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- Dacã CFR-ul, din cauza cãl-
durii, a scãzut viteza trenurilor,
de ce, Popescule, n-a scãzut ºi
preþurile la bilete?

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB NeymarNeymarNeymarNeymarNeymar,,,,,

o nouã viaþã!o nouã viaþã!o nouã viaþã!o nouã viaþã!o nouã viaþã!
Foiletonul verii se apropie

de sfârºit. ªi nu puþini sunt
aceia care nu îl pot înþelege.
Pe bunã dreptate. Neymar da
Silva Santos Jr., starul brazi-
lian, în vârstã de 25 de ani, a
sosit, ieri-dimineaþã la Paris
ºi, oficial, de joi seara, ora
22.30, este jucãtorul de fotbal
al clubului PSG, pânã în iunie
2022, puþin dupã Cupa Mon-
dialã, organizatã de Qatar.
Toatã lumea comenteazã unde
s-a ajuns cu sumele de trans-
fer, se vorbeºte de o nebunie,
fiindcã la sediul FC Barcelona
clauza liberatorie de 222 mili-
oane de euro a fost reglatã de
juristul clanului Neymar
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Guvernul a adoptat, în ºedinþa
de ieri, ordonanþa de urgenþã prin
care se modificã legea pensiilor
speciale, act care stabileºte cã pen-
siile de serviciu nu se vor mai ma-
jora anual prin raportare la creº-
terile salariale ºi nu vor putea
depãºi media soldelor sau a sala-
riilor nete. Totodatã, Executivul a
adoptat Ordonanþa de Urgenþã
privind plafonarea indemnizaþiei
pentru creºterea copilului la 8.500
de lei, prevederea urmând sã fie
aplicatã începând cu luna septem-
brie, potrivit unui comunicat de
presã remis MEDIAFAX.

Mãsurile obligatoriiMãsurile obligatoriiMãsurile obligatoriiMãsurile obligatoriiMãsurile obligatorii
pe care trebuie sãpe care trebuie sãpe care trebuie sãpe care trebuie sãpe care trebuie sã
le respecte crescãtoriile respecte crescãtoriile respecte crescãtoriile respecte crescãtoriile respecte crescãtorii
de animalede animalede animalede animalede animale
în perioadeleîn perioadeleîn perioadeleîn perioadeleîn perioadele
canicularecanicularecanicularecanicularecaniculare

actualitate / 6

actualitate / 5 actualitate / 2

15 proiecþii în15 proiecþii în15 proiecþii în15 proiecþii în15 proiecþii în
premierã naþionalãpremierã naþionalãpremierã naþionalãpremierã naþionalãpremierã naþionalã
la la la la la Divan FilmDivan FilmDivan FilmDivan FilmDivan Film
FestivalFestivalFestivalFestivalFestival 2017 2017 2017 2017 2017

culturã / 9

De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!De luni, ºantier de-o varã pe strada „A.I. Cuza”!

Autoritãþile locale pornesc lucrãrile de reabilitare a strãzii „A.I.
Cuza”, singura care mai rãmãsese nemodernizatã în zona Centrului
Vechi al Craiovei. Traficul rutier va fi închis, pe tronsoane, începând
de luni, ºi se va menþine pe tot parcursul lunii august ºi în prima
jumãtate a lunii septembrie, cât dureazã ºantierul. Aici urmeazã sã
fie refãcutã toatã infrastructurã, inclusiv trotuarele, iar toate cablu-
rile aeriene vor fi coborâte în subteran pentru aerisirea zonei.
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Noi numiri la comanda Armatei
dupã valul de pensionãri

Ministrul Apãrãrii Naþionale a
anunþat, ieri, noile numiri la con-
ducerea Armatei Române, dupã ce,
de la începutul anului, 1.288 de
cadre militare au ieºit la pensie.
De la 1 iulie, 155 de cadre au tre-
cut în rezervã. “Armata Românã
are resurse umane de calitate ºi
putem sã acoperim toate plecãrile
din sistem. Din datele pe care le
am, vor mai fi câteva plecãri, pe
care le vom acoperi imediat”, a
spus ministrul. Pensionãrile recen-
te sunt urmare a intenþiei de modi-
ficare, prin ordonanþã de urgenþã,
a legii pensiilor speciale, printre
prevederi fiind raportarea pensiei
la salariul net, sã nu fie mai mare
decât salariul iar creºterea sã se
facã în raport cu rata medie anua-
lã a inflaþiei ºi nu în funcþie de creº-
terea salariului celor în activitate.

