat toate pri-
mãriile, prin adresã transmisã pe
email, cu privire la importanþa
acestei campanii ºi pentru a
acorda sprijinul necesar în cu-

Curþii Supreme. Numai cã ºi Consi-
liul Naþional al Magistraturii a fã-
cut obiectul unui text de lege, votat
la 12 iulie a.c., dar încã nepromul-
gat de preºedintele Andrzei Duda, în
care se precizeazã expres cã mem-
brii acestui organism, ce garantea-
zã independenþa judecãtorilor, sunt
desemnaþi de Parlament. Majorita-
tea în cele douã camere ale Parla-
mentului este deþinutã de conserva-
torii partidului Dreptate ºi Justiþie
(PiS) ºi a promovat mai multe refor-
me radicale, tuºând cu precãdere
justiþia ºi media. Opoziþia denunþã
o slãbire a separãrii puterilor în stat.
Iar Uniunea Europeanã se aratã în-
grijoratã. De aproape doi ani Bruxel-
les-ul ºi Varºovia sunt în relaþii reci
ºi  o anchetã deschisã anul trecut

semnala ameninþãri de derapaje la
statul de drept. A fi polonez e una
din cele mai neobiºnuite formule de
identitate între naþiunile Europei.
Lucru ºtiut. Comisia Europeanã a
somat Varºovia sã suspende refor-
mele sale, vizând „politizarea justi-
þiei poloneze cu efecte imediate”,
prin care Parlamentul sau miniºtrii
ar dobândi controlul judecãtorilor
prin nominalizarea acestora. Mai
mult, Frans Timmermans, vicepreºe-
dinte al Comisiei Europene, vorbeº-
te de posibila declanºare a articolu-
lui 7 al Tratatului UE, care ar priva
Polonia de dreptul de vot în Consi-
liul European. Cum preºedintele po-
lonez refuzã sã-l primeascã pe fos-
tul prim-ministru polonez, din par-
tea Platformei Civice, actualmente

preºedintele Consiliului European,
Donald Tusk, se insinueazã cã Polo-
nia ar putea fi marginalizatã. Unga-
ria – aliata Poloniei – a declarat cã se
opune la orice tentativã de suspenda-
re a dreptului de vot. Lucrurile sunt
aºa cum se aratã. Numai cã parado-
xul este altul: Partidul conservator
Dreptate ºi Justiþie, condus de Jaros-
law Kaczynski, care nu ocupã nicio
funcþie guvernamentalã, se aflã pe
primul loc în sondaje. Iar premierul
Beata Syzdlo, într-un discurs la tele-
viziunea publicã, a declarat cã nu se
lasã intimidatã. Rãspuns tipic polonez.
Ca sã înþelegi logica acestui rãspuns,
trebuie sã cunoºti „nebunia polonezã
de-a lungul istoriei”. Polonia refuzã
încolonarea pasivã în noua ordine eu-
ropeanã, ceea ce nu fac alþii.

legerea datelor necesare. De ase-
menea, la sediul DSP Dolj s-a
desfãºurat o întâlnire cu asisten-
þii medicali comunitari ºi media-
torii sanitari, care au fost instruiþi
privind desfãºurarea acestei

campanii. Totodatã, DSP Dolj a
început distribuirea vaccinului
ROR cãtre medicii vaccinatori din
judeþ, conform solicitãrilor trans-
mise de aceºtia.

RADU ILICEANU
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O nouã promisiune a MADR
este pusã în practicã, deocamda-
tã, la nivel legislativ, este vorba de
H.G. nr. 500/2017, act normativ
care reglementeazã acordarea a 1
leu/kg de lânã comercializatã. „Gu-
vernul a stabilit condiþiile în care
crescãtorii de ovine, persoane fi-
zice care deþin atestat de producã-
tor, PFA, II, IF, dar ºi persoane
juridice pot obþine un sprijin finan-
ciar dacã probeazã comercializa-
rea lânii. Crescãtorii trebuie sã de-
þinã o exploataþie înregistratã în
Registrul naþional al exploataþiilor
ºi sã facã dovada comercializãrii
cantitãþii de lânã pentru care soli-
citã acordarea sprijinului cãtre un

În Dolj trebuie create peste 20În Dolj trebuie create peste 20În Dolj trebuie create peste 20În Dolj trebuie create peste 20În Dolj trebuie create peste 20
de centre de colectare a lâniide centre de colectare a lâniide centre de colectare a lâniide centre de colectare a lâniide centre de colectare a lânii
H.G. nr. 500/20017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis

pentru aplicarea programului de susþinere a crescãtorilor de ovine pentru
comercializarea lânii” a intrat în vigoare la data de 17 iulie a.c. Crescãtorii
de ovine au la dispoziþie 45 de zile de la aceastã datã pentru a depune o
cerere de înscriere în programul prin care solicitã înregistrarea în Regis-
trul unic pentru accesarea Programului de susþinere a crescãtorilor de
ovine ºi caprine pentru comercializarea lânii. Cum tunsul oilor pentru anul
în curs s-a încheiat, regulile se vor aplica pentru anul viitor. Pânã atunci,
autoritãþile de specialitate din Dolj trebuie sã se ocupe de crearea a peste
20 de centre de colectare a lânii, pentru ca întreaga strategie naþionalã pe
acest segment de valorificare sã-ºi atingã scopul.

centru de colectare a lânii sau o
unitate de procesare a acesteia”,
ne-a precizat ing. Ovidiu Oblea-
gã, purtãtor de cuvânt al Direcþiei
pentru Agriculturã Judeþeanã Dolj.

Greul de acum începe
Mãsura de sprijin luatã de Exe-

cutiv poate micºora un pic din
cheltuielile pe care crescãtorii de
ovine le au în mod curent. Banii, la
acest capitol de sprijin financiar, nu
sunt chiar atât de îndestulãtori, mai
ales cã tunsul unei oi urcã la 3-4
lei. Iar statul român le întoarce cel
mult 3 lei/animal. Estimarea prin
care se considerã cã se pot colec-
ta în medie 3 kg de lânã de la o

oaie este, spun unii
crescãtori, cam exa-
geratã, pentru cã nu
toate oile au caracte-
ristici foarte bune de
calitate ºi cantitate în
privinþa lânii. Dar sã
presupunem cã peste
aceastã etape se va
trece cu uºurinþã, fer-
mierii fiind interesaþi
sã recupereze câte
ceva din banii cheltuiþi
cu tunsul mioarelor.

Or, ca sã solicite
ajutorul financiar pro-

mis de Executiv trebuie sã probe-
ze cu acte justificative cã lânã a
fost predatã la centre de colectare
sau de procesare. Acum, pe raza
Doljului, nu funcþioneazã nicio ast-
fel de unitate. Ca atare, MADR se
va ocupa de crearea acestor cen-
tre. De regulã, de colectare. Pen-
tru a fi eficiente se vorbeºte, la ni-
velul Doljului, de necesitatea a mi-
nimum 20-25 de astfel de unitãþi.
Sub ce forme constitutive vor lua
naºtere acestea, încã nu se ºtie.
Fireºte, majoritatea va fi formatã
din centre de colectare în regim
privat, ºi mai puþin în regim pu-
blic-privat. Dar, se mai naºte o
provocare. Crescãtorii de lânã vor

trebui sã o predea în con-
diþii rezonabile, pentru a
putea fi mai departe co-
mercializatã spre alþi re-
vânzãtori sau producãtorii
din industria textilã.

Din raportãri avem,
în Dolj, peste 157.000

de ovine

Mãsura de sprijin luatã
de Guvern va avea efecte
pozitive, mai cu seamã în
judeþele montane, acolo
unde numãrul de ovine
este foarte mare. Pe de altã
parte, statul încearcã ºi o
scoatere la „luminã” a
efectivelor nedeclarate.
Pentru cã, sã fim realiºti,
puþini sunt cei care accep-
tã crotalierea tuturor ani-
malelo. Ei îºi mai lasã o arie

de manevrã prin existenþa, an de
an, a unor efective deloc preciza-
te în actele oficiale.

La nivelul judeþului Dolj, Direc-
þia pentru Agriculturã opereazã cu
numãrul de 157.282 capete ovine,
un estimat dat de D.S.V.S.A. Dolj,
la data de 30 iunie 2017. Dacã în-
mulþim cu 3 kg lânã/cap de ovinã,
obþinem aproape o jumãtate de
milion de lei ce poate intra în bu-
zunarele crescãtorilor doljeni. Este
un început. Esenþial ar fi cã se va
reuºi, poate, sã se punã pe picioa-
re o micã industrie localã de co-

lectare ºi, mai târziu, de prelucra-
re a lânii. Ceea ce nu este deloc
imposibil.

Fermierii vor estima câtã lânã
vor vinde la anul

Beneficiarii acestei forme de aju-
tor financiar au la dispoziþie 45 de
zile de la data intrãrii în vigoare a
H.G. sus-menþionatã, pentru a de-
pune o cerere de înscriere în pro-
gramul prin care solicitã înregis-
trarea în registrul unic pentru ac-
cesarea Programului de susþinere
a crescãtorilor de ovine ºi caprine
pentru comercializarea lânii.

Vor trebui sã aducã mai multe
documente: copie C.I., copie a
certificatului de înregistrare în
O.N.R.C., dovada de cont activ de
disponibilitãþi bancã/trezorerie, o
declaraþie pe propria rãspundere ºi
documentul care atestã cã exploa-
taþiile de ovine sunt identificate ºi

înregistrate în RNE pânã la data
depunerii cererii de înscriere în
Program. Acest ultim document va
fi eliberat de operatorul Sistemului
naþional de identificare ºi înregis-
trare a animalelor SNIIA. Fermie-
rii vor veni cu aceste documente,
în original ºi copie, la sediul D.A.J.
Dolj, pentru ca, ulterior, copiile sã
fie certificate „conform cu origi-
nalul” de reprezentatntul D.A.J.
Dolj. Cererea trebuie sã cuprindã
efectivul de animale deþinut ºi can-
titatea de lânã estimatã a fi comer-
cializatã în anul de cerere.

Direcþia pentru Agriculturã Ju-
deþeanã Dolj va întocmi Registrul
unic pentru accesarea Programu-
lui de susþinere a crescãtorilor de
ovine, pentru comercializarea lânii.
Pentru situaþia în care un fermier
solicitã cereri de sprijin pe raza mai
mult judeþe, plata se va face la ni-
velul structurii unde a fost solici-
tat efectivul cel mai mare.

