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- Astãzi, Popescule, la noi bo-
lile cele mai periculoase sunt can-
cerul, tuberculoza ºi politica.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB Paris – Roma,Paris – Roma,Paris – Roma,Paris – Roma,Paris – Roma,

dezacorduridezacorduridezacorduridezacorduridezacorduri
vizibilevizibilevizibilevizibilevizibile

S-au „adunat”, în numai câ-
teva zile, mai multe dezacor-
duri vizibile, între Roma ºi Pa-
ris, suficiente pentru a nu fi
trecute cu vederea. Promisiu-
nea obþinutã, marþi, 25 iulie
a.c., de Emmanuel Macron,
din partea celor doi protago-
niºti ai scenei politice libiene,
ºeful guvernului „de uniune
naþionalã”, recunoscut de
ONU ºi comunitatea interna-
þionalã, Fayez al-Sarraj ºi
mareºalul Khalifa Haltar,
ºeful armatei libiene, de a se
organiza alegeri legislative ºi
prezidenþiale, anul viitor

Biblioteca Judeþeanã
susþine Colegiul Naþional
„Carol I” în competiþia
Euroscola 2017-2018

Deschisã întotdeauna la iniþia-
tivele frumoase venite din partea
comunitãþii culturale a urbei, Ju-
deþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” din Craiova este, depotri-
vã, alãturi ºi copiilor, elevilor ºi
studenþilor, cele mai multe dintre
activitãþi fiindu-le destinate pen-
tru o informare bunã ºi corectã.
De aceastã datã, biblioteca jude-
þeanã sprijinã Colegiul Naþional
„Carol I” în competiþia ”Euros-
cola” 2017-2018, oferindu-se sã le
fie gazdã bunã pe timpul întâlni-
rilor de lucru, primul work-shop
având loc deja joia trecutã.

Locuinþã mistuitãLocuinþã mistuitãLocuinþã mistuitãLocuinþã mistuitãLocuinþã mistuitã
de flãcãride flãcãride flãcãride flãcãride flãcãri
în Orodelîn Orodelîn Orodelîn Orodelîn Orodel
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Dincolo de simpatii ºi antipa-
tii, exprimate zi de zi de craio-
veni, care în cele din urmã sunt
absolut fireºti, exprimând un
pluralism de opinie binevenit,
noul stadion din Craiova gene-
reazã în aceste zile un sprint al
declaraþiilor, care mai de care
mai acide. Se invocã, cu foto-
grafii ca material probator, o
problemã apãrutã la îmbinarea
elementelor de copertinã. Pro-
blema se pare cã existã, iar ori-
ce monitorizare din partea opi-
niei publice este binevenitã. În
fond, investiþia ajunge la peste
50 de milioane de euro ºi ni-
meni nu-ºi doreºte vreun rabat
de la normele de bunã exploa-
tarea a lucrãrii. Cu atât mai
mult, autoritãþile care sunt be-
neficiarii finali ai acestei inves-
tiþii, despre care se poate spu-
ne fãrã exagerare cã este cea
mai mare lucrare de pânã acum
pentru Craiova.
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Fostul premier Sorin Grindeanu
a trimis PSD contestaþia
la excluderea sa din partid

Fostul premier Sorin Grin-
deanu a declarat ieri agenþiei
MEDIAFAX cã a trimis PSD
contestaþia la excluderea sa din
formaþiunea social-democratã,
exprimându-ºi speranþa cã
aceasta va fi soluþionatã atât “în
litera cât ºi în spiritul” statutului
partidului. “Motivaþia din
contestare nu este doar în litera,
ci ºi în spiritul statutului ºi mã
aºtept sã fie soluþionatã în acest
sens”, a spus fostul premier
Grindeanu. “Nu pot sã trãdez
încrederea oamenilor din Timiº
care m-au votat ºi susþinut
preºedinte de filialã. Am recurs
la contestaþie la semnalele lor ºi
ca urmare a întâlnirilor din
aceastã sãptãmânã. Sper cã
reprezentanþii Bucureºtiului au
înþeles dorinþa filialei PSD
Timiº, care în cvasiunanimitate
a decis sã mã susþinã ºi sã
susþinã acest demers”, a mai
spus pentru MEDIAFAX fostul
premier. Întrebat dacã se
aºteaptã la o soluþionare rapidã
ºi corectã a contestaþiei, Grindea-
nu a spus: ”Vom vedea cum ºi
când”. El nu s-a pronunþat ºi în
privinþa unui eventual apel la
justiþie, dacã nu va avea câºtig
de cauzã în forul de arbitraj al
partidului. Fostul premier a mai
spus ca a trimis contestaþia atât
prin e-mail, cât ºi prin serviciul
poºtal clasic, “cu confirmare de
primire”. Secretarul general al
PSD, Marian Neacºu, a declarat,
marþi, dupã întâlnirea cu
membrii filialei PSD Timiº, cã
a aflat în ºedinþã cã Sorin
Grindeanu va contesta mãsura
excluderii din PSD, menþio-
nând cã pânã la acel moment o
astfel de contestaþie nu a fost
depusã la nivel central. “Am
aflat, aici, la Timiºoara, nu am
ºtiut, nu este înregistratã niciun
fel de contestaþie. Aici am aflat
de posiblitatea depunerii unei
astfel de contestaþii din partea
domnului Grindeanu. Dacã se
va depune, va fi analizatã în
forurile corespunzãtoare”, a
spus Neacºu.
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În contextul ºedinþei CSAT,
convocatã pentru ziua de marþi,
preºedintele Klaus Iohannis a
avut miercuri, la Palatul Cotro-
ceni, o întâlnire cu ministrul Apã-
rãrii, Adrian Þuþuianu, despre Pla-
nul de înzestrare a Armatei Ro-
mâniei 2017 – 2026. În cadrul în-
trevederii, ministrul Apãrãrii Na-

“Partidul Naþional Liberal îl
someazã pe ministrul Daea sã
dea publicitãþii întregul docu-
ment, cu menþionarea producã-
torilor ºi produselor care au fã-
cut obiectul investigaþiei ºi în
cazul cãrora au fost constatate
abateri”, a declarat preºedintele
PNL, Ludovic Orban, potrivit
unui comunicat de presã remis
MEDIAFAX.

Ludovic Orban a afirmat cã
este rolul fundamental al Guver-
nului sã informeze cetãþenii, sã
ia mãsurile adecvate în cazul
produselor neconforme, sã
avertizeze asupra posibilelor
efecte negative ºi sã intervinã
atunci când consumatorii sunt
înºelaþi ºi sãnãtatea le este pusã
în pericol. “În aces caz sunt in-
cidente prevederile din Consti-
tuþie referitoare la siguranþa per-
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ªedinþa CSAT în care va fi prezentat Planul
de Înzestrare a Armatei Române pentru pe-

rioada 2017-2026 va avea loc marþi, ora 15.00,
a anunþat Administraþia Prezidenþialã.

þionale i-a prezentat ºefului sta-
tului Planul de înzestrare, care
prevede implementarea angaja-
mentului politic asumat în anul
2015 de cãtre toate partidele po-
litice de a aloca 2% din PIB sec-
torului Apãrãrii pentru 10 ani, în-
cepând cu acest an.

Ministrul Apãrãrii a anunþat

miercuri cã programul de înzes-
trare a Armatei vizeazã opt pro-
iecte majore, în valoare fiecare
de peste 100 milioane de euro,
privind achiziþia de corevete mul-
tifuncþionale, sisteme de instala-
þii mobile de lansare rachetã an-
tinavã, modenizarea maºinilor de
luptã MLI 84 M, transportor blin-
dat pentru trupe 8x8 ºi 4x4, sis-
teme C4I cu capabilitãþi de inte-
grare Istar, sisteme de rachetã
sol-aer cu bãtaie mare ASAM,
sistem integrat de arme SHO-
RAD, sistem lansator multiplu de
rachete cu bãtaie mare.

Potrivit lui Þuþuianu, în pre-
zent MApN deruleazã ºapte pro-
grame, astfel: un program avion

multirol, în care nouã avioane au
fost recepþionate, ultimele trei
vor veni pânã la sfârºitul anului,
iar în anul 2018 escadrila va fi
operaþionalã, transportor blindat
pentru trupe 8x8 Piranha 3 C -
31 de bucãþi pentru încadrarea
unitãþilor brigãzii multinaþionale,
sistem batalion Larom, sistem
integrat de securitate pentru ob-
iectivele militare Sisom, sistem de
rachetã antitanc portabil, radar
tridimensional cu distanþã mare
de descoperire mobil TPS 77 ºi
modernizarea elicopterelor IAR
330 L. Ministrul Apãrãrii a men-
þionat cã în 2017 MApN va achi-
ziþiona 30 de autobuze ºi 70 de
microbuze.

Ludovic Orban: Petre Daea sã facã public
raportul privind dublul standard al produselor

PNL îl someazã pe ministrul Agriculturii, Petre Daea,
sã dea publicitãþii raportul privind dublul standard al

produselor alimentare cu menþionarea producãtorilor ºi
produselor investigate ºi cere demiterea preºedintelui

ANPC, Marcel Bogdan Pandelicã, a declarat, ieri,
preºedintele PNL,Ludovic Orban.

soanei (art. 23) ºi la dreptul de a
avea acces neîngrãdit la infor-
maþii de interes public (art. 31),
care sunt cu acest prilej încãl-
cate. Solicitãm, astfel, Guvernu-
lui sã prezinte public mãsurile
luate în urma controlului efec-
tuat”, a spus liderul PNL.

PNL va formula o cerere ofi-
cialã în baza Legii 544/2001 pri-
vind liberul acces la informaþii
de interes public pentru a putea
pune la dispoziþia opiniei publi-
ce datele complete ale controlu-
lui, a precizat Ludovic Orban.
“Atragem atenþia asupra faptu-
lui cã o astfel de conduitã are
conotaþii infracþionale în raport
cu interesele publice”, a adãugat
liberalul.

PNL a criticat ºi dubla abor-
dare a Autoritãþii Naþionale pen-
tru Protecþia Consumatorului,

care “în alte situaþii a desfãºurat
controale publice asupra agenþi-
lor economici, dar în acest caz
a preferat sã menþinã confiden-
þial acest proces”. “În consecin-
þã, solicitãm demiterea preºedin-
telui ANPC, Marcel Bogdan Pan-
delicã, pentru încãlcarea Hotã-
rârii de Guvern 700/2012, arti-
colul 2: <<Autoritatea (...) acþi-
oneazã pentru prevenirea ºi com-
baterea practicilor care dãunea-
zã vieþii, sãnãtãþii, securitãþii ºi
intereselor economice ale con-
sumatorilor>>”, a spus Orban.

ªeful ANPC a anunþat cã au
fost retrase de pe piaþã doar o
parte dintre produse, fãrã a pre-
ciza care sunt acelea ºi ce alte
produse se aflã în continuare în
circuitul commercial, se aratã în
comunicatul de presã. “Nu este
suficientã doar piesa de teatru,
jucatã la masa Guvernului, în
care premierul se rãþoieºte la

miniºtri, dar cu rezultat zero în
apãrarea intereselor consumato-
rilor români. Aceastã butaforie
recurentã a premierului Tudose
nu încãlzeºte pe nimeni ºi nu
aduce niciun beneficiu concret
nimãnui”, susþine liberalul.

Ludovic Orban a afirmat cã
dacã ministrul Daea nu va da pu-
blicitãþii informaþiile solicitate,
trebuie sã lase ministerul Agri-
culturii  pe mâini mai bune.
“Dacã ministrul Daea, în ches-
tiuni grave cum sunt înºelarea
consumatorilor, punerea în pe-
ricol a sãnãtãþii cetãþenilor, nu va
da publicitãþii informaþiile soli-
citate, trebuie sã se rezume la
cheltuirea pensiei speciale de
parlamentar – pentru care s-a
milogit ºi s-a înjosit – ori sã se
angajeze la una dintre firmele pe
care le protejeazã, dar sã lase
ministerul Agriculturii pe mâini
mai bune”, a conchis liberalul.
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Despre importanþa pe care o va avea viito-
rul stadion al Craiovei aflãm detalii chiar de la
Guvern. Astfel, noul stadion de fotbal din
Craiova, aflat în faza de execuþie pe locaþia
vechiului stadion Ion Oblemenco, care a fost
demolat, va putea gãzdui competiþii sportive
de nivel FIFA, UEFA Champions League ºi
UEFA Europa League, potrivit indicatorilor
tehnico-economici ai acestui obiectiv de in-
vestiþii, revizuiþi printr-o hotãrâre adoptatã în
ºedinþa din 20 iulie a Guvernului.

Sã-i dãm Cezarului, ce-i al Cezarului!
Gradul de realizare a acestei investiþii este,

în prezent, de aproximativ 95%, astfel cã la
sfârºitul lunii august va fi efectuatã recepþia
la terminarea lucrãrilor, urmând ca ulterior
beneficiarul sã demareze procedurile de au-
torizare specifice. Stadionul va avea
27.001,42 mp suprafaþã construitã la sol,
54.159,96 mp suprafaþã desfãºuratã, 7 ni-
vele (P+6E; 50,14 m înãlþime) ºi o capacita-
te de 30.983 de locuri în tribune pentru spec-
tatori, dupã cum urmeazã: 232 de locuri pen-
tru persoane cu dizabilitãþi în scaune cu ro-
tile, inclusiv însoþitori; 350 de locuri pentru
reprezentanþii mass-media; 2.368 de locuri
pentru spectatori VIP, din care 440 de lo-
curi în loje; 28.033 de locuri pentru public.
Este vorba despre un obiectiv de investiþii
cuprins în „Programul naþional de construcþii
de interes public”, subprogramul „Comple-
xuri sportive”, derulat de Ministerul Dezvol-
tãrii Regionale, Administraþiei Publice ºi Fon-
durilor Europene (MDRAPFE), prin Com-
pania Naþionalã de Investiþii (CNI – S.A.).