“Anul acesta avem o cheltuialã
cu pensiile de ºase miliarde, anul
viitor vom avea 14 miliarde, iar pes-
te doi ani am putea ajunge la 20
miliarde, iar bugetul nu va putea
susþine aceastã creºtere. Pentru sol-
daþi ºi gradaþii profesioniºti sunt
alocari suplimentare prin legea sa-
larizãrii unitare, deci vom ajunge
la echilibrul corect între soldaþi ºi
ofiþeri. Aceste creºteri vor genera ºi
o pensie mai mare în anii urmãtori.
Cred cã unii dintre cei care au ieºit
acum la pensie s-au grãbit ºi nu au
analizat pe termen lung. Cuantu-
mul pensiilor se va actualiza anual
cu rata inflaþiilor. În cazul în care
ar presupune o reducere, pensiile
vor stagna. Resping orice idee care
atestã cã pensiile vor scãdea, ne
dorim un echilibru. Nu se modificã
vârsta. Forma care intrã azi în dez-
baterile Guvernului are ca iniþia-
tori Ministerul Muncii, MApN ºi
MAI. Suntem în situaþia în care
unele pensii sunt mai mari decât
salariile, iar la un moment dat bu-
getul nu va putea suporta acest
efort”, a explicat Adrian Þuþuianu.

Cea mai mare pensie din MApN
este de 29.992 lei ºi este a unui fost
director Romavia. Precizãrile au
fost fãcute în contextul ceremoniei
de predare-primire a funcþiei de ºef
al Statului Major al Forþelor Te-
restre. Ovidiu Uifãleanu este noul
ºef al Statului Major al Forþelor Te-
restre, dupã ce Marius Harabagiu
a trecut în rezervã.
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Guvernul României a adoptat, ieri, o ordonanþã
de urgenþã care stabileºte cã pensiile de serviciu
nu se vor mai majora, anual, prin raportare la creº-
terile salariale, ci doar în funcþie de coeficientul de
inflaþie, aºa cum se procedeazã, în prezent, în cazul
pensiilor reglementate de Legea 263/2010. Actul
normativ prevede, de asemenea, cã valoarea netã
a pensiei de serviciu nu va mai putea depãºi media
soldelor/salariilor nete cuprinse în baza de calcul a
pensiei. Precizãm cã niciuna dintre pensiile de ser-
viciu aflate în platã nu va fi micºoratã ca urmare a
adoptãrii prezentei ordonanþe de urgenþã, trans-
mite Ministerul Muncii printr-un comunicat de pre-
sã. De asemenea, instituþia anunþã cã baza de cal-
cul nu este modificatã ºi nu intervin schimbãri nici
în ceea ce priveºte vârsta ºi vechimea avute în
vedere la data depunerii cererii de pensionare.

Actul normativ reglementeazã pensiile perso-
nalului MAI, al MApN, al serviciilor de informa-
þii, cel aeronautic civil navigant profesionist, al
Corpului Diplomatic ºi Consular, al Curþii de Con-
turi, cel auxiliar din instanþe ºi parchete, al funcþi-
onarilor parlamentari, dar ºi al membrilor Senatu-
lui României ºi Camerei Deputaþilor. Pensiile ma-
gistraþilor nu sunt incluse pe motiv cã acestea au
fãcut obiectul a douã decizii ale Curþii Constituþi-
onale a României.

Ordonanþa de urgenþã va intra în vigoare pe
15 septembrie. “Recomandarea este, totuºi, ace-
ea ca personalul din categoriile amintite sã rãmâ-
nã în activitate, în condiþiile în care Legea 153/
2017 prevederi creºteri salariale considerabile
pentru urmãtorii ani, care vor genera, implicit,
pensii mai mari”, transmite ministerul.