Pentru a obþine banii, pânã la
data de 1 iulie 2018, solicitanþii
deja înregistraþi trebuie sã depu-
nã la D.A.J. Dolj documentele
justificative care sã ateste comer-
cializarea producþiei de lânã obþi-
nute. Tot D.A.J. Dolj va aproba
sumele aferente reprezentând aju-
tor de minimis, pentru fiecare
beneficiar în parte ºi va transmi-
te la MADR, pânã la 1 august
2018, situaþia centralizatoare cu
sumele necesare pentru acorda-
rea sprijinului financiar.
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Abordarea privind „specializarea
inteligentã” a fost introdusã în
2014 în toate programele de politi-
cã regionalã ºi a dovedit cã aduce
valoare. Comisia intenþioneazã sã
valorifice aceastã experienþã pozi-
tivã cu douã proiecte-pilot. Primul
se referã la sprijin adaptat pentru a
face faþã provocãrilor specifice
regiunilor care se confruntã cu
tranziþia industrialã: la cerere, anu-
mite regiuni pot lucra în partene-
riat cu echipe de experþi ai Comi-
siei pentru a consolida capacitatea
de inovare, a elimina obstacolele din
calea investiþiilor, a sprijini cetãþe-
nii în vederea dobândirii competen-
þelor adecvate ºi a se pregãti pen-
tru schimbãrile industriale ºi socie-
tale, pe baza strategiilor lor de spe-
cializare inteligentã. Iar cel de-al

Un nou set de mãsuri pentru a susþine regiunileUn nou set de mãsuri pentru a susþine regiunileUn nou set de mãsuri pentru a susþine regiunileUn nou set de mãsuri pentru a susþine regiunileUn nou set de mãsuri pentru a susþine regiunile
Europei în dezvoltarea domeniilor de niºãEuropei în dezvoltarea domeniilor de niºãEuropei în dezvoltarea domeniilor de niºãEuropei în dezvoltarea domeniilor de niºãEuropei în dezvoltarea domeniilor de niºã

Finanþarea se acordã fãrã a fi nece-
sarã o contribuþie proprie din partea
fermierilor iar banii se obþin în una –
douã zile. “Unul din obiectivele noas-
tre fundamentale este sã fim alãturi de
toþi producãtorii agricoli, indiferent de
mãrimea afacerii acestora. ªtim cã tim-
pul nu aºteaptã pe nimeni, de aceea am

Fermierii pot accesa credite APIA prin good.bee Credit IFN
Producãtorii agricoli care sunt beneficiari ai schemelor de platã în

cadrul Campaniei 2017 a APIA, pot obþine credite din partea good.bee
Credit IFN S.A., cea mai mare instituþie financiarã nebancarã de microfi-
nanþare din România, parte a grupului Erste, în baza adeverinþei eliberate
de Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã.

pregãtit pentru cei ce lucreazã în do-
meniul agricol posibilitatea ca prin in-
termediul good.bee Credit sã încaseze
mai  repede sumele  aº teptate  de la
APIA. Astfel, good.bee Credit IFN este
singura instituþie financiarã nebancara
care poate oferi un astfel de produs
tuturor categoriilor de fermieri”, a de-

clarat Oleg Moraru, Director Execu-
tiv good.bee Credit.

Creditul se poate ridica pânã la 80%
din valoarea sumei calculate conform
adeverinþei eliberate de APIA iar rata de
dobândã este 3,04%. Conform APIA,
adeverinþele se elibereazã pentru bene-
ficiarii schemelor de platã gestionate în
cadrul Campaniei 2017 (schema de pla-
tã unicã pe suprafaþã, plata redistribu-
tivã, plata pentru practici agricole be-
nefice pentru climã ºi mediu ºi mãsuri-
le de mediu ºi climã), respectiv pentru
cei care intenþioneazã sã acceseze cre-
dite în vederea finanþãrii activitãþilor
curente.

Comisia Europeanã a propus, recent, un nou set de
mãsuri pentru a susþine regiunile Europei în dezvoltarea
domeniilor de niºã, care reprezintã atuurile lor concurenþiale
ºi pentru a favoriza inovarea, rezilienþa ºi creºterea econo-
micã necesare. Pentru a rãspunde provocãrii modernizãrii
economiei, Europa trebuie sã consolideze capacitatea
regiunilor sale ºi sã le ajute sã creeze valoare. Acest lucru
înseamnã acceptarea inovãrii, a digitalizãrii, a decarbonizãrii,
precum ºi dezvoltarea competenþelor individuale.

Jyrki Katainen, vicepreºedintele Comisiei responsabil pentru
locuri de muncã, creºtere, investiþii ºi competitivitate:

„Pentru a profita de avantajele oferite de globalizare, trebuie sã
creãm un mediu propice, în care sã se poatã materializa progresele
înregistrate în materie de schimburi comerciale ºi tehnologie. Stra-
tegiile de investiþii ºi inovare conduse ºi organizate la nivel local
sunt esenþiale pentru a rãspunde acestei provocãri ºi a consolida
capacitatea regiunilor noastre.”

Comisarul pentru politica regionalã, Corina Creþu :

„Dupã cum a afirmat preºedintele Juncker, am intrat în era «glo-
calã», în care impactul provocãrilor de la nivel mondial se resimte în
primul rând la nivel local. Economiile noastre trec prin schimbãri
profunde, ºi nu putem sã inversãm acest proces. Dar ne putem ajuta
regiunile sã se doteze cu instrumentele adecvate pentru o creºtere
durabilã ºi solidã – acesta este scopul specializãrii inteligente.”

doilea se referã la parteneriatele
interregionale pentru inovare, spri-
jinite prin fondurile UE: inspirat de
succesul iniþiativei Vanguard, acest
proiect-pilot are drept scop identi-
ficarea ºi dezvoltarea proiectelor
interregionale eligibile pentru finan-
þare, care pot crea lanþuri de va-
loare europene în sectoarele prio-
ritare, cum ar fi volumele mari de
date, bioeconomia, utilizarea efi-
cientã a resurselor, mobilitatea co-
nectatã sau sistemele avansate de
fabricaþie.

Cerere de exprimare
a interesului pentru

acþiunea-pilot
În paralel, Comisia îºi va inten-

sifica eforturile pentru a ajuta sta-
tele membre sã abordeze obstaco-

lele rãmase în calea
creºterii ºi sã creeze
medii favorabile între-
prinderilor. O atenþie
deosebitã va fi acordatã
calitãþii ºi accesibilitãþii
cercetãrii publice, coo-
perãrii dintre întreprin-
deri ºi universitãþi, pre-
cum ºi alinierii bazelor
de competenþe locale cu
cerinþele pieþei, cu aju-
torul mecanismelor de
sprijin ale Comisiei. Ur-
mãtoarele etape vor
consta, pe de o parte,
într-o cerere de expri-
mare a interesului pen-
tru acþiunea-pilot privind
regiunile aflate în tran-
ziþie industrialã va fi lan-
satã în toamna acestui
an. Parteneriatele interregionale vor
fi înfiinþate în 2017 ºi se vor deru-
la în cursul anului 2018. Iar pe de
altã parte, experienþa acumulatã
pânã în prezent vor aduce o con-
tribuþie utilã la pregãtirea urmãto-
rului cadru bugetar, în contextul-
 actualului proces de reflecþie pri-
vind viitorul finanþelor UE. Comi-
sia va lua în considerare crearea
unor legãturi mai puternice între in-
strumentele existente ale UE care
au un obiectiv comun, acela de a
rãspunde noilor provocãri indus-
triale.

Documentul de reflecþie
al Comisiei privind valorificarea

oportunitãþilor oferite
de globalizare

Globalizarea a adus beneficii
enorme economiilor mai puþin dez-
voltate din întreaga lume ºi opor-
tunitãþi multiple pentru europeni,
dar, în timp ce beneficiile globali-
zãrii se resimt la scarã largã, cos-
turile ei sunt adesea suportate în
mod inegal, dupã cum a eviden-
þiat Documentul de reflecþie al Co-
misiei privind valorificarea opor-
tunitãþilor oferite de globalizare.
Introdusã ca o condiþie prealabilã -
pentru a asigura eficacitatea chel-
tuielilor efectuate în temeiul politi-
cii de coeziune în domeniul cerce-
tãrii ºi al inovãrii, specializarea in-

teligentã a obligat toate regiunile sã
elaboreze strategii de investiþii pe
baza propriilor avantaje competiti-
ve, de la specialitãþi agroalimenta-
re ºi turism la nanotehnologii ºi in-
dustria aerospaþialã. În cadrul
acestor strategii, întreprinderile lo-
cale beneficiazã de sprijin financiar

pentru dezvoltarea de produse ino-
vatoare ºi extinderea dincolo de
pieþele locale. Aceste strategii au
condus, de asemenea, la îmbunã-
tãþirea legãturilor dintre ºtiinþã ºi
lumea afacerilor, precum ºi la o
mai bunã coordonare la toate ni-
velurile a guvernanþei locale.
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Între 17 – 20 iulie, la Tîrgu Secuiesc a avut loc Sesiunea
de Comunicãri ªtiinþifice ale elevilor din Învãþãmântul Li-
ceal, la disciplina „Geografie” .  Competiþia, care a debutat
în anii 1990, organizatã de Ministerul Educaþiei Naþionale,
se bucurã de un real succes ºi se desfãºoarã pe trei secþiuni:
„Geografia mediului (GM)”, „Geografia fizicã (GF)” ºi „Ge-
ografia umanã (GU)”. Din 2011, când  Cristina Ciurez, de
la Colegiul Naþional „Carol I” a obþinut premiul al II-lea,
Doljul nu a mai avut ocupanþi ai podiumului, dar au fost
obþinute premii speciale, cum a fost în 2015 ºi 2016 de cã-
tre elevii coordonaþi de prof.  Rodica Vladu, de la Colegiul
Naþional Economic „Gheorghe Chiþu” din Craiova. În acest
an, istoria s-a schimbat puþin.

Proiecte ambiþioase
Faza finalã a avut loc în judeþul Covasna, iar, dupã fazele

locale ºi judeþene, trei elevi au obþinut calificarea:  Radu
Stefanos Poajgã   (Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”),
Adriana Florina Ciurea (Colegiul Naþional Pedagogic
„ªtefan Velovan”) ºi Eliana Maria Chisa (Liceul Teore-
tic „Tudor Arghezi”).  Au fost înscriºi, la „naþionale”, 36 la
GM, 40 (GU) ºi 29 (GF). „Pentru noi este un succes ºi îmi
doresc sã continue, de aceea le recomand cadrelor didacti-
ce ºi elevilor mai multã implicare. Am avut, cu elevul de la
Buzeºti, o temã foarte importantã, la GM, „Amenajarea Par-

Dupã ºase ani, au venit, în Craiova,Dupã ºase ani, au venit, în Craiova,Dupã ºase ani, au venit, în Craiova,Dupã ºase ani, au venit, în Craiova,Dupã ºase ani, au venit, în Craiova,
premii naþionale la „Geografie”premii naþionale la „Geografie”premii naþionale la „Geografie”premii naþionale la „Geografie”premii naþionale la „Geografie”

Cele mai interesante poveºti de
amor balcanic se-adunã în pe-
rioada 18 – 26 august în Craiova
ºi Port Cultural Cetate din jude-
þul Dolj, la cea de-a VIII-a ediþie
a Divan Film Festival, filme,
muzicã ºi artã culinarã balcani-
ce, ingrediente necesare unei ex-
perienþe festivaliere în sudul Ro-
mâniei sau pe marginea Dunãrii.
În programul aceste ediþii se re-
gãsesc 18 filme de lungmetraj, din
care 17 vor fi proiectate în pre-
mierã naþionalã.