Executivul admite cã întrucât au fost fãcu-
te economii pe parcursul execuþiei, graþie opti-
mizãrii soluþiilor tehnice, dotãrilor ºi utilajelor
necesare funcþionãrii stadionului, nu a crescut
valoarea avizatã totalã a investiþiei, care se ridi-
cã la 239.979.000 lei (52.656.000 euro), in-
cluzând TVA, faþã de 241.634.000 lei, suma

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Dincolo de simpatii ºi antipatii, exprimate zi de zi de craioveni, care în cele
din urmã sunt absolut fireºti, exprimând un pluralism de opinie binevenit, noul
stadion din Craiova genereazã în aceste zile un sprint al declaraþiilor, care mai
de care mai acide. Se invocã, cu fotografii ca material probator, o problemã
apãrutã la îmbinarea elementelor de copertinã. Problema se pare cã existã,
iar orice monitorizare din partea opiniei publice este binevenitã. În fond, in-
vestiþia ajunge la peste 50 de milioane de euro ºi nimeni nu-ºi doreºte vreun
rabat de la normele de bunã exploatarea a lucrãrii. Cu atât mai mult, autoritã-
þile care sunt beneficiarii finali ai acestei investiþii, despre care se poate spune
fãrã exagerare cã este cea mai mare lucrare de pânã acum pentru Craiova.
Confruntarea recentã dintre AC Milan ºi CSU Craiova a dovedit, dacã mai
era nevoie, importanþa uriaºã a noului stadion, redesenând pentru municipiul
nostru o imagine deloc imposibilã, ºi faþã de care putem construi cu toþii un
parcurs de invidiat, ca altãdatã, al echipei alb-albastre.

avizatã prevãzutã iniþial. Finanþarea provine de
la bugetul de stat, prin bugetul MDRAPFE, iar
10% din sumã reprezintã cofinanþare din par-
tea Consiliului Local Craiova.

A trebuit adaptat totul la situaþia din teren
Indicatorii tehnico-economici ai obiectivu-

lui de investiþii „Complex sportiv Craiova –
stadion de fotbal” au fost aprobaþi, pentru
prima datã, prin HG 900/2014. Necesitatea

revizuirii acestora a apãrut în urma implemen-
tãrii soluþiilor optimizate ºi adaptate la situaþia
din teren, dar ºi pentru a se rãspunde cerinþe-
lor pentru asigurarea condiþiilor necesare des-
fãºurãrii competiþiilor sportive de nivel FIFA,
UEFA Champions League ºi UEFA Europa
League, FRF – Liga I ºi a altor competiþii in-
terne de fotbal sau meciuri de rugby cu pu-
blic naþional/de peste hotare, în variantele
Rugby League City ºi Rugby Union.

Modificãrile faþã de conceptul iniþial includ:
numãrul de niveluri (P+6E, faþã de P+M+4E
prevãzute anterior); introducerea unui inel

perimetral pentru rezolvarea problemelor de
acces ºi evacuare a publicului în situaþii de
urgenþã, potrivit avizului ISU, ceea ce a mãrit
suprafaþa construitã cu 7.000 mp; amplasa-
rea a 4 studiouri outdoor la ultimul nivel al
clãdirii, cu vizibilitate 180 de grade ºi unghi
de filmare corespunzãtor; mãrirea adâncimii
de fundare ºi creºterea numãrului de piloþi

foraþi, din cauza pânzei freatice ridicate – fapt
constatat în urma studiului geotehnic de de-
taliu, efectuat dupã demolarea vechiului sta-
dion Ion Oblemenco.

Un stadion ultramodern este, acum,
o necesitate

Complexul sportiv reprezintã o prioritate
ridicatã în contextul actualelor strategii sec-
toriale ºi naþionale, afirmã Guvernul actual.
ªi nu greºeºte deloc. Craiova nu o duce prea
bine la capitolul economic, iar soluþiile nu sunt
neapãrat la îndemâna autoritãþilor locale. Forþa

de muncã a ajuns sã fie tot mai greu de gãsit,
migraþia fiind o cauzã a acestei realitãþii. Dar,
la fel de bine se poate spune ºi viceversa, cã
lipsa de perspectivã are ca efect migraþia ma-
sivã a populaþiei! Or, pe acest fond, deloc plã-
cut, noul stadion vine sã reducã din dezavan-
tajele zonei noastre. Odatã cu el se va produ-
ce, fãrã doar ºi poate, o creºtere a calitãþii
infrastructurii sociale a regiunii ajutând re-
giunea noastrã în competitivitatea sa cu alte
regiuni, ca locaþii pentru derularea evenimen-
telor sportive. Sectorul turismului la dezvol-
tarea regiunilor este, pentru multe alte loca-
litãþi, un fapt probat economic. Cã, în ulti-
mele zile, se tot vorbeºte de un decalaj vest-
est al României, ar fi oportun sã privim cu
mai multã indulgenþã ºi aceastã investiþie de
pe raza Craiovei. Altfel spus, viitorul stadion,
chiar dacã va fi inaugurat în acest an sau
puþin mai târziu, devine un reper de impor-
tanþã covârºitoare în economia municipiului
ºi, extins vorbind, a regiunii Olteniei. Tre-
buie sã depãºim o retoricã agresivã, canali-
zatã pe a gãsi numai nereguli în orice mare
proiect investiþional. Aprobate, finanþate, tre-
cute prin filtrul atâtor instituþii de suprave-
ghere ºi control, investiþiile din Craiova sunt
o realitate. Fãrã spiritul dinamic, deschis la
nou, al fostului primar Olguþa Vasilescu, era
evident cã nici Craiova nu s-ar fi transfor-
mat atât de mult, sub aspect estetic. Mai sunt
multe de fãcut, generaþii noi vin spre matu-
ritate ºi îºi cer drepturile la o viaþã socialã
corespunzãtoare vremurilor în care trãim,
ceea ce implicã aplecãri serioase spre insti-
tuþiile din sãnãtate, învãþãmânt, mediul de afa-
ceri. Provocãrile prezentului ºi ale viitorului
vor fi cu mult mai ridicate, pentru cã mulþi
dintre craioveni au un orizont deschis, exi-
gent, deloc închistat în forme citadine pe care
altãdatã le credeam suficiente.
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Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au admis, ieri, propunerea procu-
rorilor Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj ºi au prelungit aresta-
rea preventivã, cu încã 30 de zile,
pentru Samuel David Parra, de 48
de ani, din Paris, cetãþeanul fran-
cez care la începutul lunii aprilie a
împuºcat un doljean de 22 de ani,
pe marginea drumului, în satul

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Cetãþeanul francez de 48 de ani acu-
zat de tentativã de omor, dupã ce a îm-
puºcat un doljean în cap, a fost menþi-
nut dupã gratii. Magistraþii Tribunalu-
lui Dolj au prelungit, ieri, cu încã 30
de zile mãsura arestãrii preventive faþã

de inculpat. Francezul, venit în vizitã la
„iubita sa”, pe care o cunoscuse ca
prostituatã în Paris, a împuºcat un tâ-
nãr de 22 de ani, amic de-al femeii, pe
marginea drumului, în satul Gura Vãii,
comuna Podari.

Gura Vãii, comuna Podari: „Admi-
te propunerea Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj. Dispune
prelungirea mãsurii arestãrii pre-
ventivã a inculpatului Parra Sa-
muel David pe o duratã de 30 de
zile, începând cu data de 06 au-
gust 2017 pânã la data de 04 sep-
tembrie 2017 inclusiv. În baza art.
275 alin. 3 C. proc. pen. Cheltu-

ielile judiciare avansate de stat
rãmân în sarcina acestuia. Cu drept
de contestaþie în termen de 48 de
ore de la pronunþare. Pronunþatã
în camera de consiliu, azi 28 iulie
2017”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei.

S-a ascuns
în zona verde

Reamintim cã Samuel David
Parra a venit în România pe 6 apri-
lie a.c., în comuna Bârca, la do-
miciliul Doinei A., cu care a mers
la Segarcea, unde a achitat o dato-
rie, apoi au revenit la locuinþa din
Bârca, unde îi aºteptau Ulis Ghiusi
Ioniþã, de 22 de ani, ºi Daniel An-
drei, acesta din urmã recomandân-
du-se a fi soþul Doinei, iar celãlalt
o cunoºtinþã. Între francez ºi cei
prezenþi s-au iscat o serie de dis-
cuþii legate atât de relaþiile fiecãru-
ia cu Doina, cât ºi de faptul cã
francezul ar fi oprit din banii pe
care femeia îi câºtiga în Paris din
activitatea practicatã. Vãzând cã
discuþiile se aprind, Parra a com-
pletat douã file CEC, în valoare de
20.000 euro fiecare, pe numele
presupusului soþ ºi pe cel al cum-

natei Doinei. Le-a declarat, ulterior,
anchetatorilor, cã a înþeles cã dol-
jenii vor sã-l lase fãrã bani, însã a
completat CEC-urile ºtiind cã ba-
nii nu pot fi încasaþi de la nici o
bancã din România. Au venit în
Craiova, însã bãncile erau închise
aºa cã, dupã ora 23.00, au pornit
înapoi spre Bârca. Pe drum, pe
DJ 561, pe raza satului Gura Vãii,
comuna Podari, francezul a oprit
autoturismul pe partea dreaptã a
carosabilului, ºi le-a spus însoþi-
torilor sãi cã doreºte sã-ºi facã ne-
voile. A coborât din maºinã îm-
preunã cu Andrei Daniel ºi Ioniþã
Ulis Ghiusi, dar înainte sã coboa-
re, fãrã ca nimeni sã-l observe,
ºi-a pus la centurã un pistol pe care
îl þinea în autoturism.

La întoarcerea cãtre maºinã,

francezul a scos pistolul ºi l-a în-
dreptat cãtre Ioniþã Ulis Ghiusi,
care era chiar în faþa sa ºi a tras
un foc în direcþia acestuia, împuº-
cându-l în cap, în zona occipitalã.
A vrut sã-l împuºte ºi pe Andrei
Daniel, dar potrivit declaraþiei sale,
pistolul s-a blocat. Doljenii au ur-
cat rãnitul în maºinã ºi au plecat
spre spital, iar francezul a rãmas
la faþa locului ºi s-a ascuns în zona
verde din laterala drumului, unde
a fost gãsit a doua zi, vineri, 7 apri-
lie a.c., în jurul prânzului, de poli-
þiºti. Francezul a îngropat pistolul
lângã un copac, oamenii legii reu-
ºind destul de greu sã-l descope-
re. A fost reþinut pentru 24 de ore,
iar o zi mai târziu, pe 8 aprilie a.c.,
a fost arestat preventiv, de atunci
fiind în spatele gratiilor.

Reamintim cã, potrivit reprezentanþi-
lor Inspectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, vineri, 7 iulie a.c., la ora 3.45,
lucrãtori din cadrul Secþiei 3 Poliþie Cra-
iova l-au depistat pe Alin Ionuþ Traºcã,
de 26 de ani, din Craiova în timp ce con-
ducea, pe Calea Bucureºti, în apropiere
de intersecþia cu strada Sãrarilor, un au-
toturism BMW, deºi avea permisul de
conducere anulat. Tânãrul mirosea ºi a
alcool, astfel cã a fost condus la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, unde
a refuzat recoltarea de probe biologice
în vederea stabilirii alcoolemiei. Ulterior,
în urma analizãrii dosarului împreunã cu
procurorul de caz, în cursul zilei de vi-
neri s-a dispus continuarea urmãririi pe-
nale ºi punerea în miºcare a acþiunii pe-
nale faþã de craioveanul de 26 de ani pen-
tru sãvârºirea infracþiunilor conducerea

Pompierii din cadrul Detaºamentului 1 Craiova al In-
spectoratului pentru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj au in-
tervenit, ieri, cu douã autospeciale, pentru stingerea unui
incendiu izbucnit la o locuinþã din satul Cornu, comuna
Orodel. În sprijinul lor au venit ºi pompierii voluntari din
Pleniþa cu o autospecialã. Dupã aproximativ o orã de lup-
tã cu flãcãrile, cadrele ISU Dolj au reuºit sã lichideze in-
cendiul, însã casa a fost distrusã în proporþie de 80%, cu
tot cu acoperiº, electrocasnice ºi toate documentele pro-
prietarilor. Specialiºtii ISU Dolj spun cã, cel mai probabil
incendiul a fost provocat de un scurtcircuit electric. Din
fericire, nici o persoanã nu a fost rãnitã.