Guvern: Indemnizaþia pentru creºterea
copilului, plafonatã la 8.500 lei, începând

cu luna septembrie
Guvernul a adoptat, ieri, Ordonanþa de Urgenþã

privind plafonarea indemnizaþiei pentru creºterea

Preºedintele Senatului, Cãlin
Popescu Tãriceanu, a declarat, joi
searã, cã Legea graþierii va intra în
dezbatere la 1 septembrie, la înce-
putul sesiunii parlamentare, preci-
zând cã persoanele condamnate la
închisoare sunt „niºte oameni cu
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Guvernul a adoptat, în ºedinþa de ieri,
ordonanþa de urgenþã prin care se modificã
legea pensiilor speciale, act care stabileºte

cã pensiile de serviciu nu se vor mai
majora anual prin raportare la creºterile

salariale ºi nu vor putea depãºi media
soldelor sau a salariilor nete. Totodatã,

Executivul a adoptat Ordonanþa de Urgen-
þã privind plafonarea indemnizaþiei pentru
creºterea copilului la 8.500 de lei, preve-
derea urmând sã fie aplicatã începând cu
luna septembrie, potrivit unui comunicat

de presã remis MEDIAFAX.

copilului la 8.500 de lei, prevederea urmând sã fie
aplicatã începând cu luna septembrie, potrivit unui
comunicat de presã remis MEDIAFAX. “Guver-
nul a modificat, în ºedinþa de astãzi (ieri – n.r.),
OUG nr.111/2010 privind indemnizaþia pentru creº-
terea copilului, stabilind o limitã maximã de 8.500
lei lunar. Prevederea se aplicã începând cu dreptu-
rile aferente lunii septembrie 2017 atât pentru per-
soanele care au drepturile stabilite sau solicitate
anterior acestei date, cât ºi pentru situaþiile ulte-
rioare”, potrivit unui comunicat de presã transmis
de Guvern cãtre MEDIAFAX.

Indemnizaþia lunarã pentru creºterea copilu-
lui se va stabili ca ºi pânã acum, la 85% din me-
dia veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni,
din ultimii 2 ani anteriori datei naºterii copilului,
cu menþinerea cuantumului minim actual de 85
% din cuantumul salariului minim brut pe þarã
garantat în platã, însã cu limitarea la un nivel
maxim de 8.500 lei, potrivit sursei citate.

“Executivul clarificã ºi unele aspecte ce þin
de acordarea stimulentului de inserþie, în spe-
cial pentru persoanele care se întorc la activita-
tea profesionalã cu cel puþin 60 zile înainte de
finalizarea perioadei de concediu pentru creºte-
rea copilului, pentru a nu se mai crea interpretãri
diferite în aplicare la nivel naþional; clarificãrile
nu afecteazã stabilirea ºi plata stimulentului de
inserþie, aceasta realizându-se ca ºi în prezent”,
se aratã în comunicat.

La nivel naþional, din cei 160.807 de beneficiari
de indemnizaþie pentru creºterea copilului, circa
1.100 de beneficiari au indemnizaþii care depãºesc

9.000 lei, in prezent, fiind în platã indemnizaþii care
reprezintã de pânã la 130 ori indemnizaþia minimã.
Cele mai mari cuantumuri sunt de 159.000 lei, res-
pectiv 108.700 lei (în Bucureºti), 140.000 lei (Arad),
81.000 lei (Vâlcea), 74.000 lei (Constanþa), cuantu-
muri de 50.000 lei – 60.000 lei putând fi regãsite în
municipiul Bucureºti ºi în judeþele Galaþi, Buzãu,
Dolj, Arad, Dâmboviþa, dar ºi în alte judeþe.

Din suma totalã care se acordã lunar de la bu-
get pentru plata indemnizaþiei pentru creºterea
copilului, de circa 274 milioane lei, aproximativ
130 milioane lei (47,4% din total) reprezintã plãþi
pentru beneficiarii care primesc cuantumul minim
al indemnizaþiei (85% din salariul minim brut pe
þarã garantat în platã – 1.233 lei), iar 1.100 de be-
neficiari primesc o indemnizaþie mai mare de 8.500
lei, primind aproximativ 16 milioane lei lunar (5,9%
din total).

“Alte state membre ale Uniunii Europene au
programe similare, însã nu la fel de generoase ca
cel aplicat în România”, potrivit sursei citate. Cel
mai mare cuantum al acestui tip de sprijin se înre-
gistreazã în Germania, 1.800 euro, România depã-
ºind, în prezent, de 19 ori acest cuantum, preci-
zeazã Guvernul.