Filmul care va deschide ediþia
dedicatã amorului balcanic este
„Bourek” (Grecia/ Cipru/ S.U-
.A., 2016), o comedie dulce-amã-
ruie în care protagoniºtii cãlãto-
resc, mãnâncã ºi se iubesc în in-
sula ficþionalã Chronos, semn cã
dragostea balcanicã e cu dor de
ducã ºi rezistã probei timpului.
«În lungmetrajul regizorului Vla-
dan Nikolic, bourek-ul e o spe-
cialitate culinarã a cãrei aparte-
nenþã e disputatã aprig de greci,
turci, albanezi sau bulgari ºi, tot-
odatã, pretext pentru discuþii care

Dupã ºase ani, elevii de liceu, care studiazã
„Geografia” au adus premii în Dolj, în urmã cu
câteva zile, la o sesiune de comunicãri naþionale,
desfãºuratã la Tîrgu Secuiesc (jud. Covasna).
Unul dintre ei a luat premiul al III-lea, iar o altã
fatã a luat premiul special, dar cu punctaj apropiat
de podium a fost ºi cea de-a treia participantã.

cului „Nicolae Romanescu” din Craiova, alternativã pentru
dezvoltarea sustenabilã a comunitãþii locale”. Acest bãiat are
niºte idei extraordinare, pe care le-a ºi expus Comisiei de
evaluare. De asemenea, la GF, eleva de la „Velovan”, care a
ºi luat Premiul special, a prezentat „Procesele gravitaþionale
ce au loc pe malul drept al Jiului”, iar la GU, adolescenta de
la „Arghezi” a arãtat lucrarea „Depopularea satului româ-
nesc”, cu studiu de caz la Argetoaia, coordonator fiind prof.
Tãneaþã – Mirea Lilica, cea care a fost ºi la faza din Co-
vasna. Principalele cerinþe ale concursului au fost originali-

tatea ºi aplicaþia pe teren, în zona de unde au provenit con-
curenþii. Pentru prima datã, dupã ºase ani, am adus premii
oferite de cãtre minister”, a precizat prof.  Maria Ciobanu,
inspector de „Geografie” în cadrul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

Profesorii îi apreciazã pe elevi
Performanþele trebuie respectate ºi dacã elevii au intrat într-

o binemeritatã vacanþã, am luat legãtura cu conducãtorii insti-
tuþiilor de învãþãmânt din care provin. „Nu pot decât sã fiu
foarte fericit, atunci când avem astfel de rezultate. Sunt con-
vins cã vor veni ºi altele, dar despre acest subiect vã poate
spune mai multe doamna  Elena Gilda Ciorecan, director
adjunct ºi coordonator al proiectului Adrianei” -  prof.  Vasile
Voinescu, director al Colegiului Naþional Pedagogic „ªtefan
Velovan”. Contactatã telefonic, îndrumãtoarea ne-a precizat:
„Aceastã fatã s-a implicat extraordinar ºi a mers pe teren ca
sã vadã ceea ce s-a întâmplat de-a lungul anilor. Studiul sãu a
fost efectuat la Seciurile, în judeþul Gorj, unde, dacã îºi aduce
lumea aminte, în urmã cu mai bine de zece ani a avut loc o
alunecare de teren, acolo fiind exploatãri miniere, ºi mai mult
de 180 de case au fost strãmutate. Ea a prezentat un plan de
revigorare, prin gândirea ei, care sunt convinsã are idei ce pot
fi preluate de cãtre autoritãþi”. „Nicu mai ºtiu ce sã spun în
plus, la asemenea performanþã. Radu Stefanos este unul din-
tre cei mai buni elevi ai noºtri. Este într-o clasã de la „ªtiinþele
naturii”, una dintre cele mai bune, dar acest copil are atâtea
disponibilitãþi încât este greu sã-l incluzi într-o anume catego-
rie. Are o culturã generalã ieºitã din comun ºi sunt convinsã
cã unele dintre ideile prezentate de el ar putea fi luate în calcul
de cãtre autoritãþile din domeniu” – prof.  Carmen Lucia
ªtefãnescu, director al Colegiului Naþional „Fraþii Buzeºti”.
Prea multe n-ar mai fi de spus ...

CRISTI PÃTRU

Divan Film Festival 2017 aduce poveºti de amor balcanic,
la Craiova ºi în Port Cultural Cetate

Mai puþin de o lunã a rãmas pânã la deschide-
rea celei de-a VIII-a ediþii a Divan Film Festival
– proiect cultural organizat de Fundaþia pentru
Poezie „Mircea Dinescu” ºi co-finaþat de Admi-
nistraþia Fondului Cultural Naþional, cu spriji-
nul Primãriei Municipiului Craiova, Centrului

Naþional al Cinematografiei ºi Institutului Cul-
tural Român. Evenimentul – cu tema Balkan
Love – va avea loc în perioada 18-20 august în
Craiova (Centrul Vechi) ºi între 21 ºi 26 august
în Portul Cultural Cetate. Intrarea va fi liberã
la toate proiecþiile ºi concertele din program.
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continuã pânã târziu în noapte,
unind sau dezbinând cupluri, cre-
ând noi poveºti de dragoste sau
punându-le capãt. Eleni (Kateri-
na Misichroni) gãteºte pentru toþi
oaspeþii ei, dar mai ales pentru
Frank (Jason Grechanik), astfel
încât în aceastã coproducþie Gre-
cia – Cipru – S.U.A., dragostea,
fie ea ºi culinarã, pluteºte în aer»,
menþioneazã organizatorii festiva-
lului.

Aer de vacanþã cu parfum de
amor balcanic vine ºi dinspre „A
Brief Excursion” / „Kratki iz-
let” (regia Igor Bezinovic, Croa-
þia, 2017) ºi „Wind” / „Vetar”
(regia Tamara Drakulic, Serbia,
2016), care vor fi proiectate în
premierã naþionalã în Port Cultu-
ral Cetate în cea de-a doua sãp-
tãmânã de Divan Film Festival.
În primul caz, iubirea (pierdutã)
e o preocupare constantã a pro-
tagonistului Stola, în cel de-al
doilea, pentru eroina adolescenta
Mina e o speranþã firavã.

Iubirea cãlãtoare se vede în
„Light Thereafter” (regia Kon-

stantin Bojanov, Bulgaria/ Belgia,
2017), un drum pe care protago-
nistul îl parcurge în sens invers,
pentru ca la final, sã se regãseas-
cã pe sine, în vreme ce în „Exo-
tica, Erotica, Etc.” (regia Evan-
gelia Kranioti, Franþa/ Grecia
2015), dragostea se simte pe
drum ca acasã. Viaþa marinarilor
se scrie port cu port ºi aromã cu
aromã. În urma lor rãmân prosti-
tuatele care încã mai sperã. Însã
cea mai frumoasã poveste e cea
a mãrii, istorisitã ºi trãitã de cei
care pleacã ºi  cele care rãmân.

«La Divan Film Festival
2017, drumul poate fi vacanþã
exoticã, traseu sinuos cãtre casã,
mijloc de trai sau mod de a pier-
de timpul, dar de fiecare datã, la
capãtul drumului se aflã dragos-
tea. Iar tema acestei ediþii gravi-
teazã în jurul celui mai aromat
ingredient – Balkan Love, care
se va regãsi din plin în propune-
rile din meniul cinematografic ºi
culinar al festivalului», mai spun
organizatorii. Potrivit acestora, în
timpul desfãºurãrii evenimentu-

lui, camparea este gratuitã în
Portul Cultural Cetate, iar înscrie-
rile se pot face printr-un mesaj

transmis pe pagina de Facebook
a Divan Film Festival.

MAGDA BRATU
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Libertatea de circulaþie a
cetãþenilor UE în Marea Bri-
tanie va continua sã fie ga-
rantatã timp de cel puþin doi
ani, ca parte a unui acord
tranziþional, potrivit presei
britanice. Prima rundã a dis-
cuþiilor privind separarea
Marii Britanii de Uniunea
Europeanã s-a încheiat joi,
însã pânã în acest moment
nu au fost oferite informaþii
concrete despre viitorul ce-
tãþenilor expatriaþi. Marea
Britanie este programatã sã
pãrãseascã Uniunea Euro-
peanã la finalul lunii martie 2019. Unii
membri ai Cabinetului Theresa May, in-
clusiv ministrul de Finanþe, Philip Ham-
mond, susþin cã ar fi necesar o perioadã

Doi morþi ºi 200
de rãniþi în urma
cutremurului
ce a lovit Turcia
ºi Grecia

Un cutremur de suprafaþã cu

magnitudinea de 6,7 s-a produs,

în noaptea de joi spre vineri, în

Marea Egee, în apropiere de

coasta de vest a Turciei. Epicen-

trul seismului a fost înregistrat

la adâncimea de 10 kilometri ºi

la numai 12 kilometri de cel mai

apropiat oraº de pe coasta de vest

a Turciei, Bodrum, o staþiune

popularã pentru turiºti, cu o

populaþie de peste 36.000 de

persoane. Seismul a fost resimþit

ºi în insula greacã Kos, un alt

centru turistic major. Douã

persoane ºi-au pierdut viaþa în

urma cutremurului ºi alte 200 au

fost rãnite. Autoritãþile greceºti

au anunþat cã cele douã persoane

care ºi-au pierdut viaþa sunt din

Turcia ºi Suedia, aceºtia dece-

dând dupã prãbuºirea acoperiºu-

lui unui bar de pe insula Kos.

Peste 120 de persoane au fost

rãnite pe insula Kos, iar trei

persoane cu rãni serioase au fost

transportate cu elicopterul la

spitale din Creta ºi Rodos. Mai

multe clãdiri vechi de pe insula

greceascã au fost avariate, iar

turiºtii au fost nevoiþi sã doarmã

sub cerul liber din cauza nume-

roaselor replici care au urmat

cutremurului iniþial. Autoritãþile

au comunicat cã seismul a

cauzat un tsunami minor care a

inundat unele porþiuni din

insula Kos, avertizând oamenii

sã stea departe de plaje. Câteva

ambarcaþiuni au fost avariate

dupã ce zona portuarã din Kos a

fost inundatã. În Turcia, seismul

a afectat mai multe localitãþi din

sud-estul þãrii, mai ales staþiu-

nea Bodrum. Esengul Civelek,

guvernatorul provinciei Mugla, a

transmis cã nu au fost consem-

nate decese ºi nici clãdiri prãbu-

ºite. Autoritãþile turce au indicat

cã cel puþin 70 de persoane au

fost rãnite în urma seismului ºi

a replicilor. Institutul american

de geofizicã (USGS) a înregistrat

nouã replici cu o intensitate de

peste 4 grade pe scara Richter

produse în orele urmãtoare dupã

seismul iniþial.
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Berlin-Ankara: tensiuni sporite!Berlin-Ankara: tensiuni sporite!Berlin-Ankara: tensiuni sporite!Berlin-Ankara: tensiuni sporite!Berlin-Ankara: tensiuni sporite!
MIRCEA CANÞÃR