ªofer de BMW la judecatã, în stare de arest,
pentru cã a condus bãut ºi cu permisul anulat

Tânãrul de 26 de ani, din Craiova, prins bãut la vola-
nul unui BMW ºi cu permisul anulat ºi arestat preven-
tiv în baza hotãrârii Judecãtoriei Craiova de pe 8 iulie
a.c., a fost trimis în judecatã de procurorii Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craiova pentru sãvârºirea in-
fracþiunilor conducere a unui autoturism pe drumurile
publice cu permis anulat ºi refuz recoltare probe biolo-
gice. Dosarul s-a înregistrat la începutul acestei sãptã-
mâni pe rolul Judecãtoriei Craiova, instanþã care a ho-
tãrât sã-l menþinã pe inculpat în arest preventiv. Tânã-
rul a contestat hotãrârea, contestaþia sa urmând sã se
judece pe 31 iulie a.c. la Tribunalul Dolj.

unui autoturism pe drumurile publice cu
permis anulat ºi refuz recoltare probe bi-
ologice. Tânãrul a fost reþinut pentru 24
de ore ºi introdus în arestul IPJ Dolj, iar
sâmbãtã, 8 iulie a.c., a fost prezentat
Judecãtoriei Craiova, care i-a emis man-
dat de arestare pentru 30 de zile. Tânãrul
a formulat contestaþie împotriva hotãrâ-
rii instanþei de fond, însã pe 14 iulie, ju-
decãtorii de la Tribunalul Dolj i-au respins
contestaþia ca nefondatã.

Între timp, procurorii Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Craiova au finali-
zat cercetãrile ºi l-au trimis în judecatã,
în stare de arest preventiv, pe Ionuþ Alin
Traºcã pentru comiterea infracþiunilor
de conducerea unui autoturism pe dru-
murile publice cu permis anulat ºi refuz
recoltare probe biologice. Dosarul s-a
înregistrat pe 24 iulie a.c. la instanþã, iar

miercuri, 26 iulie, judecãtorii au menþi-
nut mãsura arestãrii preventive a incul-
patului, respingându-i cererea de a fi
plasat în arest la domiciliu: „Respinge
cererea formulatã de inculpat de înlo-
cuire a mãsurii de arestare preventivã
cu mãsura preventivã a arestului la do-
miciliu ca neîntemeiatã. Menþine ca fi-
ind legalã ºi temeinicã mãsura arestã-
rii preventive luatã fatã de inculpatul
TRAªCÃ IONUÞ ALIN, dispusã prin
încheierea cu numãrul 69 din data de
08.07.2017 pronunþatã în dosarul cu
numãrul 20278/215/2017. Cheltuielile
judiciare rãmân în sarcina statului. Cu
drept de contestaþie în termen de 48 ore
de la pronunþare. Pronunþatã în came-
ra de consiliu azi 26.07.2017”. Tânã-
rul a formulat contestaþie, care se va
judeca pe 31 iulie a.c. la Tribunalul Dolj.

Locuinþã mistuitã
de flãcãri în Orodel
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Cadrul legislativ care reglementeazã
derularea programelor de acordare a a ju-
toarelor de încãlzire a locuinþei, pentru se-
zonul rece noiembrie 2016 – martie 2017,
este OUG nr. 70/2011 privind unele mã-
suri de protecþie socialã, modificatã ºi
completatã, ºi HG nr. 920/2011, privind
normele metodologice de aplicare a pri-
mului act normativ. Ajutorul se acordã
pentru consumatorii de energie termicã în
sistemul centralizat, energie electricã, gaze
naturale, lemne ºi cãrbuni. „Aceste ajutoare
se acordã numai pentru un singur sistem
de încãlzire ºi anume pentru cel utilizat în
principal. De asemenea sprijin au benefi-
ciat familiile ºi persoanele singure, al cã-
ror venit net mediu lunar este de maxi-
mum 615 lei/persoanã. Cuantumul ajutoa-
relor variazã între 240 de lei pentru familii
ºi persoane singure, cu venituri de pânã la
155 de lei/persoanã, ºi 48 de lei pentru cei
care au pânã la 615 lei pe fiecare om. La
energia electricã, sprijinul a fost pentru cei
care nu deþin altã sursã de încãlzire ºi pen-
tru cei care, , din motive tehnologice sau
economice, au fost debranºaþi. La „gaze
naturale” s-a menþinut plafonul de 615 lei.
Demn de remarcat este ºi faptul cã, la „ter-
mic”, în regim centralizat, a fost pãstrat
gradul de compensare procentualã a con-
travalorii consumului de energie electricã
– între 90% pentru familii sau persoane
care au venit mediu net lunar de maximum
155 de lei ºi 50% pentru ceilalþi. Pentru

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Peste opt milioane de lei, cuantumul plãþilorPeste opt milioane de lei, cuantumul plãþilorPeste opt milioane de lei, cuantumul plãþilorPeste opt milioane de lei, cuantumul plãþilorPeste opt milioane de lei, cuantumul plãþilor
de stat pentru ajutoarele la încãlzire, în Doljde stat pentru ajutoarele la încãlzire, în Doljde stat pentru ajutoarele la încãlzire, în Doljde stat pentru ajutoarele la încãlzire, în Doljde stat pentru ajutoarele la încãlzire, în Dolj

 A fost fãcut cunoscut cuantumul plãþilor efectuate de
cãtre Agenþia Judeþeanã pentru Plãþi ºi Inspecþie Socialã
(AJPIS) Dolj, în ceea ce priveºte acordarea ajutoarelor
pentru încãlzirea locuinþei în sezonul rece, în perioada

noiembrie 2016 – 2017. Sumele sunt foarte importante, dar
sunt scãderi la încãlzirea termicã, pe gaze ºi pe energie

electricã, însã sunt creºteri la cea pe combustibili solizi ºi
lichize, perioada de referinþã fiind 2015 – 2016.

În perioada 20 – 22 iulie, s-a
desfãºurat Campania Naþionalã
privind identificarea cazurilor de
muncã nedeclaratã ºi verificarea
modului în care se respectã pre-
vederile legale de securitate ºi sã-
nãtate în muncã la angajatorii
care îºi desfãºoarã activitatea în
domeniul spãlãtoriilor auto. În
vederea realizãrii obiectivelor,
zece echipe formate din inspec-
tori din cadrul serviciilor „Con-
trol Relaþii de Muncã” ºi „Con-
trol Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã” ale Inspectoratului Te-
ritorial de Muncã Dolj au efec-
tuat acþiuni de verificare ºi con-
trol în domeniul amintit. Pentru
„Relaþii de Muncã”, sau urmãrit
mai multe aspecte: identificarea
angajatorilor care folosesc sala-
riaþi fãrã forme legale, cu adop-
tarea mãsurilor care se impun;
creºterea gradului de conºtienti-
zare atât a patronatului cât ºi a
lucrãtorilor în ceea ce priveºte
întocmirea documentelor legale
de angajare; identificarea celor
care folosesc munca minorilor;

etc., 20 de angajatori fiind con-
trolaþi. Ca rezultate, au fost de-
pistate 22 de deficienþe, pentru
care s-au dispus mãsuri de re-
mediere. De asemenea, a fost
gãsit un tânãr de 14 ani, care
muncea la o spãlãtorie din comu-
na Brãdeºti, iar la Filiaºi a fost
depistatã o persoanã angajatã fãrã
documente legale, motiv pentru
care agentul economic a fost
sancþionat cu amendã în cuan-
tum de 10.000 de lei.În „Securi-
tate ºi Sãnãtate în Muncã”, s-a
mers, în principal, pe reducerea
riscurilor pe care le presupune
practicarea acestei meserii: cãde-
rea de la acelaºi nivel, prin alu-
necare; expunerea la temperaturi
extreme; intoxicaþii; electrocuta-
re. Inspectorii de muncã au efec-
tuat acþiuni de control la 24 de
angajatori, fiind descoperite 34
de deficienþe (cu mãsuri de re-
mediere), 21 dintre cei verificaþi
primind, în total, 31 de sancþiuni
contravenþionale (cinci amenzi în
cuantum de 25.000 de lei ºi cinci
avertismente).

cei singuri, cu câºtiguri de 786 – 1.082
de lei, compensarea este de 10%”, a pre-
cizat  Marius Simcelescu, director exe-
cutiv al AJPIS Dolj.

Anchete sociale
diferenþiate

Sunt ºi alte aspecte legale care trebuie
fãcute cunoscute, Astfel, unul dintre ele
este cel referitor la încãlzirea cu energie
electricã: în termen de 15 zile lucrãtoare,
de la data înregistrãrii cererii la primãrie,
este obligatorie efectuarea unei anchete
sociale. În cazul beneficiarilor de ajutor so-
cial ºi/sau alocaþie pentru susþinerea fami-
liei care solicitã acest sprijin, ancheta so-
cialã se desfãºoarã numai în situaþia în care
au trecut mai mult de trei luni de la ultima
actualizare a informaþiilor. Pentru celelalte
sisteme de încãlzire, ancheta socialã se
efectueazã numai dacã existã suspiciuni
asupra solicitantului. Ca sã ia bani buge-
tari, cel care cere trebuie sã facã dovadã
cã nu depãºeºte limitele: bunurile deþinute,
constând în culturi de teren, animale ºi pã-
sãri, a cãror valoare netã de producþie anua-
lã este de pânã la 1.000 de euro pentru per-
soane singure, sau de maximum 2.500 de
euro pentru familie, pot conduce la primi-
rea subvenþiilor. Evaluarea are loc conform
unui algoritm utilizat la nivelul Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, prin Di-
recþiile Agicole Judeþene, iar valoarea netã
de producþie anualã nu se ia în calculul

efectiv al menitului mediu lunar.

Cereri multe,
bani pe mãsurã

În sezonul precedent, AJPIS Dolj a fã-
cut mai multe plãþi, aºa cum spune legis-
laþia. Pentru energie termicã, au fost de-
puse peste 8.000 de cereri, sumele solici-
tate depãºind 3,5 milioane de lei; la gaze
naturale – 1.551 de cereri, cu un cuantum
de puþin peste un milion de lei, ; la „elec-

tric” – 292 de dosare, plata fiind de apro-
ximativ 98.000 de lei; combustibili solizi
ºi lichizi – peste 34.500 de cereri, pentru
care s-au alocat 3,6 milioane de lei. „Din
analiza datelor prezentate, rezultã cã, în-
tre noiembrie 2016 – martie 2017, faþã de
perioada anului anterior, a scãzut numãrul
cererilor pentru încãlzirea termicã, gaze
naturale ºi electricã, dar a crescut cel al
metodei cu combustibili solizi”, a mai spus
Marius Simcelescu.
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Programul „Euroscola 2017-2018”
este o iniþiativã lansatã de Parlamentul
European, în anul 2007, cu scopul de
a-i informa pe tineri cu privire la pro-
cesul de integrare europeanã ºi pentru
a-i cointeresa în ceea ce priveºte valo-
rile ºi identitatea europene, dar ºi parti-
ciparea activã la consolidarea coeziunii
între statele membre. Proiectul se des-
fãºoarã pânã la data de 10 octombrie
2017, termenul limitã pentru trimiterea
proiectelor.

Tema de documentare ºi promovare,
aleasã ºi înscrisã în concurs de elevii cra-
ioveni, coordonaþi de prof. dr. Alina
Ioanicescu ºi prof. dr. Petruþa Ungu-
reanu, stã sub zodia ansamblurilor fu-
nerare din Craiova. “Patrimoniul fune-
rar. Tradiþie, memorie, identitate” este
titlul de proiect cu care Colegiul Naþio-
nal Carol I îºi propune, pe de o parte, sã
câºtige competiþia europeanã Euroscola
2017-2018, iar pe altã parte, sã tragã un
semnal de alarmã ºi sã dea o ºansã unor
spaþii care, deºi aflate în uitare, sau, mai
grav, neglijate, prezintã un interes apar-
te în context patrimonial datoritã bogã-
þiei spirituale, istorice ºi arhitecturale. Nu
mai puþin de patru cimitire de pe raza
municipiului Craiova au fost luate la pas
de echipa de proiect. Astfel, cimitirele
ortodoxe „Sineasca” ºi „Ungureni”, dar
ºi cimitirele aparþinându-le cultelor mo-
zaic, respectiv catolic au fost incluse de
elevi în proiectul de documentare dato-
ritã potenþialului identitar la nivel naþio-
nal ºi european. Întâlnirile cu adminis-
tratorii cimitirelor au fost precedate, fi-
reºte, de o necesarã etapã de documen-
tare, cãrþile ºi celelalte materiale infor-
mative provenind în cea mai mare parte
din colecþiile Bibliotecii Judeþene “Ale-
xandru ºi Aristia Aman”.