“Acest drept nu este unul contributiv ci doar
adresat pãrinþilor activi pe piaþa muncii, iar plata
impozitului pe venit nu reprezintã o contribuþie
pentru acoperirea unui risc ºi sumele astfel colec-
tate la bugetul de stat asigurã cheltuielile generale
inclusiv cele din sãnãtate, educaþie, ordine publi-
cã ºi apãrare ºi asigurarea altor drepturi sociale”,
potrivit sursei citate.

Cãlin Popescu Tãriceanu: Legea graþierii va intra în dezbatere publicã la 1 septembrie
demnitate”. „Legea graþierii este tri-
misã în Parlament ºi de la 1 septem-
brie va începe dezbaterea ei. Sunt
ºi celelalte mãsuri complementare
pe care ºtiu cã ministrul Justiþiei le
are în vedere ºi le-a ºi anunþat. Poa-
te atenþia a fost îndreptatã spre alte

subiecte ºi aceste lucruri au pãrut
cã trec ºi cred cã au ºi trecut puþin
observate ca sã nu spun neobser-
vate. (...) Sigur cã existã ºi constrân-
gerile CEDO”, a declarat preºedin-
tele Senatului, la Antena 3.

Acesta a mai afirmat cã persoane-
le încarcerate trebuie privite ca „niº-
te oameni cu demnitate”, care ºi-au
primit pedeapsa. „ªi cei care sunt
astãzi în închisori trebuie priviþi ca
niºte oameni cu propria lor demnita-
te. Nu putem sã desconsiderãm fap-
tul cã au dreptul la acest tratament,
din partea societãþii, din partea sta-
tului, din partea autoritãþilor. Faptul
cã au greºit, au primit pedeapsa pri-
vativã de libertate dar nu trebuie, în
plus de asta, sã existe alte condiþii
care sã le facã existenþa degradantã
ºi inumanã”, a mai spus Tãriceanu.

Tãriceanu, mulþumit de activita-
tea premierului Tudose: Are
curajul luãrii deciziilor

Preºedintele Senatului, Cãlin
Popescu Tãriceanu, a declarat, joi

searã, cã premierul Mihai Tudose
„înþelege responsabilitatea func-
þiei” în care se aflã ºi „are curaj în
luarea deciziilor”, având în vedere
cã „la guvernare nu ai timp foarte
mult de filosofie”. „Nu l-am cunos-
cut decât puþin pânã acum, de când
era ministru în Guvernul Ponta ºi
nu am putut sã fac o apreciere sufi-
cient de obiectivã, dar îmi face o
impresie bunã, pentru cã îl vãd cã
este un om care înþelege responsa-
bilitatea funcþiei”, a declarat Tãri-
ceanu, la Antena 3.

ªeful Senatului a mai afirmat cã
premierul Mihai Tudose reuºeºte
sã „cuprindã problemele de guver-
nare” ºi are curaj sã ia decizii, la
guvernare neexistând „timp de fi-
losofie”. „Încearcã ºi reuºeºte într-
o mãsurã substanþialã sã cuprindã
problemele de guvernare ºi are cu-
rajul luãrii deciziilor. La guvernare
nu ai timp foarte mult de filozofie.
Trebuie sã acþionezi, trebuie sã de-
cizi, trebuie sã ai curajul sã iei ho-
tãrâri”, a mai spus Tãriceanu.
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Lucrãrile de reabilitare încep
de sãptãmâna aceasta, strada
„A.I. Cuza” urmând sã fie în-
chisã, de luni, de la ora 6.00 a
dimineþii. Autoritãþile locale au
luat, în cele din urmã, decizia sã
închidã strada pe tronsoane –
mai exista ºi varianta de a se în-
chide total – pentru a nu afecta
foarte mult traficul din zona cen-
tralã. Astfel, pentru început, se va
închide porþiunea situatã între in-
tersecþia cu strada „Arieº” ºi stra-
da „Theodor Aman” (cea de la
Casa Albã ºi pânã la intersecþia de
la Universitate-sus), iar pe mãsu-
rã ce lucrãrile vor avansa, va fi
închis traficului rutier ºi sectorul
dintre intersecþia cu strada
„Theodor Aman” ºi strada „Uni-
rii”, precum ºi strada „Popa
ªapcã” – între strada „Unirii” ºi
strada „Ion Maiorescu”.