ªeful diplomaþiei germane, Sigmar Ga-
briel, a anunþat, joi, într-o conferinþã de pre-
sã, o „reorientare completã” a politicii ex-
terne privind Turcia, incluzând o punere în
gardã a cetãþenilor germani, ce se depla-
seazã ca turiºti în acestã þarã. În opinia sa,
violarea drepturilor omului, dupã arestarea
unor militanþi, între care directoarea Am-
nesty International pentru Turcia, Idil Eser,
„nu poate rãmâne fãrã consecinþe”. Menþi-
nerea în detenþie a resortisantului Peter
Stendtner, arestat la 5 iulie a.c., a iritat ne-
spus Berlinul. Mai mulþi germani sunt pri-
vaþi de libertate, acuzaþi fiind de „susþine-
rea terorismului”. La G20 de la Hamburg,
din zilele de 7-8 iulie a.c., Germania a pro-
fitat de ocazie pentru a sublinia diferenþele
cu unii dintre partenerii sãi. Dupã compli-
catul puci ratat, la 15 iulie 2016, contra lui
Erdogan, Ankara a acuzat Belinul cã „a pri-
mit mai mulþi implicaþi”, motiv ca relaþiile
între cele douã þãri sã se deterioreze trep-
tat, un punct nevralgic fiind atins, prin ares-
tarea în februarie a.c., a jurnalistului ger-
mano-turc Denyz Yucel, acuzat fiind de „in-
citare la duºmãnie” ºi de „propagandã te-
roristã” pe timpul campaniei pentru refe-
rendumului constituþional din 16 iulie a.c..
Mai multor miniºtri turci le-a fost interzisã
participarea la mitinguri organizate în Ger-
mania, unde trãiesc circa 3 milioane de
turci, gest calificat ca „nazist”. La 7 iunie

a.c, Berlinul a decis retragerea efectivelor
militare staþionate la baza turcã Incîrlik –
250 militari Bundeswer – pentru a protesta
la interdicþia acordãrii vizei unor parlamen-
tari germani, de a se deplasa la aceastã bazã
NATO, operaþionalã, în cadrul coaliþiei in-
ternaþionale contra Statului Islamic din Si-
ria ºi Irak. Sigmar Gabriel l-a acuzat pe
Recep Tayyip Erdogan de încercarea „re-
ducerii la tãcere a vocilor critice”. Motiv
pentru care ministerul turc al afacerilor de
externe a considerat, printr-un comunicat
de presã, cã „aceste declaraþii constituie o
interferenþã directã în justiþie turcã, o de-
pãºire a limitelor”. Reorientarea politicii
germane privind Ankara va include ºi ree-
xaminarea creditelor, garanþiilor ºi ajutoa-
relor financiare, din partea Berlinului. De
altfel, UE a alocat în total 4,45 miliarde euro
Turciei, cu titlu de fonduri europene de
preaderare, pentru perioada 2014-2020.
Bruxelles-ul intensificase negocierile de
aderare cu Ankara în schimbul contribuþiei
la diminuarea fluxului de imigranþi cãtre
Europa. Cu toate acestea, Recep Tayyip
Erdogan a spus cã þara sa va rãsufla uºu-
ratã dacã îi va fi refuzatã aderarea la UE,
pentru a putea demara realizarea unor pla-
nuri alternative. Neliniºtea occidentalilor
este evidentã ºi presa din Hexagon repro-
ºeazã „pasivitatea Franþei”, deloc recoman-
datã. Cu alte cuvinte, Recep Tayyip Erdo-

gan se poziþioneazã singur contra lumii. Dar
zilele acestea s-a mai întâmplat un lucru
neplãcut: agenþia de presã turcã Anadolu a
dezvãluit locaþia soldaþilor francezi ºi ame-
ricani în Nordul Siriei, provocând îngrijo-
rarea SUA pentru securitatea militarilor sãi.
Anadolu a descris amplasamentul a 10 in-
stalaþii militare americane ºi numãrul forþe-
lor speciale, care se gãsesc într-un avan-
post, nu la mare distanþã de Raqa, capitala
autoproclamatei organizaþii jihadiste a Sta-
tului Islamic. Divulgarea de informaþii con-
fidenþiale expune forþele coaliþiei la riscuri
iminente, potrivit purtãtorului de cuvânt al
Pentagonului, Rankine Galloway. Motivul
este cã cele 10 baze militare (2 aerodro-
muri ºi 8 aeroporturi) sunt utilizate pentru
o susþinere a Partidului pentru Uniune De-
mocraticã Kurdã (PYD), pe care Ankara îl
considerã legat de Partidul Muncitorilor din
Kurdistan (PKK). Iar Turcia considerã se-
paratiºtii kurzi drept „organizaþie teroristã”.
Faptul cã Berlinul ºi-a rãcit sensibil relaþiile
cu Ankara este o realitate. ªi inclusiv ex-
portul de arme va face obiectul unei reexa-
minãri. Pe de altã parte, turiºtii germani, care
devansau ca numãr pe cei ruºi, au primit
recomandarea de a evita aceastã þarã. Cum
Ankara are de datã recentã un nou conten-
cios cu Tel Aviv-ul, lucrurile nu sunt deloc
în regulã. ªi îngrijoreazã nespus. Sã nu omi-
tem cã Turcia este o þarã membrã NATO.

Poliþia israelianã a anunþat cã a interzis
accesul bãrbaþilor sub 50 de ani la rugã-
ciunile de vineri ale credincioºilor musul-

Libertatea de circulaþie a cetãþenilor UE în Marea
Britanie va fi garantatã timp de doi ani dupã Brexit

de tranziþie care sã protejeze economia.
Potrivit planurilor lui Hammond, cetãþe-
nii UE ar avea garantatã libertatea de cir-
culaþie în UE pe o perioadã de pânã la doi

ani dupã Brexit, relateazã cotidia-
nul The Times. Pe de altã parte,
o sursã guvernamentalã de rang
înalt citatã de cotidianul The
Guardian a declarat cã libertatea
de circulaþie ar putea fi garanta-
tã pe o perioadã de pânã la patru
ani. Reprezentanþii Guvernului
Marii Britanii nu au comentat
momentan în mod oficial aceste
informaþii. Durata perioadei de
tranziþie este un subiect intens
discutat în cadrul Guvernului,
Hammond fiind de pãrere cã
aceasta ar trebui sã dureze „mai
mulþi ani”. Pe de altã parte, Liam

Fox, ministrul britanc al Comerþului, a
declarat într-un interviu pentru Bloomberg
cã ar fi „foarte fericit” cu o perioadã de
tranziþie de doar „câteva luni”.

Israelul interzice accesul bãrbaþilor sub 50 de ani
la rugãciunile din Vechiul Oraº al Ierusalimului

mani ce au loc în Vechiul Oraº al Ierusali-
mului, dupã escaladarea tensiunilor din ca-
uza unor noi mãsuri de siguranþã impuse

la locul religios. Mã-
sura a avut loc dupã
ce miniºtri israelieni
au decis sã nu elimi-
ne detectoarele de
metale de la intrãrile
în complexul mos-
cheei Haram al-Sha-
rif, cunoscutã evrei-
lor drept Muntele
Templului, în urma
unui atac ce a avut
loc în urmã cu o sãp-
tãmânã în care au

decedat doi poliþiºti. „Intrarea le va fi per-
misã doar bãrbaþilor peste 50 de ani. Fe-
meile toate vârstele vor avea voie sã in-
tre”, conform unui comunicat al poliþiei.
Tensiunile au escalat dupã ce poliþia a in-
stalat detectoare de metale, palestinienii ºi
musulmanii percepând aceasta ca o mã-
surã a Israeulului de a-ºi consolida con-
trolul asupra locului sfânt.  Controversa a
trezit îngrijorare SUA, dar ºi reprezentan-
tului ONU pentru Orientul Mijlociu. Mii de
poliþiºti israelieni au fost desfãºuraþi în zona
esplanadei moscheelor.Miercuri, mai mulþi
palestinieni au fost rãniþi, în urma unor
confruntãri cu forþele de ordine israelie-
ne, în apropierea complexului Sanctuarul
Nobil-Templul Muntelui de la Ierusalim.
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07:00 Vreau sã fiu sãnãtos
08:00 Vestigii ºi patrimoniu
08:30 Descãlecaþi în Carpaþi (R)
09:00 Oameni ca noi
09:30 M.A.I. aproape de tine

(R)
10:00 Zon@ IT
10:30 Dincolo de hartã
11:00 Cooltura (R)
12:10 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu

(R)
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Lumea azi
17:30 La un pas de România
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Dosar România
22:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
23:00 Recurs la moralã
00:00 #Creativ (R)
00:30 Dincolo de hartã (R)
01:00 Lumea azi (R)
01:35 Exclusiv în România (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
08:00 Sid, micul savant
2008
09:00 Lassie
1997, Canada, Dramã, Familie
10:00 Mic dejun cu un campion
10:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
11:00 Cireºarii
1972, România, Aventuri,

Comedie
11:50 Poate nu ºtiai
12:00 Euromaxx
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Cap compas
13:30 Hanni ºi Nanni 2
2012, Germania, Familie
15:00 Gala Umorului (R)
16:00 Gustul Moldovei (R)
17:00 Euromaxx (R)
17:30 E vremea ta!
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:50 Sinaia, la pas în 60 de

secunde
20:10 O datã’n viaþã
21:45 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
21:55 Poate nu ºtiai
22:10 Ochi de sarpe
1998, SUA, Thriller
23:55 Poate nu ºtiai
00:10 Ce-ºi doresc femeile (R)
2000, SUA, Comedie, Romantic
02:15 Hanni ºi Nanni 2 (R)
2012, Germania, Familie
03:45 Telejurnal TVR 2 (R)
04:35 Naturã ºi sãnãtate (R)
05:00 Lassie (R)
1997, Canada, Dramã, Familie
05:55 Imnul României

TVR 2

07:40 Biletul de loterie
09:20 Mamã, ce zi!
11:20 Familia Hollar
12:50 Noua viaþã a lui Paul

Sneijder
14:45 Frankenweenie
16:15 I Saw the Light
18:20 Angry Birds - Filmul
20:00 Absolut fabulos: Filmul
21:35 Rãzbunare: O poveste de

dragoste
23:15 Mândrie + Prejudecatã +

Zombi
01:00 Cãminul ororilor 2
02:35 Când se rupe craca

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 O pacoste de comoarã
1994, SUA, Comedie, Western
12:30 Medalionul (R)
2003, SUA, Acþiune, Comedie
14:15 Gravidul
1994, SUA, Comedie
16:30 Indiana Jones ºi regatul

craniului de cristal
2008, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, Thriller
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Comoara Naþionalã:

Cartea Secretelor
2007, SUA, Acþiune, Aventuri
23:00 Pasãrea Phoenix
2004, SUA, Acþiune, Aventuri
01:15 O pacoste de comoara (R)
1994, SUA, Comedie, Western
03:15 Pasãrea Phoenix (R)
2004, SUA, Acþiune, Aventuri
05:00 România, te iubesc! (R)
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ

07:45 Cine-i cine? (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Parola: Te iubesc (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Senora
20:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire
22:00 Viaþã nedreaptã
23:45 Iubire ºi onoare
00:45 Pasiune ºi putere (R)
01:45 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
03:30 Senora (R)
05:15 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

07:45 Mary ºi Rhoda (R)
09:30 La bloc (R)
11:45 Toba de rock (R)
14:00 Turbo Power Rangers:

Filmul (R)
16:00 La bloc
18:15 Nopþi albe în Seattle
20:30 Ronin
23:00 Viziuni macabre
01:15 Ronin (R)
03:30 Cine A.M
05:45 Zdob si Zdub. Concert

aniversar - "20 de veri" (R)

PRO CINEMA

09:00 Crãiasa Zãpezii
2012, Rusia, Animaþie, Aventuri,

Familie
10:30 Ham talent
13:00 Observator
14:00 În cãutarea lânii de aur
2000, SUA, Aventuri, Fantastic
16:00 Observator
17:00 2K1 cu Mirela Vaida
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Fantastic Show
23:00 Insula iubirii (R)
02:00 În cãutarea lânii de aur

(R)
2000, SUA, Aventuri, Fantastic
04:00 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Pastila de râs
09:15 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Sport, dietã ºi o vedetã
13:30 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)
14:00 Prieteni ºi atât (R)
2005, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
16:00 Te vreau lângã mine
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Se strigã darul
22:00 Bravo, ai stil!
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Se strigã darul (R)
03:30 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:15 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

08:45 Secrete de stil

09:30 Teleshopping

10:00 Cetatea Domneascã

Târgoviºte

10:30 Mama mea gãteºte mai bine

(R)

11:30 Cu lumea-n cap

12:00 Teleshopping

13:00 Focus

13:30 Secretul lui Bachus (R)

1984, România, Acþiune, Comedie

16:00 Jandarmul ºi extratereºtrii

(R)

1979, Franþa, Comedie, Crimã, SF

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai bine

20:30 Super Cireaºa de pe tort

22:30 Rãfuiala

1997, SUA, Thriller

00:30 Urmãrit de trecut (R)

2011, SUA, Crimã, Dramã

02:30 Mama mea gãteºte mai bine

(R)

03:30 Focus 18 (R)

05:00 Ajutor! vreau sã slãbesc!