„Grãdinile de piatrã”

ale Craiovei
Echipa de proiect îºi propune valori-

zarea, din punct de vedere patrimonial,
cimitirelor amintite, punerea în luminã

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Deschisã întotdeauna la iniþiativele frumoase venite din par-
tea comunitãþii culturale a urbei, Judeþeanã „Alexandru ºi Aris-
tia Aman” din Craiova este, depotrivã, alãturi ºi copiilor, elevi-

lor ºi studenþilor, cele mai multe dintre activitãþi fiindu-le
destinate pentru o informare bunã ºi corectã. De aceastã datã,
biblioteca judeþeanã sprijinã Colegiul Naþional „Carol I” în

competiþia ”Euroscola” 2017-2018, oferindu-se sã le fie gazdã
bunã pe timpul întâlnirilor de lucru, primul work-shop având
loc deja joia trecutã. Cum în arhiva bibliotecii se aflã lucrãri

rare, deosebit de valoroase, biblioteca judeþeanã le pune la
dispoziþia copiilor pentru a le studia ºi a-ºi îmbogãþi informa-

þiile, astfel încât proiectul lor, unul incitant – patrimoniul
cultural care se gãseºte în patru cimitire ale Craiovei – sã fie

declarat câºtigãtor de juriului Parlamentului European.

a bogãþiei spirituale ºi arhitecturale care
caracterizeazã cele mai multe mormin-
te sau pietre tombale ºi, evident, reali-
zarea unui inventar în care sã se regã-
seascã personalitãþile culturale, artis-
tice, militare ºi politice înhumate în
aceste spaþii. Cimitirele, departe de a
fi spaþii sumbre sau nevrednice de in-
teresul celor vii, reprezintã, aºa cum
în mod inspirat au fost definite de cã-
tre elevii ºi profesorii de la Colegiul
Naþional „Carol I”, adevãrate grãdini
de piatrã, deopotrivã spaþii ale identi-
tãþii ºi tradiþiei. Veritabile barometre ale
creºterii ºi descreºterii unei comuni-
tãþi, ale perioadelor de glorie sau ale
celor “neînsemnate”, cimitirele sunt
unele dintre cele mai ofertante elemen-
te de patrimoniu cu dublã valoare: na-
þionalã ºi europeanã. Includerea an-
samblurilor funerare într-un circuit tu-
ristic ºi cultural local ºi european este
un deziderat realizabil.

Managerul bibliotecii,

Lucian Dindiricã:

„Un proiect

pe care îl susþinem

ºi îl promovãm”
 Îngrijirea ºi amenajarea peisagisti-

cã adecvatã a tuturor grãdinilor de pia-
trã contribuie atât la valorificarea unui
imens potenþial de patrimoniu naþional,
ca parte a celui european, dar ºi la
transformarea cimitirelor de azi în ade-
vãrate oaze de reflecþie, spaþii vii, frec-
ventate ºi apreciate în egalã mãsurã.
Prin implicare, prin realizarea unei hãrþi
interactive ca ºi prin activitãþi de con-
ºtientizare a populaþiei, toate obiecti-
vele de mai sus vor fi transpuse în re-
alitate. ªi cum acest obiectiv este asu-
mat de echipa de proiect a Colegiului
Naþional “Carol I”  care se aflã în
aceastã perioadã în etapa de implemen-
tare, existã premise dintre cele mai fa-
vorabile pentru ansamblurile funerare

din Craiova. „Efortul de cercetare ºi do-
cumentare al echipei de proiect de la Co-
legiul Naþional “Carol I” este demn de
laudã. Cimitirele aparþinând nu doar con-
fesiunii ortodoxe, dar ºi cele mozaic ºi
catolic, reprezintã, fãrã doar ºi poate, o
poartã spre o altã lume. Valoarea monu-
mentelor funerare, faima ºi activitatea tu-
turor personalitãþilor înhumate precum
ºi viziunea transformãrii acestor ansam-
bluri funerare în obiective turistice ºi
culturale atractive ºi pline de sens se con-
stituie într-un obiectiv pe care îl susþi-
nem ºi promovãm. Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”, ca princi-

pal depozitar al memoriei scrise din în-
treaga regiune a Olteniei ºi partener de
proiect, se implicã în ceea ce priveºte
înlesnirea accesului la cãrþile ºi materia-
lele de care au nevoie elevii ºi, de ase-
menea, îºi oferã toatã deschiderea în
ceea ce priveºte asigurarea unei sãli ºi a
tuturor elementelor audio-video în vede-
rea planificãrii etapelor viitoare de pro-
iect. Îi felicitãm pe elevii ºi profesorii
coordonatori pentru ideea acestui pro-
iect ºi le urãm mult succes în perspecti-
va câºtigãrii competiþiei”, a declarat
Lucian Dindiricã, managerul Bibliote-
cii Judeþene “Alexandru ºi Aristia Aman”.
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Camera Representanþilor din
SUA a votat marþi cu 419 voturi
la trei, în favoarea unui proiect
de lege privind noi sancþiuni im-
puse Rusiei, Coreei de Nord ºi
Iranului. Sancþiunile au fost vo-
tate mai departe joi în cadrul Se-
natului american, urmând ca pro-
iectul de lege sã necesite semnã-
tura lui Donald Trump, preºedin-
tele american, pentru a fi consi-
derat aprobat.

Trump, care a avut douã dis-
cuþii cu Putin la summitul G20,

MAE anunþã un român rãnit
în accidentul feroviar
din centrul Barcelonei

Cel puþin 54 de persoane au fost
rãnite, dintre care una în stare gra-
vã, în urma unui incident feroviar
în oraºul spaniol Barcelona, infor-
meazã BBC News online. Bilanþul
iniþial anunþat era de cel puþin 48
de rãniþi, dintre care cinci, grav,
potrivit BBC News online. MAE
anunþã cã un român se aflã printre
cei rãniþi. Incidentul în care a fost
implicat un tren care aparþinea
companiei feroviare Rodalies de
Renfe s-a petrecut ieri dimineaþã, la
ora localã 7.15 (ora României,
8.15), în staþia Francia, din centrul
Barcelonei. Primele informaþii su-
gereazã cã un tren nu ar fi frânat la
intrarea în staþie ºi ar fi lovit barie-
rele instalate în zonã. Cel puþin 18
persoane au fost transportate la spi-
tal, au anunþat oficiali din cadrul
serviciilor de urgenþã. Printre cei
rãniþi se numãrã ºi mecanicul care
conducea trenul. Trenul venea din
satul Sant Vicenc de Calders din
provincia Tarragona pe linia R2, in-
formeazã Reuters. Din primele infor-
maþii, românul nu a suferit rãni gra-
ve. Pânã în prezent nu s-a solicitat
asistenþã consularã.

Furtunã violentã la Istanbul
Cel puþin zece persoane au fost

rãnite dupã ce oraºul Istanbul a fost
afectat de o furtunã puternicã ce a
provocat inundaþii, informeazã pre-
sa internaþionalã. Vânturile puter-
nice au doborât copaci ºi chiar o
parte a unui zid ce înconjura un
cimitir al comunitãþii armene. Cel
puþin douã persoane, din cele zece
raportate, au fost rãnite în urma in-
cidentului la citimirul armean.
Echipele de intervenþii sunt în con-
tinuare în cãutarea unor eventua-
le persoane prinse sub dãrâmãtu-
rile acestora. Furtuna ar fi durat
aproximativ 20 de minute ºi a avut
loc joi seara, însã a cauzat pagube
semnificative ºi inundaþii. Potrivit
oficialilor, 7.000 de angajaþi ai ser-
viciilor de urgenþã au fost desfãºu-
raþi la faþa locului.

Philip Hammond, ministrul
britanic de Finanþe,
vrea menþinerea relaþiilor
comerciale actuale cu UE
pentru doi ani dupã Brexit

Philip Hammond, ministrul bri-
tanic de Finanþe, a declarat cã îºi
doreºte un acord tranziþional sim-
plu cu UE prin care firmele britani-
ce sã aibã în continuare acces com-
plet la Piaþa unicã ºi uniunea va-
malã pentru doi ani dupã Brexit, in-
formeazã Reuters, citând informaþii
publicate de Financial Times. Mi-
nistrul a declarat cã perioada de
tranziþie, în timpul cãreia Marea
Britanie va stabili parametrii noi-
lor relaþii cu UE, ar trebui sã se în-
cheie înainte de urmãtorul scrutin
legislativ, care este programat sã se
desfãºoare în 2022. “Cred cã existã
un consens general cã acest proces
trebuie încheiat pânã la urmãtoa-
rele alegeri generale programate sã
aibã loc în iunie 2022”, a declarat
ministrul într-un interviu pentru
postul radio BBC. Oficial britanic a
mai declarat cã Marea Britanie nu
ar trebui sã opereze schimbãri în
privinþa imigraþiei imediat dupã
Brexit, iar modificãrile ar trebui sã
fie implementate în mod gradual pe
parcursul perioadei de tranziþie.

“În urma verdictului, Nawaz
Sharif ºi-a dat demisia” din func-
þia de prim-ministru, se afirmã
într-un comunicat al Cabinetului
premierului. Sharif a preluat
funcþia de prim-ministru în iunie
2013. Acesta a mai fost premier
în douã rânduri, în perioada no-
iembrie 1990 - iulie 1993, ºi în-
tre februarie 1997 ºi octombrie
1999, atunci când a fost rãstur-
nat de la putere în urma unei lo-
vituri de stat.

Încã nu este clar cine îi va
urma lui Sharif la ºefia Guver-
nului de la Islamabad, însã prin-

Potrivit ministerului rus de Externe, perso-
nalul din misiunile diplomatice ºi consulare ale
SUA a fost redus la 455 de persoane, pentru a
fi la acelaºi nivel cu personalul ambasadei Ru-
siei la Washington. În plus, autoritãþile ruse vor
confisca proprietãþile de vacanþã ºi depozite
folosite de cãtre diplomaþi americani. “Partea
rusã suspendã de la 1 august folosirea de cãtre
ambasada SUA în Rusia a tuturor depozitelor
de pe strada Dorozhnaya din Moscova ºi a pro-
prietãþii din Serebryany Bor”, se aratã într-un
comunicat al ministerului rus de Externe.

Ieri, Senatul Statelor Unite a votat favorabil
proiectul legislativ prin care vor fi impuse noi

Putin: “Este imposibil sã tolerezi la nesfârºitPutin: “Este imposibil sã tolerezi la nesfârºitPutin: “Este imposibil sã tolerezi la nesfârºitPutin: “Este imposibil sã tolerezi la nesfârºitPutin: “Este imposibil sã tolerezi la nesfârºit
acest tip de insolenþã faþã de þara noastrã”acest tip de insolenþã faþã de þara noastrã”acest tip de insolenþã faþã de þara noastrã”acest tip de insolenþã faþã de þara noastrã”acest tip de insolenþã faþã de þara noastrã”

Preºedintele Rusiei, Vladimir Putin, a acuzat legislatorii
americani de “insolenþã” ºi a promis cã Rusia va recurge la

represalii, dacã sancþiunile SUA vor fi legalizate în cadrul ultimei
runde de aprobãri, informeazã The Guardian.

va întâmpina reacþii negative în
cazul în care va încerca sã se opu-
nã noilor sancþiuni, actuala Admi-
nistraþie de la Casa Albã fiind deja
implicatã în scandalul ingerinþelor
ruse în alegerile americane din
2016. “Ne purtãm într-un mod re-
strictiv ºi rãbdãtor, dar la un mo-
menta dat va trebui sã reacþio-
nãm”, a afirmat Putin, în cadrul
unei conferinþe de presã. “Este
imposibil sã tolerezi la nesfârºit
acest tip de insolenþã faþã de þara
noastrã”, a adãugat acesta.

Premierul pakistanez, Nawaz Sharif, implicat
într-un scandal de corupþie, demisioneazã

Premierul Pakistanului, Nawaz Sharif, ºi-a anunþat demi-
sia dupã ce Curtea Supremã de la Islamabad a decis cã

acesta nu mai are dreptul sã ocupe funcþii publice, în urma
implicãrii sale într-un scandal de corupþie care vizeazã

familia sa, informeazã BBC News online.

tre posibili succesori se numãrã
ºi fratele sãu, Shehbaz.

Justiþia pakistanezã a deschis
o anchetã privind averea familiei
premierului, dupã ce documen-
tele Panama Papers au relevat le-
gãturi între copiii lui Sharif ºi mai
multe firme offshore. Nawaz
Sharif susþine cã este nevinovat.
Verdictul a fost aprobat în una-
nimitate de cãtre cei cinci
membri ai Curþii Supreme.

Ejaz Afzal Khan, unul dintre ju-
decãtorii Curþii Supreme, a de-
clarat cã Sharif nu mai este “eli-
gibil sã fie un membru onest al

Parlamentului”. Curtea Supremã
a ordonat autoritãþilor sã-l punã
sub acuzare pe Sharif ºi mai multe
rude ale sale. Procesul ar trebuie
sã dureze aproximativ ºase luni,

potrivit judecãtorilor Curþii, po-
trivit agenþiei de ºtiri Dpa. Cur-
tea a mai cerut Comisiei Electo-
rale sã-l demitã pe Sharif din
funcþia de parlamentar.

Rãspunsul Moscovei la sancþiunile dictate de americani:

Rusia a cerut SUA reducerea personalului
diplomatic ºi va confisca unele proprietãþi

sancþiuni Rusiei, Iranului ºi Coreei de Nord.
Legea urmeazã sã ajungã pe masa preºedinte-
lui, care are dreptul de a o promulga sau de a-
ºi exercita dreptul de veto. Proiectul legislativ
prevede ºi cã preºedintele Donald Trump ar
trebui sã obþinã aprobarea Congresului înainte
de a reduce orice sancþiuni impuse Moscovei.
Noile sancþiuni împotriva Rusiei vin pe fondul

investigaþiei privind ingerinþele Rusiei în cam-
pania electoralã americanã ºi presupusele con-
tacte între apropiaþi ai preºedintelui Donald
Trump ºi oficiali ruºi.