Lucrarea ar trebui
sã fie gata
în septembrie

ªantierul va porni chiar de
luni, urmând sã fie finalizat la
mijlocul lunii septembrie, odatã
cu începerea anului ºcolar, când
constructorul ar trebui sã pre-
dea municipalitãþii lucrarea. „Am
ales sã începem acest ºantier în
luna august deoarece traficul
rutier este foarte redus în pe-
rioada vacanþelor, ºi sperãm sã
finalizãm în prima jumãtate a
lunii septembrie, înainte sau ime-
diat dupã începerea noului an
ºcolar”, a declarat Mihail Geno-
iu, primarul Craiovei, care a in-

Autoritãþile locale pornesc lucrãrile
de reabilitare a strãzii „A.I. Cuza”, sin-
gura care mai rãmãsese nemodernizatã în
zona Centrului Vechi al Craiovei. Trafi-
cul rutier va fi închis, pe tronsoane, în-
cepând de luni, ºi se va menþine pe tot

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Poliþiºtii locali din cadrul Serviciului Circula-
þie al Poliþiei Locale Craiova au organizat, în pe-
rioada 1 – 4 august, mai multe acþiuni specifice
ºi punctuale de prevenþie, cu scopul creºterii
gradului de siguranþã rutierã în vederea conºtien-
tizãrii pietonilor asupra riscurilor la care se ex-
pun în cazul traversãrii neregulamentare. „Au
fost avute în vedere zonele aglomerate din mu-
nicipiului Craiova, unde au avut loc mai multe

Pietonii neatenþi, luaþi în vizor de Poliþia Localã
incidente rutiere produse din cauza neatenþiei
pietonilor ºi a traversãrii neregulamentare, res-
pectiv în zona spitalelor, instituþiilor publice,
marketurilor, pieþelor, parcurilor. Cu aceastã
ocazie, pietonii depistaþi au fost avertizaþi asu-
pra riscurilor ºi le-au fost aduse la cunoºtinþã
prevederile ºi sancþiunile stipulate de legile spe-
ciale în vigoare”, a precizat Tavi Mateescu, di-
rectorul Poliþiei Locale Craiova.

spectat, ieri, strada. În ºantier
nu va intra segmentul de la Ju-
decãtorie, care a fost reabilitat
în anul 2005, atunci când a fost
ºi lãrgit perimetrul cu 1.000 de
metri pãtraþi, acolo amenajându-
se cele patru benzi de circulaþie
existente acum.

Cablurile
de electricitate
se coboarã
în subteran

Potrivit autoritãþilor, se va as-
falta partea carosabilã, care este
plinã de gropi, ºi vor fi înlocuite
bordurile cu unele din granit. Se
vor moderniza ºi trotuarele, pa-
velele din ciment fiind înlocuite
cu unele tot din granit. De ase-
menea, reprezentanþii Primãriei
Craiova au prevãzut în proiect
sã fie schimbaþi stâlpii de ilu-
minat ºi sã fie coborâtã în sub-
teran toatã reþeaua de cabluri de
pe aceºtia. «Partea carosabilã
era într-un stadiu avansat de
degradare ºi trebuia refãcutã.
Începem alinierea strãzii „A.I.
Cuza” la centrul istoric, pen-
tru cã aceastã stradã rãmãsese
în urmã», a mai spus edilul-ºef
al Craiovei, strada „A.I. Cuza”
fiind cea mai circulatã stradã
centralã din Bãnie, dupã Calea
Bucureºti.

S-a luat avizul de la
Ministerul Culturii

Lucrarea va fi executatã de
firma SC Delta ACM, iar autori-

tãþile au precizat cã ºantierul
poate sã înceapã fãrã probleme,
fiind luate toate avizele necesa-
re, inclusiv cel de la Ministerul
Culturii pentru partea de monu-
mente. „Lucrarea este prinsã pe
acordul-cadru de reparaþii strãzi,
care este derulat de firma SC
Delta. Primãria o obþinut avizele
necesare, inclusiv cel de la Mi-
nisterul Culturii, care era nece-
sar deoarece este vorba de douã
monumente istorice, statuia
domnitorului A.I. Cuza ºi cea a
regelui Carol I, care se gãsesc
pe aceastã stradã”, a precizat
Marina Andronache, purtãtorul
de cuvânt al Primãriei Craiova.
Statuia regelui Carol I se gãseº-
te la intersecþia de la colegiul cu
acelaºi nume, fiind ºi cea mai
nouã, aºezatã pe soclul actual în
anul 2007.