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport (R)
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Apropo TV
15:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 SuperKombat New

Heroes (EXPLOZIV)
22:00 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
23:00 SuperKombat World

Grand Prix (EXPLOZIV)

SPORT.RO

10 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 22 iulie 2017programe TV / recomandãriprograme TV / recomandãriprograme TV / recomandãriprograme TV / recomandãriprograme TV / recomandãri

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare
parte seninsâmbãtã, 22 iulie - max: 36°C - min: 21°C

$
1 EURO ...........................4,5737 ............. 45737
1 lirã sterlinã................................5,1086....................51086

1 dolar SUA.......................3,9269........39269
1 g AUR (preþ în lei)........157,4632.....1574632

Cursul pieþei valutare din 22 iulie 2017 - anunþat de BNR
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Angry Birds - Filmul

Se difuzeazã la HBO,
ora 18:20

Inspirat de unul dintre cele
mai populare jocuri din ultimul
deceniu, Angry Birds are în
centrul atenþiei pãsãretul
dintr-o pãdure coloratã. La ce
sã þinã eroii mai mult decât la
preþioasele lor ouã, garanþie a
perpetuãrii speciei? Doar cã
ouãle sunt ºi un ingredient
delicios pe masa maleficilor ºi
întreprinzãtorilor porci verzi,
gata de orice...

Comoara Naþionalã:
Cartea Secretelor

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

Filmul de acþiune al Walt Dis-
ney Pictures ºi Jerry Bruckhei-
mer Films, "Comoara Naþionalã:
Cartea Secretelor" reuneºte
starurile filmului blockbuster din
2004 (care a acumulat încasãri
totale, la nivel mondial, de
aproape 350 de milioane de
dolari), Nicolas Cage, Jon
Voight, Harvey Keitel, Diane
Kruger ºi Justin Bartha, alãturi
de producãtorul Jerry Bruckhei-
mer ºi regizorul Jon Turteltaub...

Nopþi albe în Seattle

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  18:15

Dupã moartea soþiei sale, Sam
Baldwin nu se mai gândeºte
deloc sã cunoascã pe altcine-
va. Lucru inacceptabil pentru
fiul sãu de 8 ani, Jonah. El
doreºte o soþie pentru tatãl sãu
ºi o nouã mamã pentru el. Aºa
cã apeleazã la un post de radio
local. Vocea micuþului ºi poves-
tea sa impresioneazã sute de
ascultãtoare, printre care ºi pe
Annie Reed...

sursa: cinemagia.ro



Panoramic cinematografic - Patria - 22 iuliePanoramic cinematografic - Patria - 22 iuliePanoramic cinematografic - Patria - 22 iuliePanoramic cinematografic - Patria - 22 iuliePanoramic cinematografic - Patria - 22 iulie
Dunkirk

Ora:  18:30

Gen film: Acþiune, Dramã

Omul-Pãianjen:
Întoarcerea acasã

Ora: 13:00(3D)

Gen film: Aventuri, Fantastic, SF
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Iron Man -
Omul de oþel 2

Se difuzeazã la HBO,
ora 10:50

Paramount Pictures ºi Mar-
vel Entertainment prezintã
mult aºteptata continuare a
filmului „Iron Man”, blockbus-
terul care descrie aventurile
eroului de legendã lansat de
Marvel, ºi care îi reuneºte pe
regizorul Jon Favreau ºi
actorul nominalizat la Oscar
Robert Downey Jr.

Transformers:
Exterminarea

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:00

Rasa umanã încearcã sã se
refacã dupã evenimentele din
Transformers: Dark of the Moon,
iar Autoboþii ºi Decepticonii au
dispãrut cu toþii de pe faþa Pã-
mântului. Însã un grup de inge-
nioºi ºi puternici oameni de
afaceri ºi cercetãtori, convinºi cã
este cazul sã învãþãm ceva din
dramaticele incursiuni pe melea-
gurile noastre ale Transformeri-
lor, forþeazã limitele tehnologiei
peste ceea ce poate fi controlat...

Ultraviolet

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Deoarece sunt separaþi de
oamenii "normali" ºi "sãnã-
toºi", lumea este în pragul
unui rãzboi civil la nivel mon-
dial care ar avea ca scop
distrugerea populaþiei "bolna-
ve". În mijlocul acestui foc
încruciºat se aflã o femeie
infectatã, pe nume Ultraviolet,
care va ajunge sã protejeze un
bãieþel de nouã ani, marcat
pentru a fi ucis....

sursa: cinemagia.ro

DUMINICÃ - 23 iulie

07:00 Teleenciclopedia (R)
08:10 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 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Ultima ediþie
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Arheologia crimei
17:00 Celula de alarmã
18:00 Lozul cel mare
18:30 Înainte ºi dupã
18:50 Extragere Loteria

Bonurilor Fiscale
19:00 Poveste dupã poveste
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:10 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu
22:55 Garantat 100%
23:50 Arheologia crimei (R)
00:50 Adevãruri despre trecut

(R)
01:20 Ultima ediþie (R)
01:50 Telejurnal (R)
02:30 Celula de alarmã (R)
03:25 Recurs la moralã (R)
04:15 Universul credinþei (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
08:00 Sid, micul savant
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
11:00 Cireºarii
1972, România, Aventuri,

Comedie
11:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
11:50 Poate nu ºtiai
12:00 Azi despre mâine
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Naturã ºi sãnãtate
13:30 Cercul magic
1975, România, Acþiune, Crimã
15:00 Euromaxx (R)
15:30 Duelul pianelor
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:50 Sinaia, la pas în 60 de

secunde
20:10 Câinele Japonez
2013, România, Dramã
21:50 Poate nu ºtiai
22:10 Sã înceapã distracþia!
1975, Franþa, Dramã, Istoric,

Rãzboi
00:20 Duelul pianelor (R)
01:45 Teatru TV (R)
02:50 Gala Umorului (R)
03:40 Telejurnal TVR 2 (R)
04:30 Naturã ºi aventurã (R)
05:00 Ferma (R)
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

07:35 Absolut fabulos: Filmul
09:10 Angry Birds - Filmul
10:50 Iron Man - Omul de oþel 2
12:55 Francisc: Roagã-te pentru

mine
14:40 Sushi din East Side
16:25 Drumul spre Oregon
18:05 Brooklyn
20:00 Lungul drum al lui Billy

Lynn
21:55 Carol
23:55 Strada Cloverfield 10
01:40 Prima noapte
02:05 Lungul drum al lui Billy

Lynn
04:00 Urzeala tronurilor
05:05 Riposta

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Indiana Jones ºi regatul

craniului de cristal (R)
2008, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, Thriller
12:30 Ce spun românii (R)
13:30 Apropo Tv
14:30 Comoara Naþionalã:

Cartea Secretelor (R)
2007, SUA, Acþiune, Aventuri
17:00 Pact cu diavoliþa
2000, SUA, Germania, Come-

die, Fantastic, Romantic, Dragoste
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Transformers: Exterminarea
2014, SUA, Acþiune, Aventuri, SF
23:30 Feþe în mulþime
2011, SUA, Franþa, Canada,

Crimã, Dramã, Mister, Thriller
01:30 Apropo Tv (R)
02:15 Transformers: Extermina-

rea (R)
2014, SUA, Acþiune, Aventuri, SF
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
07:45 Cine-i cine? (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Senora (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Dimineþi lângã tine
18:00 Senora
20:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire
22:00 Viaþã nedreaptã
23:45 Iubire ºi onoare
00:45 Dimineþi lângã tine (R)
01:45 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
03:30 Senora (R)
05:00 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

07:45 La Mãruþã (R)
09:45 La bloc (R)
12:00 Turbo Power Rangers:

Filmul (R)
14:00 Nopþi albe în Seattle (R)
16:15 La bloc
18:30 Dragoste atomicã
20:30 Ultraviolet
22:15 Goana dupa sex
00:00 Ultraviolet (R)
01:45 Cine A.M
05:30 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

09:30 Mr. Bean (R)
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
10:00 Te Pui Cu Blondele ? (R)
13:00 Observator
14:00 Beethoven - un câine

puþin prea mare
1992, SUA, Comedie, Familie
16:00 Observator
17:00 Fantastic Show (R)
19:00 Observator
20:00 Clopoþica
2008, SUA, Animaþie, Familie,

Fantastic
21:30 Mumia
1999, SUA, Aventuri, Comedie,

Fantastic, Horror, SF, Thriller
00:00 Clopoþica (R)
2008, SUA, Animaþie, Familie,

Fantastic
01:30 Mumia (R)
1999, SUA, Aventuri, Comedie,

Fantastic, Horror, SF, Thriller
04:00 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)
09:15 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)
13:30 Bravo, ai stil! (R)
16:30 Se strigã darul (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Asta-i România!
22:00 Ochii din umbrã
00:00 Moartea Samantei Finley
2009, SUA, Horror, Mister,

Thriller
02:00 ªtirile Kanal D (R)
03:15 Ochii din umbrã (R)
04:45 Teo Show (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi design
09:20 Teleshopping

10:00 Rãzbunarea haiducilor (R)
1968, România, Aventuri
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Super Cireaºa de pe tort (R)
15:30 Chef Dezbrãcatu’
16:00 Haiducii lui ªaptecai
1971, SUA, Aventuri, Istoric
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai bine
20:30 Schimb de mame
22:30 O afacere mare

2007, SUA, Comedie, Dramã
00:30 Rãfuiala (R)
1997, SUA, Thriller
02:30 Trãdaþi în dragoste
04:30 O afacere mare (R)
2007, SUA, Comedie, Dramã
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 I like IT
11:00 Fotbal SuperCupa Romaniei

2017, Viitorul - FC Voluntari
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Cupa Meseriaºilor

(SHOWTIME)
15:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 „Invazia greilor”, Super-

Kombat New Heroes (EXPLOZIV)
22:00 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
23:00 „Invazia greilor”, Super-

Kombat World Grand Prix
(EXPLOZIV)

SPORT.RO

Valerian ºi oraºul celor o mie de planete

Ora: 16:00(3D); 20:30(3D) - Gen film: Acþiune, Aventuri, SF
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MARÞI - 25 iulie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Izolati în România
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 ªtiri
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Secrete de razboi
1998, SUA, Documentar
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:00 România 9
22:30 #Creativ
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Izolati în România (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Aventura urbanã
09:00 Destinul printesei Ok-

Nyeo (R)
2016, Coreea de Sud, Drama,

Istoric
10:10 Aripi de matase
2011, Japonia, Drama
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
15:30 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
15:40 Poate nu ºtiai
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Actiune,

Aventuri, Drama, Fantastic, SF
16:40 Naturã ºi aventurã (R)
17:10 Cap compas (R)
17:40 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Drama,

Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal
19:50 Sinaia, la pas în 60 de

secunde
20:00 Poveste imoralã
2000, România, Actiune
21:00 Destine ca-n filme
22:00 D'ale lu' Miticã (R)
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crima, Drama,

Mister
23:50 Mutant X (R)
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Drama, Fantastic, SF
00:40 Aventura urbanã (R)
01:40 Natura ºi sãnãtate (R)

TVR 2

08:30 Jack Reacher: Sã nu te
întorci niciodatã!