Ministerul rus de Externe a mai anunþat cã
Moscova îºi rezervã dreptul de a adopta mã-
suri restrictive suplimentare “într-o manierã de
reciprocitate, care ar putea sã aibã un impact
asupra intereselor Statelor Unite”, pe fondul
politicii recente în raport cu Washington. Dmitri
Peskov, purtãtorul de cuvânt al Kremlinului, a
explicat de ce rãspunsul Rusiei a venit înainte
ca preºedintele Donald Trump sã semneze pro-
iectul de lege privind sancþiunile. “Pentru cã în

acest caz importanþa cea mai mare este repre-
zentatã de forma în care proiectul de lege a tre-
cut de Senat. Din punct de vedere tehnic, aceastã
formã este practic finalã. Evident cã aceste
mãsuri anunþate de ministerul de Externe nu au
fost posibile fãrã aprobarea preºedintelui Pu-
tin”, a spus Peskov.

Franz Klinþevici, vicepreºedintele comisiei de
Apãrare ºi Securitate din Consiliul Federaþiei
Ruse (camera superioarã a Parlamentului), con-
siderã cã noile sancþiuni americane reflectã de-
cãderea clasei politice. “Cred cã acest proces
poate fi descris ca degradarea clasei politice.
Deciziile luate sunt tot mai imprevizibile, astfel
cã prioritatea pentru interesele americane a atins
extremele ºi nebunia completã. Toate acestea
se întâmplã în lumea modernã, care este ex-
trem de instabilã, fiind nevoie de eforturile con-
certate ale unor state pentru a preveni exploda-
rea situaþiei. Crearea unei Europe cu adevãrat
unitã este practic singurul rãspuns la provoca-
rea americanã”, a spus Klinþevici.

Rusia a cerut, ieri, Statelor Unite sã-ºi reducã personalul diplomatic pânã
la 1 septembrie ºi a anunþat confiscarea unor proprietãþi folosite de cãtre
diplomaþi americani, ca rãspuns la noile sancþiuni dictate de Washington

împotriva Moscovei, relateazã site-ul agenþiei Tass.
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METEO

În mare
parte seninsâmbãtã, 29 iulie - max: 33°C - min: 18°C

$
1 EURO ...........................4,5558 ............. 45558
1 lirã sterlinã................................5,0926....................50926

1 dolar SUA.......................3,8912........38912
1 g AUR (preþ în lei)........157,5815.....1575815

Cursul pieþei valutare din 29 iulie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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SÂMBÃTÃ - 29 iulie

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)
12:00 Vorbeºte corect! (R)
12:15 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu

(R)
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ultimul drum spre casã
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)
02:15 Telejurnal (R)
02:55 Sport (R)
03:05 Vreau sã fiu sãnãtos (R)
03:55 M.A.I. aproape de tine

(R)
04:20 Viaþa satului (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 Lassie
1997, Canada, Dramã, Familie
10:00 Mic dejun cu un campion
11:00 Cireºarii
1972, România, Aventuri,

Comedie
11:40 5 minute de istorie cu Adrian

Cioroianu
11:50 Poate nu ºtiai
12:00 Euromaxx
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Cap compas
13:30 Hanni ºi Nanni 3
2013, Germania, Familie
15:00 Gala Umorului (R)
16:00 Gustul Moldovei
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
21:20 O datã’n viaþã
22:40 Fata care promitea
2012, SUA, Comedie
00:30 Pistolarul ºi comoara (R)
1998, SUA, Western
02:05 Fata care promitea (R)
2012, SUA, Comedie
03:45 Telejurnal TVR 2 (R)

TVR 2

07:40 Lungul drum al lui Billy
Lynn

09:35 Afacerea Est
11:05 Dacã Truman ar vorbi
12:55 Mã cheamã Costin
13:15 Al 5-lea val
15:05 Înmormântarea ºefului
16:50 Sentimente care vindecã
18:20 În cãutarea lui Dory
20:00 Morgan
21:35 Lungul drum al lui Billy

Lynn
23:30 O cãlãtorie misterioasã
01:00 Rachel se mãritã
02:55 Bucla temporalã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Cu mingea la picior
2003, Aventuri, Comedie,

Familie, Sport
12:00 Ce spun românii (R)
13:00 Jurnalul unei dãdace
2007, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
15:15 Spionul din vecini (R)
2010, SUA, Acþiune, Comedie,

Familie
17:00 Vacanþã cu familia

Johnson
2004, SUA, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Uimitorul Om-Pãianjen
2012, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
23:00 Echipa de încredere
2006, SUA, Dramã, Sport
01:30 Uimitorul Om-Pãianjen (R)
2012, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
03:30 România, te iubesc! (R)
04:30 Cu mingea la picior (R)
2003, Aventuri, Comedie,

Familie, Sport
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Cine-i cine? (R)
08:45 Teleshopping
09:15 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 Senora
20:00 Amazoanele: lupta pentru

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

fericire (R)
03:15 Senora (R)
04:45 Iertare (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

07:45 Power Rangers: Filmul
(R)

09:45 La bloc (R)
12:00 Bãiatu' mamei
14:00 Nopþi albe în Seattle (R)
16:15 La bloc
18:30 Dansul Dragostei 4:

Revoluþia
20:30 Devoratoarea de bãrbaþi
00:15 Oglinzi 2
02:15 Profilul perfect
04:30 Cine A.M
05:45 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

09:00 Crãiasa Zãpezii 2
2014, 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 Familia Flintstones:

Aventuri în Epoca de Piatrã (R)
1994, SUA, Comedie
03:45 Crãiasa Zãpezii 2 (R)
2014, Rusia, Animaþie, Aventuri,

Familie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Pastila de râs

09:15 Yaman

2013, Turcia, Comedie,

Dramã, Romantic, Dragoste

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 Asta-i România! (R)

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 Muzeul Naþional Goleºti
10:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Secretul lui Nemesis (R)
1985, România, Acþiune,

Comedie
16:00 Jandarmul ºi jandarmeri-

þele (R)
1982, Franþa, Comedie, Crimã
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Super Cireaºa de pe tort
22:30 Agentu' CIA (R)
2000, SUA, Comedie
00:30 Secretul lui Nemesis (R)
1985, România, Acþiune,

Comedie
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
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 Fight Night “Arde

Moldova” (DIRECT)
00:00 Stiri Sport.ro
01:00 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã, Mister
02:00 Ora exactã în sport(R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO
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Morgan

Se difuzeazã la HBO,
ora 20:00

Un experiment genetic cu
subiecþi umani, din care
rezultã umanoizi net supe-
riori rasei, dar de o violen-
þã rarã, a scãpat de sub
control. Un consultant
corporativ de gestionare a
riscurilor trebuie sã deci-
dã dacã pune sau nu ca-
pãt unei fiinþe umanoide
create în mod artificial.

Uimitorul Om-Pãianjen

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

Peter Parker (interpretat de
Andrew Garfield) este un
licean retras, abandonat de
pãrinþi în copilãrie ºi lãsat în
grija unchiului Ben (interpre-
tat de Martin Sheen) ºi a
mãtuºii May (interpretatã de
Sally Field). Ca mulþi alþi tineri
de vârsta lui, Peter este în
cãutarea propriei identitãþi. În
acelaºi timp, trãieºte prima sa
dragoste - cu Gwen Stacy
(interpretatã de Emma Stone).

Dansul Dragostei 4:
Revoluþia

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  18:30

Summit Entertainment prezin-
tã Dansul dragostei 4: Revolu-
þia, al patrulea film din Step
Up, exuberanta serie despre
dans ºi romantism. Dansul
dragostei 4: Revoluþia ridicã
ºtacheta cu scene fãrã egal,
filmate în 3D, în Miami, unde
un grup de tineri artiºti ies în
stradã pentru a face ce ºtiu ei
mai bine: sã danseze!

sursa: cinemagia.ro
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Amityville: Trezirea la viaþã

Ora:  18:30; 20:30

Gen film: Horror, Thriller

Omul-Paianjen: Întoarcerea acasã

Ora: 14:00(3D)

Gen film: Aventuri, Fantastic, SF

Nebune de fericire
Ora: 16:30

Gen film: Comedie, Dramã

DUMINICÃ - 30 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 Dosar România
18:00 Lozul cel mare
18:40 Înainte ºi dupã
19:00 Poveste dupã poveste
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:10 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu
23:00 Garantat 100%
00:00 Arheologia crimei (R)
01:00 Adevãruri despre trecut

(R)
01:30 Ultima ediþie (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Vorbeºte corect! (R)
02:55 Recurs la moralã (R)
03:45 Pro patria (R)
04:10 Universul credinþei (R)
05:30 Poveste dupã poveste

(R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

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
13:40 Noro
2002, SUA, Dramã
15:15 5 minute de istorie cu Adrian

Cioroianu
15:20 Poate nu ºtiai
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 Morgen
2010, România, Dramã
22:10 Clubul Joy Luck
1993, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
00:40 Duelul pianelor (R)
02:00 Teatru TV (R)
03:45 Telejurnal TVR 2 (R)
04:35 Naturã ºi aventurã (R)
05:00 Ferma (R)
05:55 Imnul României

TVR 2

07:40 Tineri însurãþei
09:15 În cãutarea lui Dory
10:55 Iron Man - Omul de oþel 3
13:05 Planeta Petrila
14:30 Regina din Katwe
16:35 500 de zile cu Summer
18:10 Micul prinþ
20:00 Primul Contact
22:00 X-Men: Apocalypse
00:25 O rãscumpãrare de un

miliard
02:10 Victor Frankenstein
04:00 Urzeala tronurilor
05:00 Riposta
06:00 Regina din Katwe

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Vacanþã cu familia

Johnson (R)
2004, SUA, Comedie
12:00 Ce spun românii (R)
13:05 Apropo Tv
14:00 Jocuri de celebritate (R)
15:00 Jumanji
1995, SUA, Acþiune, Comedie,

Familie, Fantastic, Romantic,
Thriller, Dragoste

17:00 Domnul Deeds –
Moºtenitor fãrã voie

2002, SUA, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Greu de pensionat
2010, SUA, Acþiune, Comedie
22:45 Bona
2011, SUA, Comedie
00:30 Apropo Tv (R)
01:30 Greu de pensionat (R)
2010, SUA, Acþiune, Comedie
03:30 Domnul Deeds –

Moºtenitor fãrã voie (R)
2002, SUA, Comedie
05:15 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
07:45 Cine-i cine? (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Dimineþi lângã 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 lângã tine
18:00 Senora
20:00 Amazoanele: lupta pentru

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

fericire (R)
03:15 Senora (R)
04:45 Iertare (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

07:45 Bãiatu' mamei (R)
09:45 La bloc (R)
12:00 Nopþi albe în Seattle (R)
14:15 Dansul Dragostei 4:

Revoluþia (R)
16:15 La bloc
18:30 Rezoluþii pentru Crãciun
20:30 Instrumente mortale:

Oraºul oaselor
23:00 Cãlãul cu ochi albaºtri
01:00 Instrumente mortale:

Oraºul oaselor (R)
03:15 Cine A.M.
05:00 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 Duplicitate
2009, SUA, Crimã, Thriller,

Dragoste
16:00 Observator
17:00 Fantastic Show (R)
19:00 Observator
20:00 Clopoþica ºi Zâna Pirat
2014, SUA, Animaþie, Fantastic
21:30 Ghinionistul
1996, SUA, Comedie, Sport
23:30 Clopoþica ºi Zâna Pirat

(R)
2014, SUA, Animaþie, Fantastic
01:15 Duplicitate (R)
2009, SUA, Crimã, Thriller,

Dragoste
03:15 Ghinionistul (R)
1996, SUA, Comedie, Sport
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 (R)
00:00 Profeþia V
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 Extemporal la dirigenþie

(R)
1987, România, Comedie,

Romantic, Dragoste
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Super Cireaºa de pe tort

(R)
15:30 Chef Dezbrãcatu’
16:00 Liceenii Rock 'n' Roll
1992, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Expirat
2007, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:30 Trãdaþi în dragoste
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Mondenii
2006, România, Comedie
04:30 Chef Dezbrãcatu’ (R)
05:00 Liceenii Rock 'n' Roll (R)
1992, România, Comedie
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 UEFA Champions

League calificãri turul III, FCSB –
Viktoria Plzen

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 Stiri Sport.ro
21:15 Local Kombat Craiova

“Bataia Maxima”, Catalin Morosa-
nu, Sebastian Ciobanu, Ionuþ
Atodiresei (EXPLOZIV)

22:00 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:00 Local Kombat Targoviste

SPORT.RO
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Primul Contact

Se difuzeazã la HBO,
ora 20:00

Au aterizat! Nave spaþiale
misterioase sunt deja rãs-
pândite pe 12 meridiane
de pe toate continentele.
Dar de ce au venit? Ce
intenþii au? Iatã ce are de
elucidat Louise Banks
(Amy Adams), expertã în
lingvisticã, solicitatã de
autoritãþi ca sã descifreze
limbajul "intruºilor".

Greu de pensionat

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

Bazatã pe faimoasele
benzi desenate ale lui War-
ren Ellis ºi Cully Hamner,
RED (Retired Extremely
Dangerous) / Greu de pen-
sionat este o comedie ex-
plozivã, plinã de acþiune ºi
suspans. Filmul prezintã
povestea lui Frank (Bruce
Willis), un fost spion de
top, cu ceva probleme de
adaptare la viaþa obiºnuitã
de pensionar.