ªoferii indisciplinaþi
vor fi taxaþi

Cea mai mare problemã însã
va fi traficul care se va desfãºu-
ra, în toatã aceastã perioadã, des-
tul de anevoios. Autoritãþile locale
au luat în calcul zarva care se va
produce ºi s-a decis supraveghe-

rea ºi mai atentã a acestei zone,
toate maºinile care vor staþiona
fãrã sã respecte semnele rutiere
riscând sã fie ridicate. „Solicitãm
conducãtorilor auto sã circule cu
atenþie ºi sã se conformeze sem-
nalizãrilor rutiere ce vor fi con-
stituite. Autovehiculele ce vor
staþiona în aceastã zonã, în pe-
rioada lucrãrilor, vor fi ridicate
ºi relocate pe amplasamente din
zonele aflate în imediata apropie-
re”, atenþioneazã reprezentanþii
municipalitãþii.

94 de locuri
de parcare prin SMS

Dupã ce se va termina lucra-
rea de reabilitare, Primãria Cra-
iova va institui, pe aceastã stra-

dã, ºi primele locuri de parcare
prin SMS. Din cele 129 de lo-
curi de parcare, care au fost
aprobate pentru o fazã-pilot, 28
de locuri se vor afla pe strada
„Romul”; 94 de locuri de par-
care pe strada „A.I Cuza” - sec-
torul dintre intersecþia cu str.
„Unirii” ºi intersecþia cu strada
„Arieº” (de la Mercur ºi pânã la
intersecþia de la Universitate),
iar restul de 17 locuri pe strada
„C.S. Nicolãescu-Plopºor” –
sectorul cuprins între intersec-
þia cu strada „A.I. Cuza” ºi in-
tersecþia cu strada „Olteþ” (în
faþa Prefecturii). Tariful aprobat
pentru parcarea prin SMS este de
2 lei pe orã, autoritãþile fiind în
curs de implementare a acestui
proces.

parcursul lunii august ºi în prima jumã-
tate a lunii septembrie, cât dureazã ºan-
tierul. Aici urmeazã sã fie refãcutã toatã
infrastructurã, inclusiv trotuarele, iar
toate cablurile aeriene vor fi coborâte în
subteran pentru aerisirea zonei.
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Reamintim cã reprezentanþii
Inspectoratului de Poliþie Jude-
þean (IPJ) Dolj, anunþau cã, pe
26 februarie a.c., seara, în jurul
orei 19.15, poliþiºtii rutieri au fost
sesizaþi cu privire la faptul cã, pe
strada „General Gheorghe Ma-
gheru” din municipiul Craiova, s-
a produs un accident de circula-
þie în urma cãruia a rezultat rãni-
rea gravã a unei craiovence de
71 de ani care a traversat nere-
gulamentar strada, conducãtorul
autoturismului pãrãsind locul ac-
cidentului.

În urma verificãrilor efectua-
te de poliþiºtii rutieri a fost iden-
tificat ºoferul autoturismului
Mercedes, înmatriculat în Anglia,
abandonat la locul faptei, respec-
tiv Cristian Marian Novac, de 31
de ani, din localitate, care nu avea
permis de conducere. În cauzã
s-a dispus continuarea urmãririi
penale faþã de Novac, acesta fi-
ind reþinut pe o perioadã de 24
de ore, pentru sãvârºirea infrac-
þiunilor de conducerea unui ve-
hicul fãrã a poseda permis de
conducere, pãrãsirea locului ac-
cidentului fãrã încuviinþarea po-
liþiei ºi vãtãmare corporalã din
culpã. O zi mai târziu a fost pre-
zentat Judecãtoriei Craiova, ca-
re i-a emis mandat de arestare
pentru o perioadã de 30 de zile.