10:30 Al 5-lea val
12:25 Tata în rãzboi cu... tata
14:05 Trumbo
16:15 Osmosis Jones
17:55 I Saw the Light
20:00 Pactul
21:45 Atac de Ziua Naþionalã
23:20 Inferno
01:20 Sentimente care vindecã

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Uºa de aur
2009, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Preliminarii Champions

League: Steaua – Viktoria Plzen
22:30 Detonatorul
2006, SUA, Acþiune, Thriller
00:30 ªtirile Pro Tv
00:45 Þinutul din mijlocul verii
2013, SUA, Comedie, Dramã
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

07:45 Cine-i cine? (R)
09:00 Dimineþi lângã tine (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate

(R)
12:30 Teleshopping
13:00 Parola: Te iubesc (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Dimineþi lângã tine
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Parola: Te iubesc
22:00 Viaþã nedreaptã
23:30 Iubire ºi onoare
00:30 Dimineþi lângã tine (R)
01:30 Parola: Te iubesc (R)
03:00 Iubire ºi onoare (R)
04:00 Ce se întâmplã doctore?

(R)
04:30 Petale de singurãtate

(R)
05:15 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Tarzan (R)
13:45 O pacoste de comoarã (R)
16:15 La bloc
18:30 Când spiritele se razbunã
20:30 Rezerve de lux
22:15 Reîntâlnirea
00:15 Feþe în mulþime (R)
02:15 Cine A.M
06:15 Un semn invizibil

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Prietenii de la 11

13:00 Observator

14:00 2K1 cu Mirela Vaida

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 În puii mei

20:30 iUmor

23:00 Xtra Night Show

01:00 La birou

2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste

02:00 Observator (R)

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Ziua în care mi s-a scris

destinul
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
04:00 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Zestrea domniþei Ralu (R)

1972, România, Aventuri, Istoric

09:30 Teleshopping

10:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

11:00 Teleshopping

11:30 Focus din inima României
(R)

12:00 Teleshopping

13:00 Casa: construcþie ºi

design (R)

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

16:00 Sãptãmâna nebunilor

1971, România, Aventuri, Istoric
18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Apãrare mortalã

2017, SUA, Thriller

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Cronica cârcotaºilor

01:30 Apãrare mortalã (R)

2017, SUA, Thriller

03:15 Mama mea gãteºte mai
bine (R)

04:30 Focus 18 (R)

05:45 Apel de urgenþã (R)

06:45 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport(R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Ora exactã în sport
22:00 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:00 FIGHT NIGHT “V-O DA

Moldova!” (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO

LUNI - 24 iulie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Descãlecaþi în Carpaþi (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 ªtiri
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Secrete de rãzboi
1998, SUA, Documentar
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:00 România 9
22:30 Izolaþi în România
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
01:00 România 9 (R)
01:30 Direcþia: sud-vest! (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Aventura urbanã
09:00 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
10:10 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
15:30 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
15:40 Poate nu ºtiai
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 Gala Umorului (R)
17:40 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal
19:50 Sinaia, la pas în 60 de

secunde
20:00 Poveste imoralã
2000, România, Acþiune
21:10 Teatru TV
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:50 Mutant X (R)
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
00:40 Aventura urbanã (R)
01:40 Naturã ºi aventurã (R)

TVR 2

07:45 Sushi din East Side
09:30 Drumul spre Oregon
11:10 Brooklyn
13:00 Codul lui Da Vinci
15:30 Carol
17:30 Pe platourile de filmare
18:00 Jack Reacher: Sã nu te

întorci niciodatã!
20:00 Urzeala tronurilor
21:00 Jucãtorii
21:30 Nu-i totul alb sau negru
22:00 Twin Peaks
23:05 Din adâncuri
00:35 Rachel se mãritã
02:30 Al 5-lea val
04:25 Atac de Ziua Naþionalã

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Pasiune neîmblânzitã
2000, SUA, Dramã, Western
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Fãrã scãpare
1993, SUA, Acþiune, Aventuri
23:30 ªtirile Pro Tv
23:45 Cavalerul de oþel
2011, Marea Britanie, Elvetia,

SUA, Germania, Acþiune, Aventuri
02:15 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

07:45 Cine-i cine? (R)
09:00 Dimineþi lãngã tine (R)
10:30 Senora (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Dimineþi lãngã tine
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Parola: Te iubesc
22:00 Viaþã nedreaptã
00:00 Iubire ºi onoare
01:00 Dimineþi lângã tine (R)
02:00 Parola: Te iubesc (R)
03:30 Iubire ºi onoare (R)
04:15 Petale de singurãtate (R)
05:00 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

07:30 Nopþi albe în Seattle (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Dragoste atomicã (R)
14:15 Pact cu diavoliþa (R)
16:15 La bloc
18:30 Tarzan
20:30 Ma scoþi din minti!
22:30 Oldboy: Prizonier în

libertate
00:45 Justiþiarul: Zona de rãzboi

(R)
02:30 Cine A.M.
06:15 Dragoste atomicã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 În puii mei
20:30 Insula iubirii
23:30 Xtra Night Show
01:00 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
02:00 Observator (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasa (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Ziua în care mi s-a scris

destinul
2014, Turcia, Drama
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lânga mine

15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Drama
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dila
2012, Turcia, Drama, Romantic
04:00 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Focus 18 (R)

08:45 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

09:30 Teleshopping

10:00 Mondenii

2006, România, Comedie

11:00 Teleshopping

11:30 Focus Magazin (R)

12:00 Teleshopping

13:00 Secrete de stil (R)

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gãte?te mai

bine (R)

16:00 Zestrea domniþei Ralu

1972, România, Aventuri,

Istoric

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Apel de urgenþã

21:30 Dosarele DNA

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Cronica cârcotaºilor (R)

01:30 Haiducii lui ªaptecai (R)

1971, SUA, Aventuri, Istoric

03:15 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

04:30 Focus 18 (R)

05:45 Vreau sã divorþez

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport(R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
23:00 FIGHT NIGHT, “Bataie

ca-n Las Vegas!” (EXPLOZIV)
00:00 Ora exactã în sport (R)
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
01:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Dintr-un viciu de procedurã,
concursul organizat pentru ocu-
parea unui post de asistent cer-
cetare (ameliorare grâu) la
S.C.D.A. ªimnic – Craiova din
ziua de 27 iulie 2017 ora 10.00
se amânã pentru data de 29 au-
gust ora 10.00. Dosarele de con-
curs se vor depune pânã la data
de 21 august 2017.

Informaþii suplimentare de-
spre condiþiile de înscriere la
concurs ºi conþinutul dosarului
se pot obþine la telefon: 0251/
417.534, e-mail: scda_simnic-
@yahoo.com, sau la secretaria-
tul unitãþii.

ANEXA Nr. 1a): INFORMARE
Aceastã informare este efectuatã de:
Administraþia Naþionalã Apele Româ-
ne Administraþia Bazinalã de Apã Jiu
Sistemul de Gospodãrire a Apelor
Dolj, adresã, str. Pelendava, nr. 31,
Craiova, Tel. 0251/587549, fax. 0251/
587572 ce intenþioneazã sã realizeze
investiþia “Construcþie Piaþã”, în sa-
tul Terpeziþa, comuna Terpeziþajud.
Dolj. Ca rezultat al acestei mãsuri se
vor produce urmãtoarele:……-.... .
Persoanele care doresc sã obþinã in-
formaþii suplimentare sau care inten-
þioneazã sã transmitã observaþii, su-
gestii ºi recomandãri se pot adresa
solicitantului la adresa menþionatã:
Gruia Virgil Daniel, Tel. 0764629995,
dupã data de 15.07.2017.

ANEXA Nr. 1b): INFORMARE
Aceastã informare este efectuatã de:
Comuna Terpeziþa, adresã str. Princi-
palã, nr. 334, sat Terpeziþa, Tel. 0251/
362009, fax 0251/362168 ce intenþio-
neazã sã solicite de la Administraþia
Naþionalã Apele Române Administra-
þia Bazinalã de Apã Jiu Sistemul de
Gospodãrire a Apelor Dolj, aviz de gos-
podãrire a apelor/aviz de amplasament
pentru desfãºurare aactivitãþii de…-.
Localizat în ..-.sau pentru realizarea lu-
crãrilor de “Construcþie Piaþã”ampla-
sate în satulTerpeziþa, comuna Terpe-
ziþa, judeþulDolj. Aceastã investiþie este
nouã. Ca rezultat al procesului de pro-
ducþie vor rezulta permanent urmãtoa-
rele ape uzate: ....-.... ce se vor evacua
în fosã septicã,dupã ce au fost epura-
te prin decantare.  Aceastã solicitare
de aviz este conformã cu prevederile
Legii apelor nr.  107/1996, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare. Persoa-
nele care doresc sã obþinã informaþii
suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodãrire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa
menþionatã. Persoanele care doresc
sã transmitã observaþii, sugestii ºi re-
comandãri se pot adresa solicitantu-
lui sau la adresa Gruia Virgil Daniel, Tel.
0764629995, dupã data de 15.07.2017.

Primãria Municipiului Bãileºti
scoate la licitaþie în vederea închirierii
spaþii destinate activitãþi de comerþ în
Piaþa Agroalimentarã, str. Tãbãcari nr.
22, din Municipiul Bãileºti, judeþul Dolj,
în data de 22.08.2017. Relaþii suplimen-
tare la sediul Primãriei Municipiului
Bãileºti, str. Al. Barbu Alexandru ªtir-
bei nr. 13. Telefon: 0251/311.017.

NISTOR Ionuþ Narcis, Nistor Cris-
tina, Bãnuþoiu Stan, Bãnuþoiu Marine-
la Mihaela, titulari ai proiectului: „Con-
struire platformã betonatã, amplasa-
re cort evenimente, cort evenimen-
te, imobil P+M, împrejmuire teren, ba-
zin etanº vidanjabil, puþ forat apã, in-
trare în legalitate; sistematizare ver-
ticalã, construire piscinã ºi vestiare,
amenajare parc ºi plajã” anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre APM Dolj-
fãrã acord de mediu, pentru proiec-
tul „Construire platformã betonatã,
amplasare cort evenimente, cort eve-
nimente, imobil P+M, împrejmuire te-
ren, bazin etanº vidanjabil, puþ forat
apã, intrare în legalitate; sistematiza-
re verticalã, construire piscinã ºi ves-
tiare, amenajare parc ºi plajã”  pro-
pus a fi amplasat în oraºul Dãbuleni,
strada Unirii, nr. 166, jud. Dolj. Proiec-
tul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, Craiova, stra-
da Petru Rareº, nr.1, în zilele de L-J,
între orele 9.00-16.00, ºi vineri între
09.00-14.00, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet: www.apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate înain-
ta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare pânã la data de
26 iulie 217.