Instrumente mortale:
Oraºul oaselor

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

O adolescentã obiºnuitã din
New York, Clary Fray (Lily
Collins), descoperã cã este
descendenta Vânãtorilor de
umbre, clanul tinerilor rãzboi-
nici pe jumãtate îngeri, care
încearcã sã protejeze lumea de
demoni. Dupã dispariþia mamei
sale, (Lena Headey), Clary se
vede nevoitã sã se alãture unui
grup de astfel de vânãtori...

sursa: cinemagia.ro



LUNI - 31 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 La un pas de România

(R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo (R)
08:00 Între cer ºi mare
08:30 România Turisticã
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 TVR 2
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 TVR 2
19:50 Sinaia, la pas în 60 de

secunde
20:00 Poveste imoralã
2000, România, Acþiune
21:10 Teatru TV
23:20 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã, Mister
00:10 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
01:00 Între cer ºi mare (R)
01:30 5 minute de istorie cu Adrian

Cioroianu
01:40 Naturã ºi aventurã (R)

TVR 2

08:05 500 de zile cu Summer
09:40 Micul prinþ
11:25 Osmosis Jones
13:00 X-Men: Apocalypse
15:25 Primul Contact
17:20 Pe platourile de filmare
17:50 Trumbo
20:00 Urzeala tronurilor
21:00 Jucãtorii
21:30 Nu-i totul alb sau negru
22:00 Twin Peaks
23:05 Omul care a cunoscut

infinitul
00:55 Fraþii Solomon
02:30  Jesse Stone: pierdut în Paradise

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Noaptea îndrãgostiþilor
2007, Canada, Comedie,

Fantastic, Romantic, Dragoste
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 Joc în doi
1997, SUA, Acþiune
23:30 ªtirile Pro Tv
23:45 Anamorfoza
2007, SUA, Thriller
02:00 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 lângã 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 lângã tine
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Parola: Te iubesc
22:00 Iertare
00:00 Iubire ºi onoare
01:00 Dimineþi lângã tine (R)
02:00 Parola: Te iubesc (R)
03:30 Ce se întâmplã doctore ? (R)
04:00 Petale de singurãtate (R)
04:45 Iertare (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

07:00 Rezoluþii pentru Crãciun
(R)

09:00 La bloc (R)
11:30 Dansul Dragostei 4:

Revoluþia (R)
13:30 Jumanji (R)
15:30 La bloc
18:15 Sfârºitul aventurii
20:30 St. Trinian's
22:30 Camarazii
00:30 Echipa de încredere (R)
03:00 Cine A.M.
05:15 Wolverine
05:45 Sfârºitul aventurii (R)

PRO CINEMA

09:40 Teleshopping

10:00 Next Star

13:00 Observator

14:00 Nuntã cu scântei

16:00 Observator

17:00 Gashka Mare

19:00 Observator

20:00 În puii mei

20:30 Insula iubirii

23:30 Concert Delia: Psihedelia

01:30 Lege ºi ordine: Brigada

specialã

1999, SUA, Crimã, Dramã

02:15 La birou

2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste

03:15 Nuntã cu scântei (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 Yaman
2013, Turcia, Comedie,

Dramã, Romantic, Dragoste
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Jumãtatea mea ºtie (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
23:00 Vrei sã fii milionar (R)
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
03:15 Pastila de râs (R)
04:15 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 gãteºte mai bine

(R)

16:00 Veronica

1972, România, Familie, Muzical

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

01:30 Expirat (R)

2007, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste

03:15 Mama mea gãteºte mai bine

(R)

04:30 Focus 18 (R)

05:45 Vreau sã divorþez

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 Brasov:

“Urmaºii lui Dracula” (EXPLOZIV)
00:00 Ora exactã în sport (R)
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
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X-Men: Apocalypse

Se difuzeazã la HBO, ora 13:00

În 1983, invincibilul ºi nemurito-
rul Apocalypse este eliberat, dupã
ce a fost îngropat timp de mai
multe milenii.  Furios cã semenii
sãi nu mai sunt priviþi ca niºte zei,
Apocalypse adunã o echipã de
mutanþi puternici, inclusiv pe
descurajatul Magneto, pentru a
distruge lumea ºi a crea o nouã
ordine mondialã, peste care sã
domneascã.
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Jumanji

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  15:00

Alan Parrish este un bãieþel
care descoperã un joc miste-
rios numit Jumanji. Atunci când
îl joaca împreunã cu prietena
lui, Sarah, lucruri foarte ciudate
încep sã se-ntample, iar Alan
este transportat într-o altã
lume, în jungla fermecatã din
Jumanji, unde rãmâne prizonier
timp de 26 de ani.

Anamorfoza

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 23:45

Un thriller psihologic bazat
pe conceptul numit anamorfo-
zã, o tehnicã folositã în pictu-
rã care manipuleazã legile
perspectivei pentru a crea
doua imagini separate pe o
singurã suprafaþã...
Cu:
Scott Speedman, Willem

Dafoe

St. Trinian's

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

St Trinian's, o ºcoalã de
"tinere domniºoare" cu anar-
hica ei doctrinã a liberei ex-
primãri, aduce alãturi un
echipaj pestriþ de feþe non-
conformiste ºi imposibil de
stãpânit care, folosindu-se
de ingeniozitatea ºi farmecul
din dotare, salveazã instituþia
de la faliment...
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MARÞI - 1 august

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Izolaþi în România (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
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:30 Anchetele comisarului

Antonescu
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
01:30 Izolaþi în România (R)
02:00 Telejurnal (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo (R)
08:00 Între cer ºi mare
08:30 România Turisticã
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 TVR 2
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 Portret In Memoriam Janos

Taub
17:10 Cap compas (R)
17:40 Destinul prinþesei Ok-Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:50 Sinaia, la pas în 60 de

secunde
20:00 Poveste imoralã
2000, România, Acþiune
20:50 Poate nu ºtiai
21:00 Destine ca-n filme
22:00 D'ale lu' Miticã (R)
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 Între cer ºi mare (R)
01:10 România Turisticã (R)

TVR 2

07:35 Epoca de gheaþã 3:
Apariþia dinozaurilor

09:10 Goana dupã cadou 2
10:45 Mâine
12:45 Trumbo
14:50 Misterul din florãrie:

nimeni nu suflã o vorbã
16:15 Tini: Marea schimbare a

Violettei
17:55 Trauma
20:00 Pactul
21:55 Black Mass: Afaceri

murdare
00:00 Câini
01:45 Camera de camin

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Romane ºi psihoterapie
2001, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
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
21:15 Fracul Magic
2002, SUA, Acþiune, Comedie
23:15 ªtirile Pro Tv
23:30 Lipit de tine
2003, SUA, Comedie
01:30 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:30 Arena bucãtarilor (R)
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 Iertare
00:00 Iubire ºi onoare
01:00 Dimineþi lângã tine (R)
02:00 Parola: Te iubesc (R)
03:30 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
04:00 Petale de singurãtate (R)
04:45 Iertare (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

08:00 Ce spun românii (R)
09:00 La bloc (R)
11:30 Gravidul (R)
13:45 St. Trinian's (R)
15:45 La bloc
18:00 Marea farsã
20:30 Ma scoti din minþi!
22:30 Cine râde la urmã...
00:30 Ma scoti din minþi! (R)
02:30 Cine A.M
05:30 Wolverine
06:00 Marea farsã (R)

PRO CINEMA

09:40 Teleshopping
10:00 Next Star
13:00 Observator
14:00 Nuntã cu scântei
16:00 Observator
17:00 Gashka Mare
19:00 Observator
20:00 În puii mei
20:30 iUmor
01:00 Aºii din mânecã 2: Balul

asasinilor
2009, SUA, Canada, Acþiune,

Comedie, Crimã, Mister
02:30 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
03:15 Nuntã cu scântei (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 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Jumãtatea mea ºtie (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
23:00 Vrei sã fii milionar (R)
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
03:15 Pastila de râs (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Veronica (R)
1972, România, Familie, Muzical
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 gãte?te mai

bine (R)
16:00 Veronica se întoarce
1973, România, Muzical
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Premoniþia
2007, SUA, Dramã, Fantastic,

Mister, Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Cronica cârcotaºilor
01:30 Premoniþia (R)
2007, SUA, Dramã, Fantastic,

Mister, Thriller
03:15 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:30 Focus 18 (R)
05:45 Apel de urgenþã (R)
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)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Special UEFA Champions

League calificari turul III, FCSB –
Viktoria Plzen

20:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:15 Special UEFA Champions

League calificari turul III, FCSB –
Viktoria Plzen

21:30 FIGHT NIGHT Craiova:
“Lei in cusca” (EXPLOZIV)

22:15 Special UEFA Champions
League calificãri turul III, FCSB –
Viktoria

00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Fotbal UEFA Champions

League calificari turul III, FCSB –
Viktoria Plzen

02:15 În mintea criminalului

SPORT.RO

RECOMANDÃRI TV
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Trauma

Se difuzeazã la HBO, ora 17:55

Will Smith interpreteazã rolul
principal din Trauma, un thriller
dramatic bazat pe incredibila dar
adevãrata poveste a imigrantului
Benner Omalu, un strãlucit neu-
ropatolog, care fãcând o impor-
tantã descoperire medicalã a
ajuns, ca ºi David împotriva lui
Goliat, sã se lupte cu una dintre
cele mai puternice instituþii ale
lumii.
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Aºii din mânecã 2:
Balul asasinilor

Se difuzeazã la Antena 1, ora  01:00

Pânã în momentul în care
FBI-ul a dezvãluit un complot
de a-l ucide, în care au fost
implicaþi cei mai cruzi ºi ne-
miloºi asasini din lume, Wal-
ter Weed nu a fost decat un
modest funcþionar de birou,
care nu atrãgea cu nimic
atenþia asupra lui.

Fracul Magic

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 21:15

Jimmy Tong (Jackie Chan), de
profesie ºofer de taxi, aflã cã
atunci când lucrezi pentru un
milionar precum Clark Devlin
(Jason Isaacs), trebuie sã ºtii o
singurã regulã: Niciodata sã nu
pui mâna pe fracul sãu de mare
valoare. Dar, când Devlin ajun-
ge la spital rãnit în urma unei
altercaþii, Jimmy îmbracã fracul
ºi îºi dã seama curând cã acest
costum are calitãþi aparte...

Cine râde la urmã...

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:30

Samantha Berger, barmãniþã în
New York, îºi doreºte sã se
numere printre protagoniºtii
spectacolului de stand-up co-
medy gãzduit de localul în care
lucreazã. Din cauza faptului cã
este grasã ºi se teme cã publi-
cul va fi ostil din cauza acestui
fapt, Samantha se mulþumeste
sã scrie materiale pentru alþii.
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Anunþul tãu!
Comuna Teasc, titular al proiectu-

lui:  Reþea canalizare ºi staþie de epurare
în comuna Teasc, judeþul Dolj- continuare
lucrãri, anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj, pro-
iectul nu se supune evaluãrii impactului
asupra mediului ºi evaluãrii adecvate în
cadrul procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului ºi de evaluare adec-
vatã, proiect propus a fi amplasat în co-
muna Teasc, satul Teasc, judeþul Dolj. Pro-
iectul  deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la se-
diul autoritãþii competente pentru protec-
þia mediului  APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr.1 în zilele de luni- joi între orele 8.00-
16.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de internet:
office @//apmdj.anpm.ro. Publicul intere-
sat poate înainta comentarii / observaþii
la proiectul deciziei de încadrare în ter-
men de 5 zile de la data publicãrii pre-
zentului anunþ, pânã 02.08.2017.

PRIMÃRIA COMUNEII ALMÃJ
anunþã publicul interesat asuprra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
,,Modernizare drumuri în comuna
Almãj, judeþul Dolj,, propus a fi
amplasat în comuna Almãj, satele
Bogea, Almãj, ªitoaia ºi Moºneni.

Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, Municipiul Craiova,str.
Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul
Primãriei Comunei Almãj, judeþul
Dolj (0251/ 449.234) în zilele luni
pânã joi, între orele 800-16.30 ºi
vineri între orele 8.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj din Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1., fax 0251/ 419
035, e-mail office@apmdj.anpm.ro.

Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic – Craiova cu sediul în
localitatea Craiova, str.
ªoseaua Bãlceºti nr.54,
judeþul Dolj,scoate la
concurs 3 posturi de lu-
crãtor calificat în creºte-
rea animalelor. Interviul
va avea loc în data de
21.08.2017, ora 10.00 la
sediul unitãþii. Relaþii la
telefon: 0251/ 417.534.

OFERTE DE SERVICIU
S.C. ANGAJEAZÃ
MUNCITORI NECALI-
FICAÞI ÎN CRAIOVA.
Telefon: 0770/626.077.
Angajez recepþioner
hotel. Telefon: 0766/
481.842.
Caut menajerã curãþe-
nie în apartament, de
douã ori pe lunã. Te-
lefon: 0727/226.367.
SOCIETATE angajea-
zã vânzãtor magazin
electrice, sanitare,
vopseluri. Telefon:
0723/619.469, 0251/
533.472.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Rela-
þii la telefon: 0767/
674.328.
Confecþionez porþi
metalice, garduri me-
talice pe orice parte,
pe linie metalicã, la
preþuri minime. Rela-
þii la telefon: 0764/
683.122.

Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cãmin
str. Putnei nr. 31,
cam. 318 . Telefon:
0763/506.962; 0768/
437.838.

APARTAMENTE
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, foarte spa-
þios, proaspãt igieni-
zat, cu vedere trila-
teralã, 2 bãi, 2 bal-
coane, decomandat
- zona 1 Mai, Târg
Pelendava – Kau-
fland. Telefon: 0762/
622.136.

CASE
D+P-6 camere, 2 bãi,
2 holuri, pivniþã, utili-
tãþi, teren 1300 mp,
vie, pomi, str. Buco-
vãþ. Accept credit pri-
ma casã. Telefon:
0769/360.741.

Vând casã în Craiova,
Mesteacãnului, Aleea
Corneliu Coposu nr. 2,
teren 82 mp. 25.000
Euro. Telefon: 0734/
155.815.
Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.

Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, izolatã
termic, încãlzire cen-
tralã, 570 mp sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.

Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.

Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-vie
ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posi-
bilitate de racordare
la reþeaua publicã de
alimentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0744/810.932.

TERENURI
Vând 4200 mp teren
intravilan,cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/ 884.205.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl ºi
semicasã. Telefon:
0723/013.004.

400 mp teren str. Pã-
uniþei. Telefon: 0766/
531.958.

Proprietar vând
1000 mp Cîrcea lân-
gã Complex Magno-
lia ºi 5000 mp  - Gara
Pieleºti lângã Fabri-
ca  de termopane Q
Fort. Telefon: 0752/
641.487.

Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.

Vând lot 500 mp –
Craiova,  car t ier
ªimnicu de Jos, uti-
litãþi - la DJ, cadas-
tru. Telefon: 0744/
563.823.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

CUMPÃR GARSONI-
ERÃ plata pe loc la
parter.  Telefon:
0761/355.107.

CASE
Cumpãr 2 camere ºi
baie la casã în Craio-
va plata pe loc. Tele-
fon: 0758/270.906;
0761/355.107.

AUTO
STRÃINE

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect.  Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.

Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã
metalicã 2 locuri. Te-
lefon: 0744/
208.585.

Vând plug pentru
boi. Craiova, str.
Rândunele nr.43.

Vând 3 locuri  de
veci c imit i rul  Si-
neasca. Telefon:
0763/ 506.962;
0768/ 437.838.

Urgent!Vând conve-
nabil maºinã de spã-
lat Whirlpool. Tele-
fon: 0741/ 072.812.

Vând aragaz 3
ochiuri SOMEª cu
hotã electricã ºi
chiuvetã fontã. Tele-
fon: 0728/ 011.731.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 29 iulie 2017

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

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Vând loc de veci ci-
mitirul Ungureni. Te-
lefon: 0741/186.100.
Vând bicicletã de bãr-
bat normalã româ-
neascã bine întreþinu-
tã, saltea de 2x1,20
pe arcuri. Telefon:
0251/464.043.
Vând Tv sport alb-
negru- 50 lei, triciclu
copii – 50 lei Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600,  alterna-
tor 12V nou, pickup
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã diversã
Telefon: 0251/
427.583.

Vând douãsprezece
(12) taburele din pal
melaminat. Telefon:
0728/911.350.

Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 ga-
lantare cu geam, 3
etajere cu rafturi, 2
dulapuri. Telefon:
0748/599.012.

Vând þuicã, podea Da-
cia 1310, maºinã de
cusut PAFF. Telefon:
0747/674.714.

Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.

Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.

Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.

Frigider Whirlpool cu 2
uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grãdina,
4 bare cornier de 70cm
lungi de 2,80m. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12 ºi 24 Volþi, calo-
rifere fontã, piese Da-
cia noi, pantofi, bo-
canci, ghete militare
noi, frigider. Telefon:
0735/445.339.

Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon:
0771/558.572.

Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.

Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã ex-
tensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, cârli-
ge jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum meta-
lic din þeavã D 200
mm, menghinã insta-
lator, apometru apã
normal, aragaz 3
ochiuri. Telefon:
0767/153.55
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca
– 70 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia
5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.

Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

Vând maºinã cusut,
f r ig ider,  º i fon ier,
canapea,  fo to l i i ,
scaune, bibliotecã,
aspi rator,  masã,
saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãici i
(vis-a-vis de Elec-
tr ica) unde gãsiþ i
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut Card atestat
marfã pe numele
Marcu Andrei Ale-
xandru Lucian. Se
declarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Universitatea Craiova tânjea de
17 ani la un meci european ºi de
peste 3 decenii la o confruntare cu
un colos al fotbalului, dar Bãnia n-a
avut onoarea de a gãzdui marele
Milan, ºansã de care a profitat Se-
verinul. Biletele s-au epuizat în douã
zile, cu o sãptãmânã înainte de meci,
iar în ziua marii dispute ruta Craio-
va – Severin a fost împânzitã de
steaguri ºi fulare arborate de miile

de maºini care practic au creat un
cordon de 100 de kilometri între
cele douã oraºe din Oltenia.

„Una estate italiana”, imnul Cop-
pei del Mondo 90 a rãsunat lângã
Dunãre alãturi de „O iubire al-al-
bastrã”, „Oltenia Eterna nova”,
„Au înnebunit salcâmii” sau „Mui-
cããã, suntem neam de piatrã”, iar
alãturi de „Popolo di Oltenia” au
venit ºi o mie de fani rossonerri,
mulþi din Bulgaria sau Serbia.

Când turcul Ozkahya a fluierat
startul, arena severineanã s-a
aprins pur ºi simplu, precum „Cen-
tralul” pe vremea Craiovei Maxi-
ma, iar în peluza olteanã s-a des-
fãºurat o coregrafie superbã, cu
mesajul: „ªtiinþa Craiova – Cel mai
de preþ trofeu al Olteniei”.

Fanii ªtiinþei au fost la înãlþime,
dar aºteptau ca ºi juveþii lui Man-
gia sã le þinã isonul. Craiova nu l-a
avut pe Roman titular, jucând cu
decarul Bãluþã pe post de „9 fals”,
încadrându-l alþi doi mignoni, Mi-
triþã, aflat la debut, ºi Gustavo.
Milan a trimis echipa pe care anti-
cipatã de toatã lumea, dintre nou-
tãþile verii fiind titulari Musacchio,
Rodriguez, Kessie ºi Borini.

Unul dintre cele mai importante meciuri din istoria ªtiinþei
s-a disputat la Severin, fiind pierdut la limitã

în faþa septuplei campioane a Europei, AC Milan

Arbitri: Halis Ozkahya 7 – Mehmet Cem Satman, Hakan Yemiskem
(toþi din Turcia).

Observatori: Plarent Kotherja (Albania) – pentru arbitri, Ronald
Zimmermann (Germania) – delegat UEFA.

Universitatea Craiova – AC Milan 0-1
A marcat: Rodriguez 44.

Severin, stadion: „Municipal”, spectatori: 20.000.

Universitatea Craiova: Calan-
cea 4 – Dimitrov 6 (80 Roman)
7, Spahija 7, Kelic 7, Briceag 6 –
Zlatinski 7 – Gustavo 6, Mitriþã
7 (68 Bãrbuþ) 6, Rossi 6 (74
Mateiu) 6, Bancu 7 – Bãluþã 8.
Antrenor: Devis Mangia. Rezer-
ve neutilizate: Mitrovic – Tiago
Ferreira, Screciu, Barthe.

AC Milan: G. Donnarumma 8 –
Abate 7 (73 Conti) 7, Zapata 7,
Musacchio 7, R. Rodriguez 8 –
Kessie 7, Montolivo 6, Bonaven-
tura 6 – Niang 8, Cutrone 7 (80
Antonelli) 6, Borini 6 (66 Andre
Silva) 7. Antrenor: Vincenzo Mon-
tella. Rezerve neutilizate: Storari –
Gomez, Locatelli, Mauri.

Mitriþã,
douã ratãri mari

20 de minute s-au verificat re-
ciproc Craiova ºi Milan, iar primul
pumn l-au dat oltenii, cu Mitriþã
scãpat în spatele defensivei rosso-
nere, fãrã sã cadã la þinerea lui
Musacchio, dar Donnarumma i-a
anticipat ºutul cu care fostul jucã-
tor al Pescarei putea scrie istorie.

Deranjaþi parcã de tupeul oltenilor,
„diavolii” au dat imediat riposta, iar
Cutrone a nimerit, din dreapta, pri-
ma barã a lui Calancea. Când Cra-
iova se pregãtea sã încheie o re-
prizã albã cu septupla campioanã
a Europei, Bancu a intrat aiurea în
Borini, iar elveþianul Ricardo Ro-

driguez a transformat lovitura li-
berã, Calancea înlesnind golul,
printr-o poziþionare ridicolã. Porta-
rul ºi banda stângã au fost proble-
mele Craiovei în prima parte, în
care alb-albaºtrii s-au blocat ºi ju-
mãtatea proprie, încercând sã rã-
bufneascã pe contraatac prin Bã-
luþã ºi Mitriþã, dar puþine mingi au
fost aruncate în spatele defensivei
adverse, unde cei doi ar mai fi avut
o ºansã. În partea a doua, ªtiinþa a
fost mai consistentã, mai pericu-
loasã, având ocazii prin Mitriþã,
Bancu ºi Bãluþã, dar „diavolul” a
plecat teafãr de la Severin, cu avan-
tajul luat în finalul primei pãrþi, deºi
remiza ar fi fost justã.

Calancea a greºit decisiv, do-
vedind încã o datã cã este depar-
te de forma de anul trecut, Dimi-
trov începe sã-ºi piardã locul în
echipã, ºi dupã schimbarea for-
mulei de joc, în cea cu 3 fundaºi,
croaþii Kelic ºi Spahija sunt bãtuþi
în cuie în linia de 3 fundaºi, care
ar putea fi completatã în curând
de Tiago, în loul lui Briceag, de-
votat, dar de multe ori neinspirat,
Zlatinski a fãcut munca unui în-
chizãtor clasic italian, nefiind sub
omologul Kessie, Gustavo nu e
deloc periculos ºi numai afinita-
tea lui Mangia îl mai þine titular,
Bancu poate fi decisiv în jumãta-

tea adversã, dar mai ezitã în apã-
rare, el ar fi banda stângã în sis-
temul 3-4-3 la care se trece, Bã-
luþã este fuoriclasse, nu numai
pentru România ºi devine clar cã
este ultimul sezon pe care-l pe-
trece la Universitatea, Roman a in-
trat bine în joc, Bãrbuþ n-a adus
nimic nou, încã se acomodeazã
cu Craiova, iar Mateiu a intrat
decis, dar imprecis la pase. Pãcat
cã Mangia a avut 3 stoperi pe ban-
cã, iar Burlacu nu ºi-a gãsit locul
mãcar rezervã, iar Screciu merita
ºi el câteva minute.

Montella: „Craiova
e o echipã de cupe
europene”

Dupã meci, Devis Mangia, an-
trenorul ªtiinþei, a declarat: „Am
fãcut un meci bun, având în ve-
dere valoarea adversarului. E o în-
frângere nemeritatã, pentru cã noi
am avut prima mare ocazie, iar ei
au înscris dintr-o fazã fixã. Mi s-
a pãrut cã ar fi o idee bunã sã în-
frunt o asemenea echipã a Mila-
nului cu trei atacanþi mai scunzi,
doream sã-i punem în dificultate.
Vreau sã-i felicit pe cei trei ata-
canþi, dar ºi întreaga echipã. Nu
sunt supãrat pe Calancea pentru
modul în care a primit golul, mai
supãrat sunt pe arbitru, fiindcã nu

a fost fault la faza premergãtoare
golului. Sunt orgolios în privinþa
fanilor noºtri, care au fãcut o at-
mosferã de care se va auzi în toa-
tã Europa”.

 Cãpitanul Craiovei, Alex Bãlu-
þã, a spus la final: „Am reuºit un
meci destul de bun. Nu am intrat
cu fricã, am fost încrezãtori ºi
am respectat exact ce am pregã-
tit. Eu zic cã au fost momente în
care chiar i-am dominat, am fã-
cut spectacol ºi ne-am ridicat la
nivelul lor în multe momente. Pã-
cat cã am primit acel gol. Eu mã
bucur cã am ieºit de pe teren cu
capul sus ºi nu am fost umiliþi,
aºa cum spuneau mulþi. Nu i-am
lãsat sã joace, i-am luat de sus în
repriza a doua ºi chiar puteam sã
egalãm cu uºurinþã. Cred cã nu
le-am dat soluþii, am închis spa-
þiile ºi sper sã continuãm pe acest
drum bun. Milan a câºtigat doar
cu 1-0, iar în fotbal e posibil ori-
ce. Avem ºansa noastrã”.

 Antrenorul echipei AC Milan,
Vincenzo Montella, a declarat: „A
fost o partidã foarte dificilã, foar-
te disputatã, în faþa unui public
cãlduros, aºa cum era ideal pen-
tru Milan la revenirea în Europa.
Craiova a jucat foarte bine. Nu
ºtiu dacã este o echipã de Serie
A sau de Serie B, dar cu sigu-
ranþã este o echipã de cupe eu-
ropene. Ne-au pus în dificultate
datoritã vitezei lor. La retur vom
juca în faþa propriilor fani, o sã
avem stadionul plin, am înþeles
cã vor veni mulþi fani din Craio-
va ºi sper sã fie o partidã spec-
taculoasã. Am adus 10 jucãtori
în aceastã varã ºi, înainte sã mã
gândesc la alte transferuri, tre-
buie sã îi cunosc pe cei veniþi
pânã acum”.