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

OFERTE DE SERVICIU
S.C. ANGAJEAZÃ MUNCI-
TORI NECALIFICAÞI ÎN CRA-
IOVA. Telefon: 0770/ 626.077.
Angajez recepþioner hotel.
Telefon: 0766/481.842.
Caut menajerã curãþenie în
apartament, de douã ori pe
lunã. Telefon: 0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD la
diverse evenimente: nunþi,
botez, majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Confecþionez porþi metalice,
garduri metalice pe orice par-
te, pe linie metalicã, la preþuri
minime. Relaþii la telefon:
0764/683.122.
Filmãri foto video de calita-
te superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cãmin str. Put-
nei nr.31, cam.318 ºi 3 locuri
de veci cimitirul Sineasca.
Telefon: 0763/ 506.960; 0768/
437.838.

APARTAMENTE
Vând apartament 4 camere,
foarte spaþios, proaspãt igie-
nizat, cu vedere trilateralã, 2
bãi, 2 balcoane, decoman-
dat - zona 1 Mai, Târg Pe-
lendava – Kaufland. Telefon:
0762/622.136.

Vând apartament 3 camere
Calea Bucureºti (Lãpuº)
70.000 Euro negociabil. Tele-
fon: 0726/431.379.

CASE
Vând casã neterminatã în Câr-
cea, Aleea Podului nr. 12.
Telefon: 0721/995.405.

D+P-6 camere, 2 bãi, 2 ho-
luri, pivniþã, utilitãþi, teren 1300
mp, vie, pomi, str. Bucovãþ.
Accept credit prima casã. Te-
lefon: 0769/360.741.
Vând casã în Craiova, Mes-
teacãnului, Aleea Corneliu
Coposu nr. 2, teren 82 mp.
25.000 Euro. Telefon: 0734/
155.815.
Vând casã Craiova, 5 came-
re, 2 bãi, izolatã termic, încãl-
zire centralã, 570 mp sau
schimb cu apartament minim
3 camere. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã în comuna Apele
Vii, judeþul Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei: 1967), 3
camere (cu sobe de teraco-
tã, parchet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie; anexe gos-
podãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi posibilitate
de racordare la reþeaua pu-
blicã de alimentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, negociabil.
Telefon: 0744/810.932.
Vând (schimb) casã locuibilã
comuna Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 camere 2400 mp
teren satul Ghizdãveºti - Ce-
laru, cadastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon: 0748/
542.454.
Casã mare  cu toate utilitãþile
super-îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan la 10 km
de Craiova, fiind zonã metro-
politanã, cadastru fãcut. Tele-
fon: 0744/846.895; 0727/
884.205.
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sâmbãtã, 22 iulie 2017

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................

Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând 10 ha pãdure – 100-
110 ani, comuna Bãrbãteºti-
Gorj .  Telefon: 0722/
943.220.
Vând 9992 mp în apropie-
re Gara Pieleºti Fabrica Q
Fort ºi Casa noastrã. Tele-
fon: 0762/992.575.
Vând teren intravilan Piaþa
Chiriac 418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semicasã. Te-
lefon: 0723/013.004.
Vând teren arabil 2.500 ha
Nord 233, Spate Metro. Te-
lefon: 0251/548.870.
Vând teren intravilan Câcea
6030 mp, deschidere 30 m
la asfalt, utilitãþi, cadastru.
Preþ negociabil. Telefon:
0767/263.391.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Albeni,
judeþul Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând teren intravilan Co-
muna ªimnicul de Sus –
sat Albeºti. Telefon: 0770/
107.765.
Vând pãdure Borãscu -
Gor j .  Telefon:  0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craiova,
cartier ªimnicu de Jos, uti-
litãþi - la DJ, cadastru. Tele-
fon: 0744/563.823.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
CUMPÃR GARSONIERÃ
plata pe loc la parter. Tele-
fon: 0761/355.107.

CUMPÃRÃRI CASE
Cumpãr 2 camere ºi baie
la casã în Craiova plata pe
loc. Telefon: 0758/270.906;
0761/355.107.

AUTO
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprietar
- de nouã, super întreþinutã,
toate consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu familii. Tele-
fon: 0748/145.050.
Vând urgent loc de veci Ro-
boaica, groapã boltitã – pla-
cã metalicã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.

Vând televizor color PHILIPS
ºi AKAI- stare foarte bunã.
Preþ 170 lei.Telefon: 0764/
418.401.
Vând loc de veci cimitirul Un-
gureni (Extindere). Telefon:
0772/250.886.
Vând aragaz 3 ochiuri
SOMEª cu hotã electricã ºi
chiuvetã fontã. Telefon: 0728/
011.731.

Vând loc de veci cimitirul
Ungureni. Telefon: 0741/
186.100.
Vând ieftin dormitor (pat du-
blu) douã canapele, birou ºi
altele. Urgent. Telefon: 0741/
072.812.
Vând cutie metalicã pentru
armã de vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.

Vând bicicletã de bãrbat nor-
malã româneascã bine între-
þinutã, saltea de 2x1,20 pe
arcuri. Telefon: 0251/464.043.

Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/850W,
canistre aluminiu 20 litri noi,
arzãtoare  gaze sobã D 600,
alternator 12V nou, pickup
Tesla cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri cu mu-
zicã diversã Telefon: 0251/
427.583.

Vând frigider ZIL puþin folosit,
maºinã de spãlat Alba Lux cu
încãlzire apã, maºinã de cu-
sut Ileana. Telefon: 0351/
464.563.
Vând TV Color Orion ieftin ºi
urgent. Telefon: 0758/454.216.
Vând douãsprezece (12) ta-
burele din pal melaminat. Te-
lefon: 0728/911.350.
Vând mobilier magazin din pal
melaminat în stare bunã, 4
galantare cu geam, 3 etajere
cu rafturi, 2 dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând Tv sport alb- negru- 50
lei, triciclu copii – 50 lei Tele-
fon: 0351/181.202; 0732/
128.320.
Vând þuicã, podea Dacia
1310, maºinã de cusut PAFF.
Telefon: 0747/674.714.
Vând loc de veci – gropi fã-
cute cimitirul Romaneºti. Te-
lefon: 0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul Roma-
neºti. Telefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând saltea aproape nouã
1,20x 2 m. Telefon: 0770/
687.430.
Vând maºinã cusut electricã
200 lei, epilator HOMEDICS
ELOS LASER epilare definiti-
vã 800 lei. Telefon: 0751/
136.216.
Frigider Whirlpool cu 2 uºi 300
litri, pompã Kama de udat grã-
dina, 4 bare cornier de 70cm
lungi de 2,80m. Telefon: 0770/
303.445.
Vând aparat foto video SAM-
SUNG + acumulatori 200 lei
DVD portabil, adaptor auto 200
lei. Telefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris electri-
cã, transformator 12 ºi 24 Volþi,
calorifere fontã, piese Dacia
noi, pantofi, bocanci, ghete
militare noi, frigider. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã, calori-
fer electric nou 11 elemenþi,
trotinetã nichelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând toc fereastrã solid 1,25x
1,25 m cu giurgiuvele duble
în 2 canate, toc aerisire baie
0,5x0,5m cu giurgiuvele du-
ble. Telefon: 0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri, televi-
zor color 100 lei bucata, ma-
ºinã de cusut Ileana, 4 gropi
fãcute noi cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cusut - 250
lei, aspirator - 70 lei, saltea
copil - 100 lei, masã extensi-
bilã - 100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/298.240.
Vând presã hidraulicã mase
plastice, ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, cârlige jghea-
buri de apã la casã noi. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând coº fum metalic din þea-
vã D 200 mm, menghinã in-
stalator, apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Telefon:
0767/153.55

Vând aparat de facut pâine
electric Alasca – 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând convenabil 1(un) ca-
lorifer tablã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit, sau la
schimb cu un calorifer de
fontã folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbore motor
Dacia 106, vând arc spate
Dacia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare electri-
ca. Telefon: 0745/589.825.
Vând þuicã de prunã. Tele-
fon: 0765/291.623.

Vând calorifer din fontã cu
5 elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând maºinã de cusut, as-
pirator, fotolii, scaune tapi-
þate, pat dublu, comodã,
masã, saltea relaxa, scoar-
þã. Telefon: 0351/806.512.
Sãpun de casã 5 lei/kg. cru-
ce albã scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan 200/800
bine întreþinut – 100 lei, te-
levizor color cu telecoman-
dã. Telefon: 0770/303.445.

Vând avantajos, lãmâi, ca-
nistrã, piese Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon: 0773/
801.619; 0351/410.383.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.
Vând maºinã cusut, frigider,
ºifonier, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.

MATRIMONIALE
Domn comportament agrea-
bil 61 ani doresc cunoºtinþã
doamnã, plãcutã vârstã me-
die. Telefon: 0748/ 542.454.
Pensionar 170- 90kg, simpa-
tic, nefumãtor, sincer, doresc
doamnã fãrã obligaþii peste 50
ani. Telefon: 0351/ 181.202;
0732/ 128.320.

DIVERSE
Singura argintãrie din Craiova,
situatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde gãsiþi biju-
terii lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/ob-
iect. Telefon: 0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut permis de armã pe
numele CRIVINEANU DORU.
Se declarã nul.

Pierdut Atestat profesional
marfã ºi persoane (C.Q.C.)
pe  nume le  RÃDUCAN
NICUªOR. Se declarã nul.

CONDOLEANÞE
Familia conf. univ dr. Mir-
cea Zãvãleanu este alãturi
de domnul prof. univ. dr.
Constantin Ciurlãu, în
aceste momente de grea
încercare ºi durere prici-
nuite de trecerea în ne-
fiinþã a soþiei sale. Since-
re condoleanþe familiei
îndoliate!
Prof. Aristidie Gheorghiu
este alãturi de dl. Cosmin
Vasile, vicepreºedinte al
Consiliului Judeþean Dolj,
la decesul bunicului. Sin-
cere condoleanþe!
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1. Dinamo 1 1 0 0 3-0 3
2. Viitorul 1 1 0 0 3-0 3
3. Craiova 1 1 0 0 2-0 3
4. ACS Poli 1 1 0 0 1-0 3
5. Astra 1 1 0 0 1-0 3
6. FCSB 1 1 0 0 2-1 3

......................................................................................
7. CFR Cluj 1 0 1 0 1-1 1
8. Botoºani 1 0 1 0 1-1 1
9. Voluntari 1 0 0 1 1-2 0
10. Sepsi 1 0 0 1 0-1 0
11. Chiajna 1 0 0 1 0-1 0
12. CSMP Iaºi 1 0 0 1 0-2 0
13. Mediaº 1 0 0 1 0-3 0
14. Juventus 1 0 0 1 0-3 0

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I - etapa a II-a
Meciurile Sepsi – Juventus ºi ACS Poli – FCSB

s-au jucat asearã.
„U” Craiova – Concordia, sâmbãtã, ora 18.30

CFR Cluj – Viitorul, sâmbãtã, ora 21
CSMP Iaºi – Gaz Metan, duminicã, ora 18.30

Dinamo – FC Botoºani, duminicã, ora 21
FC Voluntari – Astra, luni, ora 21

Când ºtii cã peste câteva zile joci
cu o echipã care a marcat istoria
fotbalului ºi cã te vei lupta cu ju-
cãtori cumpãraþi cu  sute de mili-
oane de euro în cea mai costisi-
toare campanie de transferuri din
istorie este greui sã de concentrezi
la meci cu o echipã dintr-o comu-
nã de lângã Bucureºti. ªi totuºi,
alb-albaºtrii ar putea fi motivaþi
mãcar de prenumele a doi dintre

adversarii de astãzi, Ronaldo Dea-
conu ºi Romario Kortzorg. Chiaj-
na a arãtat rãu în prima etapã, cu
Timiºoara, dar cu siguranþã se va
metamorfoza pentru disputa cu
ªtiinþa, întrucât a fost preluatã în-
tre timp de Vasile Miriuþã, un teh-
nician care îºi încarcã emoþional
jucãtorii ºi ºtie sã-i dispunã tactic.
În plus, Concordia este una dintre
cele douã echipe pe care oltenii nu
au reuºit sã le învingã în sezonul
trecut, remizând ºi pe „Extensiv”,
1-1, ºi în Ilfov, 0-0.