Autorul golului, Ricardo Ro-
driguez, a spus: ”A fost un meci
foarte dificil, dar am dat totul ca
sã câºtigãm ºi suntem foarte mul-
þumiþi de victorie. Craiova este o
echipã foarte bunã ºi complimen-
tele mele pentru ei, deoarece au
jucat foarte, foarte bine. Sigur cã
avem emoþii pentru calificare.
Dacã vom juca mai bine, sigur
ne vom califica”,

Milan italian, Craiova, la înãlþime, dar ghinionistãMilan italian, Craiova, la înãlþime, dar ghinionistãMilan italian, Craiova, la înãlþime, dar ghinionistãMilan italian, Craiova, la înãlþime, dar ghinionistãMilan italian, Craiova, la înãlþime, dar ghinionistãMilan italian, Craiova, la înãlþime, dar ghinionistãMilan italian, Craiova, la înãlþime, dar ghinionistãMilan italian, Craiova, la înãlþime, dar ghinionistãMilan italian, Craiova, la înãlþime, dar ghinionistãMilan italian, Craiova, la înãlþime, dar ghinionistãMilan italian, Craiova, la înãlþime, dar ghinionistãMilan italian, Craiova, la înãlþime, dar ghinionistãMilan italian, Craiova, la înãlþime, dar ghinionistãMilan italian, Craiova, la înãlþime, dar ghinionistãMilan italian, Craiova, la înãlþime, dar ghinionistã



16 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 29 iulie 2017

Paginã realizatã de COSMIN STAICU
sportsportsportsportsport

Dupã ce tocmai ai întâlnit un
colos precum AC Milan, dupã ce
ai jucat de 4 ori cu FCSB în de-
curs de un an ºi dupã ce numai
prin presã i se mai spune Steaua
lui FCSB, nu te mai motiveazã la
fel ca în trecut un meci cu actuala
vicecampioanã. Totuºi, conform
clasamentului la zi, se întâlnesc
primele douã echipe din Liga I, aºa
cã mãcar din acest punct de vede-
re avem un derby duminicã seara.
Parodoxal, deºi echipa lui Dicã a
scos un egal cu Plzen, iar Craiova
a pierdut cu Milan, laudele au ve-
nit mai mult spre olteni ºi le-ar pu-
tea dãuna în perspectiva duelului
de pe Arena Naþionalã. Despre pal-
mares e mai complicat sã discuþi.
Cã a fost CSU sau FCU, cã a fost
FCSB sau Steaua, alb-albaºtrii nu
i-au mai învins pe roº-albaºtri în
deplasare de 28 de ani, iar acasã
de vreo 15 ani, la acest capitol
avantajul fiind net de partea gaz-
delor. FCSB, alãturi de adversarul
din etapa trecutã, Chiajna, au fost
echipele pe care Universitatea nu
le-a învins în sezonul precedent.
Faþã de Mulþescu, italianul Mangia
are mai multe soluþii în lot, dar echi-
pa nu pare sã rãspundã la fel de
bine la acest nou sistem de joc.
Dicã nu-l are pe Budescu, acciden-
tat, dar ºi preocuparea unui duel
decisiv cu Plzen peste 3 zile, aºa
cã ºanse existã pentru olteni, dar
trebuie sã ºtie sã le speculeze, ghi-
daþi de un Bãluþã în mare formã.

Devis Mangia s-a plâns
de timpul scurt pentru refacere

Devis Mangia a prefaþat jocul de
duminicã, spunând cã programul nu
o avantajeazã pe Universitatea, care

Peste 20 de ziariºti italieni au
fost prezenþi la Craiova ºi Severin
pentru meciul Milanului cu Uni-
versitatea Craiova. Jurnaliºtii din
Peninsulã au fãcut analize amã-
nunþite ºi asupra echipei din Bã-
nie. Gazzetta dello Sport aprecia-
zã amprenta antrenorului italian
asupra echipei oltene, remarcând
„condiþia fizicã, pressingul fero-
ce ºi dispunerea în teren deloc în-
tâmplãtoare. Devis a ieºit cu ca-
pul sus. Nu a fost deloc o plim-
bare de voie vizita la Severin a
Milanului, care a câºtigat prima
oarã în Europa dupã 3 ani ºi 8
luni”. Gazzetta dello Sport a re-
marcat „suferinþa rossonerilor,
mai ales în ultima jumãtate de orã,
când au terminat benzina, oferind
posibilitatea de a avea 8 din cele 9
ºuturi reuºite în tot meciul Craio-
vei, o echipã bunã de Serie B ca
standard ºi cãreia Mangia îi confe-
rã atât o identitate italianã, cât ºi o
credibilitate tacticã. Cu rezervorul
fizic plin, pressing feroce, dispunere
în teren deloc întâmplãtoare, lãsând
spaþii mici între linii”.  Replica lui
Mangia la aceste aprecieri: „Noi ju-
cãm în Liga I, al cãrei nivel nu-l
cunosc ziariºtii italieni”. Montella a
avut ºi el un rãspuns în aceastã pri-
vinþã: „Nu ºtiu dacã Universitatea e
de Serie A sau Serie B, ºtiu doar cã
este de Europa”.

Gazzetta dello Sport l-a eviden-
þiat pe Bãluþã (nota 6,5), „un teh-
nician rafinat pus în serviciul co-
legilor, care nu vorbesc însã ace-
eaºi limbã, ºi nu degeaba a dat douã
din cele 3 goluri ale echipei în cam-
pionat”. Calancea a fost cel mai
slab, „Dezastru, a fost doar statu-
etã la lovitura liberã bãtutã de Ro-
driguez ºi a însoþit mingea cu pri-
virea în drumul spre plasã”. Spre
deosebire de Donnarumma, pe
care italienii l-au elogiat pentru pa-
rada fantasticã la ocazia lui Mitri-
þã. 6,5 este cea mai mare notã
acordatã jucãtorilor olteni de Gaz-
zetta dello Sport. Au primit-o Bã-
luþã, Bancu ºi Zlatinski. „Organi-
zarea jocului este evidentã la echi-
pa lui Mangia, cuºca de la mijlocul
terenului funcþioneazã bine, nu-i
lipseºte Craiovei decât golul”.

Alt ziar de sport important din
Italia, Corriere dello Sport, a lãu-
dat la rândul sãu jocul solid al Cra-
iovei: „Echipa lui Devis Mangia a
creat din start dificultãþi Milanu-
lui, contând ºi pe o evidentã dife-
renþã din punct de vedere al con-
diþiei fizice. Timp de 20 de minu-
te, Milan nu a reuºit sã se apropie
de careul românilor, iar prima
mare ocazie a venit din piciorul
fostului pescarez Mitriþã, lansat de
o greºealã a lui Montolivo”, a scris
cotidianul din Roma. ªi acest jur-
nal l-a remarcat pe Bãluþã.

Corriere della Sera se referã ast-
fel la meciul de la Severin: „Echipa
lui Montella nu încântã, dar obþine
o victorie fundamentalã în faþa stu-
denþilor (renumele jucãtorilor de la
Universitatea Craiova). Intervenþie
maturã a lui Donnaruma în faþa lui
Mitriþã, iar Rodriguez rezervã prac-
tic calificarea în play-off”.

Liga I – etapa a 3-aLiga I – etapa a 3-aLiga I – etapa a 3-aLiga I – etapa a 3-aLiga I – etapa a 3-a
Meciurile FC Botoºani – Sepsi ºi Concordia – CSMP Iaºi s-au

jucat asearã.

Juventus – FC Voluntari, sâmbãtã, ora 18.30

Gaz Metan – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 21

Viitorul – Dinamo, duminicã, ora 18

FCSB – „U” Craiova, duminicã, ora 21

Astra – ACS Poli, luni, ora 21

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

1. FCSB 2 2 0 0 3-1 6
2. Craiova 2 1 1 0 3-1 4
3. CFR Cluj 2 1 1 0 3-1 4
4. Botoºani 2 1 1 0 2-1 4
5. Dinamo 2 1 0 1 3-1 3
6. Voluntari 2 1 0 1 4-3 3

7. Viitorul 2 1 0 1 3-2 3
8. Sepsi 2 1 0 1 2-2 3
9. ACS Poli 2 1 0 1 1-1 3
10. Astra 2 1 0 1 2-3 3
11. Chiajna 2 0 1 1 1-2 1
12. CSMP Iaºi 2 0 1 1 0-2 1
13. Mediaº 2 0 1 1 0-3 1
14. Juventus 2 0 0 2 1-5 0

Duminicã seara, pe Arena Naþionalã se întâlnesc primele douã echipe din clasamentul Ligii I

Universitatea Craiova: Mitrovic –
Spahija, Kelic, Tiago – Bãrbuþ, Scre-
ciu, Zlatinski, Bancu – Bãluþã, M. Ro-
man, Mitriþã. Antrenor: Devis Mangia.
Rezerve: Calancea – Dimitrov, Barthe,
Rossi, Burlacu, Briceag, Gustavo.

FCSB – Universitatea Craiova
Duminicã, ora 21, Arena Naþionalã

FCSB: Niþã – Pleaºcã, Larie, Bãlaºa,
Momcilovic – Pintilii, Junior Morais –
Fl. Tãnase, D. Man, Teixeira - Gnohere.
Antrenor: Nicolae Dicã. Rezerve: Stãn-
cioiu – Ov. Popescu, Enache, D. Ben-
zar, Achim, De Amorim, Alibec.

a avut douã zile în minus faþã de
FCSB pentru a se recupera: „Este o
partidã dificilã cea cu FCSB, din
douã puncte de vedere: valoarea ad-
versarului ºi faptul cã am avut douã
zile mai puþine de refacere. Avem
doar o zi practic pentru a pregãti
meciul de duminicã, programul nu
ne ajutã, dar trebuie sã ne adaptãm.
Nu ne gândim la returul cu Milan,
lucrul cel mai important este me-

ciul cu FCSB. Vom face tot posibi-
lul pentru ca la ora meciului sã fim
în formã maximã, avem jucãtori
buni la dispoziþie. Sunt bucuros cã
oamenii ne-au adus aprecieri, dar
trebuie sã învingem ca sã meritãm
cu adevãrat aceste aprecieri. Pro-
babil cã vom face câteva modifi-
cãri în primul unsprezece faþã de
meciul cu A.C. Milan”. Croatul
Hrvoje Spahija a adãugat: „Cred cã
va fi un meci greu cu FCSB, pen-
tru cã ei au adus jucãtori buni în
acest sezon. Meciul cu Milan a avut
o încãrcãturã imensã, suntem obo-
siþi ºi nu avem mult timp pentru re-
cuperare, dar cred cã vom face un
rezultat bun. Obiectivul nostru este
Liga I, suntem concentraþi pentru
meci ºi noi vrem sã câºtigãm”.

Caracterizãrile craiovenilor
în Tuttomercato:

Calancea 6 – Fãrã reacþie
la lovitura liberã câºtigãtoare a
lui Ricardo Rodriguez.

Dimitrov 5.5 – Evoluþie
destul de bunã, a trecut
deseori în jumãtatea adversã.
Cu Borini a câºtigat majorita-
tea duelurilor, cu Niang s-a
chinuit rãu.

Spahija 6 – Aproape de
fiecare datã s-a poziþionat bine
în defensivã, a anticipat
adversarii. A ºi iniþiat bine
acþiuni de construcþie.

Kelic 6.5 – Înalt, puternic,
decis. A fãcut o partidã foarte
bunã în faþa lui Cutrone eºi
Niang. A încercat sã ºi
marcheze în repria secundã,
dar lovitura sa de cap n-a
gãsit þinta.

Briceag 6 – În prima
reprizã a suferit din cauza
învãluirile lui Abate ºi insinuã-
rile lui Niang. În partea
secundã a profitat de cãderea
fizicã a rossonerilor ºi a
avansat în jumãtatea adversã.

Zlatinski 6 – Nu ºi-a
abandonat locul din faþa
apãrãrii ºi a acoperit de multe
ori erorile coechiperilor, a
recuperat multe mingi în zona
centralã.

Rossi 5.5 – Se aºtepta mai
mult de la el, fiind italian ºi
cunoscându-ºi bine adversarii.
În schimb, nu s-a impricat în
joc decât la câteva acþiuni din
prima reprizã, apoi s-a stins.

Mitriþã 6 – Putea marca
douã goluri istorice, câte unul
pe reprizã. Un pericol con-
stant, a pus mereu presiune pe
defensiva adversã.

Bãrbuþ 5.5 – A avut mai
puþin de o jumãtate de orã
pentru a demonstra ceva, dar
intrarea lui nu a dezechilibrat
jocul.

Gustavo Vagenin 5.5 – A
încercat multe acþiuni în
dreapta, dar nu a reuºit nimic
în faþa lui Rodriguez. S-a
implicat în joc, dar degeaba.

Bancu 6.5 – Foarte activ în
ultiimii 30 de metri, a atacat
poarta, încercând sã finalize-
ze. Ca ºi Bãluþã, este un real
talent, de care trebuie þinut
seamã.

Bãluþã 6.5 – A jucat „9
fals”, s-a implicat mult în joc,
i-a hãrþuit permanent pe
fundaºii rossoneri. N-a avut
ocazii de gol, dar a avut ºi
ghinion.
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