Italianul Devis Mangia spune cã
nu este un avantaj pentru echipa
sa cã adversarul de astãzi schim-
bat antrenorul, fiindcã jucãtorii se
vor motiva suplimentar: „Ne aº-
teaptã o partidã dificilã, trebuie sã
fim foarte atenþi, deoarece la
Chiajna a avut loc o schimbare de
antrenor ºi, ca de obicei când se
întâmplã acest lucru, urmeazã o
reacþie pozitivã din partea jucãto-
rilor. Probabil vor fi ºi noutãþi în
echipa lor ºi trebuie sã þinem cont
de ele. Trebuie sã rãmânem con-
centraþi asupra meciului cu Chiaj-
na, vom introduce în teren cea

Înainte de Bonucci ºi Montolivo,Înainte de Bonucci ºi Montolivo,Înainte de Bonucci ºi Montolivo,Înainte de Bonucci ºi Montolivo,Înainte de Bonucci ºi Montolivo,
Craiova se luptã cu Ronaldo ºi RomarioCraiova se luptã cu Ronaldo ºi RomarioCraiova se luptã cu Ronaldo ºi RomarioCraiova se luptã cu Ronaldo ºi RomarioCraiova se luptã cu Ronaldo ºi Romario

Severin, stadion: „Municipal”, ora 18.30 (Digisport 1, Dolces-
port 1, LookTv)

Universitatea Craiova: Calancea – Dimitrov, Kelic, Barthe, Bri-
ceag – Screciu, Zlatinski – Gustavo, Bãluþã, Bancu – M. Roman.
Antrenor: Devis Mangia. Rezerve: L. Popescu – Spahija, R. Petre,
Mateiu, Burlacu, Bãrbuþ, Al. Popescu.

Concordia Chiajna: Bãlgrãdean – V. Munteanu, Tipuric, Albu,
Bucuricã – Ronaldo Deaconu, V. Gheorghe – Grãdinaru, M. Cristes-
cu, Romario Kortzorg – Pena. Antrenor: Vasile Miriuþã. Rezerve:
Caparco – Zeba, Ciobanu, Rãsdan, Costin, Buleicã, Rãducanu.

Universitatea Craiova – Concordia Chiajna

Ronaldo Deaconu ºi Romario Kortzorg sunt doi dintre
jucãtorii lui Vasile Miriuþã la Concordia Chiajna,

adversara de astãzi al ªtiinþei

mai bunã echipã, nu ne gândim la
meciul cu Milan, nu avem de gând
sã menajãm vreun jucãtor pentru
acel joc. Nu mã surprinde cã Ale-
xa a fost înlocuit dupã doar o eta-
pã, eu am fost dat afarã de la Pa-
lermo înainte de a începe campio-
natul. A trecut prima etapã, dar
încã nu pot spune care este nive-
lul Ligii I, concluzia o voi trage
dupã ºapte etape”.

Mangia: „Mã aºteptam sã
plece Ivan, iar Bãluþã
va prelua banderola”

Mangia spune cã se aºtepta ca
Andrei Ivan sã fie vândut în vara
aceasta ºi spune cã prima ofertã
pentru atacantul de 20 de ani a fost
de la Galatasaray Istanbul. Italia-
nul a adãugat cã este posibil ca ºi
alþi jucãtori de bazã sã plece în ca-
zul unor oferte consistente ºi cã
Alex Bãluþã va fi noul cãpitan al
echipei. „ªtiam de când am sem-
nat contractul cã va fi cedat un
jucãtor ºi cel mai probabil era vor-
ba de Andrei Ivan. Înainte de a
semna cu Krasnodar, Ivan a avut
ofertã de la Galatasaray. Pe Ivan
nu l-am schimbat în meciul cu Iaºi
pe motive disciplinare, ci din punct
de vedere tactic. Bãluþã are oferte,
dar rãmâne la Craiova, deocamda-
tã, el va fi ºi cãpitanul echipei. Sunt
mulþumit de toþi jucãtorii pe care îi
am la dispoziþie ºi de cei care au
venit. Pânã la iarnã nu cred cã va
mai pleca vreun jucãtor, dar dacã
existã oferte de nerefuzat, clubul
poate lua deciziile pe care le crede

de cuviinþã. Avem 5 stoperi la dis-
poziþie, dar deocamdatã nu mã gân-
desc sã schimb sistemul de joc.
Pe parcurs, dupã cum vom lucra
la antrenamente, poate vor mai
exista modificãri în aºezarea echi-
pei” a declarat Devis Mangia.

Brazilianul Gustavo Di Mauro a
rãspuns în limba românã, pe care
a asimilat-o destul de bine într-un
an de zile, de când a venit la Craio-
va „Cu Chiajna este o partidã foar-
te importantã pentru noi, trebuie
sã ne pregãtim bine, sã ne concen-
trãm, nu sã ne gândim la meciul
cu AC Milan. Toatã familia mea va
veni la meciul de joia viitoare, cu
Milan, dar pânã atunci trebuie sã
luãm toate punctele din partida de
campionat”.

Bulgarul Hristo Zlatinski a spus
cã toþi adversarii trebuie sã ºtie cã
pe terenul Craiovei este dificil de
jucat: „Va fi un joc dificil cu Chiaj-
na, ne respectãm adversarul, dar
fiecare echipã care vine sã joace
împotriva noasteã trebuie sã ºtie
cã noi vom da totul sã obþinem cele
trei puncte puse în joc. Dacã voi
începe în primul „11” voi da tot ce
am mai bun ca sã îmi ajut echipa,
iar dacã înscriu va fi ºi mai bine
pentru mine”.

Alex Mitriþã: „Am ales Craiova
pentru cã aici sunt acasã
ºi iubesc aceastã echipã”
Ultimele douã achiziþii ale Uni-

versitãþii Craiova, Alexandru Mitriþã
ºi Tiago Ferreira, au fost prezen-
tate într-o conferinþã de presã.
Mitriþã a declarat cã a mai avut
oferte de la formaþii din þarã, dar a
preferat sã se întoarcã în Craiova
natalã ºi sã joace în premierã pen-
tru Universitatea Craiova, el con-
sacrându-se într-o perioadã în care
fotbalul pierise în Bãnie. Mijloca-
ºul de 22 de ani a spus cã experi-
enþa din Italia l-a ajutat sã creascã
mult din punct de vedere tactic ºi
ca pregãtire fizicã. „Sunt fericit cã
m-am întors acasã, în oraºul în
care am crescut. Am iubit Univer-
sitatea Craiova ºi o voi iubi toatã
viaþa. Deocamdatã, sunt împrumu-
tat ºi vreau sã dau cât mai mult, sã
îmi ajut echipa. Voi munci la fieca-
re antrenament ºi voi da totul pen-
tru un loc de titular. Ar fi o onoare
sã debutez cu AC Milan. Îmi do-
resc ca clubul sã activeze peste un
an clauza de cumpãrare a mea de
la Pescara, sã rãmân la Craiova,
sã câºtigãm cât mai multe trofee
ºi chiar titlul. ªtiinþa este o echipã
foarte iubitã în toatã þara. Am mai
fost dorit ºi de alte echipe, dar am
ales Craiova, fiindcã este vorba de
oraºul în care m-am nãscut ºi am
crescut. Am urmãrit din Italia toa-
te meciurile Universitãþii ºi consi-
der cã avem o echipã puternicã.
În ultimii 2 ani am crescut foarte
mult din punct de vedere fizic ºi
tactic” a spus Mitriþã, care purta
numãrul 28 la Craiova, acelaºi pe
care l-a avut ºi la Pescara.

Tiago Ferreira:
„Sper sã câºtigãm titlul”

Portughezul Tiago Ferreira va
purta numãrul 2 la Craiova ºi a de-
clarat cã l-a convins proiectul clu-
bului, dar ºi faptul cã va avea oca-
zia sã lucreze cu fostul antrenor al
naþionalei de tineret a Italiei: „Am
venit la Craiova pentru cã mi-a plã-
cut proiectul clubului. A contat foarte
mult cã aici este ºi domnul Marcel
Popescu, dupã experienþa avutã de-
a lungul carierei cu dumnealui. Mã
bucur cã voi putea lucra cu un an-
trenor care a adus naþionala Under-
21 a Italiei în poziþie de vicecam-
pioanã europeanã ºi sper sã luãm
titlul. Vreau sã dau tot ce e mai bun
pentru Universitatea Craiova. Eu
consider cã în acest moment avem
jucãtori foarte buni alãturi de care
ne vom lupta la titlu.”

Despre noile achiziþii, Marcel
Popescu, preºedinte clubului, a
declarat: „Alex Mitriþã este copilul
Craiovei, dar ºi un produs al acade-
miei lui Gicã Hagi. Cu Tiago Fer-
reira am avut negocieri serioase,

fiindcã a fost dorit de foarte multe
echipe. Faptul cã ambii au venit la
Craiova ne onoreazã. Tiago are 84
de prezenþe la echipele naþionale ale
Portugaliei. A fost cãpitanul loturi-
lor de Under-15, 16 ºi 20. Credibi-
litatea ªtiinþei este maximã, iar dupã
tragerea la sorþi, nivelul de respect
a crescut faþã de noi. Trebuie sã
avem grijã sã nu îl distrugem”.
Popescu a adãugat cã vor mai fi
transferuri, însã respectivii jucã-
tori nu vor putea fi trecuþi pe lista
UEFA, care a fost trimisã asearã.

Nu mai sunt bilete
pentru meciul cu AC Milan
De ieri nu se mai vând bilete în

Craiova pentru meciul cu AC Mi-
lan, fiind pãstrate doar 2.000 pen-
tru a fi puse în vânzare la Severin,
dar numai ca ºi „pachete”, dorito-
rii trebuind sã-ºi achiziþioneze ti-
chet ºi la meciul de astãzi, cu Con-
cordia Chiajna. Suporterii trebuie
sã achiziþioneze pe loc biletele pen-
tru cele douã meciuri, având drep-
tul sã îºi aleagã tribuna doritã la
ambele partide.
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