Între timp procurorii Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova au finalizat cercetãrile ºi l-
au trimis în judecatã pe craio-
vean, în stare de arest preventiv,
pentru mai multe infracþiuni ru-
tiere, iar luni, 24 aprilie a.c., in-
stanþa a constatat legalitatea re-
chizitoriului ºi a hotãrât începe-
rea procesului: „Constatã lega-
litatea sesizãrii instanþei cu re-
chizitoriul Parchetului
de pe lângã Judecãto-
ria Craiova din data de
22 martie 2017 dat în
dosarul de urmãrire pe-
nalã numãrul 1707/P/
2017, prin care a fost
trimis în judecatã, în
stare de arest preventiv,
inculpatul Novac Clau-
diu Cristian, pentru sã-
vârºirea infracþiunilor:
de conducerea unui ve-
hicul fãrã permis de
conducere ºi pãrãsirea
locului accidentului
fãrã încuviinþarea poli-
þiei. Dispune începerea
judecãþii cauzei înregis-
tratã pe rolul Judecãto-
riei Craiova la data de

Craiovean fãrã permis condamnatCraiovean fãrã permis condamnatCraiovean fãrã permis condamnatCraiovean fãrã permis condamnatCraiovean fãrã permis condamnat
la 3 ani ºi 8 luni de puºcãrie dupãla 3 ani ºi 8 luni de puºcãrie dupãla 3 ani ºi 8 luni de puºcãrie dupãla 3 ani ºi 8 luni de puºcãrie dupãla 3 ani ºi 8 luni de puºcãrie dupã

ce a accidentat grav o femeie ºi a fugitce a accidentat grav o femeie ºi a fugitce a accidentat grav o femeie ºi a fugitce a accidentat grav o femeie ºi a fugitce a accidentat grav o femeie ºi a fugit
Magistraþii Judecãtoriei Craiova l-au

condamnat la 3 ani ºi 8 luni închisoare
cu executare pe craioveanul în vârstã de
31 de ani, ajuns în spatele gratiilor dupã
ce, la sfârºitul lunii februarie a.c., a acci-

dentat grav o femeie ºi a fugit de la locul
faptei, întrucât nu avea permis de condu-
cere. Hotãrârea instanþei nu este defini-
tivã, putând fi atacatã cu apel la Curtea
de Apel Craiova.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

23 martie 2017, sub numãrul
8626/215/2017, privind pe incul-
patul Novac Claudiu Cristian.
Pronunþatã în Camera de Consi-
liu, astãzi 24 aprilie 2017”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei.

A recunoscut
comiterea faptelor

la instanþã
Craioveanul, judecat în stare

de arest preventiv, a recunoscut
comiterea faptelor în faþa jude-
cãtorilor ºi a cerut sã beneficie-
ze de prevederile vizând reduce-
rea cu o treime a limitelor de pe-
deapsã, astfel, cã, pe 11 iulie
a.c., instanþa a pronunþat sentin-
þa, bãrbatul fiind gãsit vinovat de
ambele infracþiuni reþinute în sar-
cina sa, pentru care a primit o
pedeapsã totalã de 3 ani ºi 8 luni

închisoare cu executare: „Con-
damnã inculpatul Novac Clau-
diu Cristian  la pedeapsa de 2
ani închisoare pentru sãvârºirea
în stare de recidivã postexecuto-
rie a infracþiunii de conducerea
pe drumurile publice a unui ve-
hicul fãrã permis de conducere.
Condamnã inculpatul Novac
Claudiu Cristian la pedeapsa de
3 ani închisoare pentru sãvârºi-
rea în stare de recidivã postexe-
cutorie a infracþiunii de pãrãsi-
rea locului accidentului fãrã în-
cuviinþarea poliþiei. Contopeºte
pedepsele stabilite anterior, ur-
mând ca inculpatul Novac Clau-
diu Cristian sã execute, în regim
de detenþie, pedeapsa închisorii
de 3 (trei) ani ºi 8 (opt) luni, res-
pectiv, pedeapsa de 3 (trei) ani
închisoare, la care se adaugã 8
(opt) luni închisoare, reprezen-

tând o treime din pe-
deapsa închisorii de 2
(doi) ani. Deduce din
pedeapsa aplicatã in-
culpatului Novac Clau-
diu Cristian durata re-
þinerii ºi a arestãrii pre-
ventive, de la data de
27.02.2017 la zi. În
baza art. 399 alin. 1 din
Codul de procedurã
penalã republicat, men-
þine starea de arest pre-
ventiv a inculpatului
Novac Claudiu Cris-
tian”, se aratã în hotã-
rârea instanþei. Sentin-
þa nu este definitivã,
putând fi atacatã cu
apel la Curtea de Apel
Craiova.

Pompierii ºi poliþiºtii
craioveni au fost solici-
taþi, în noaptea de joi
spre vineri, dupã miezul
nopþii, la blocul 81B,
din cartierul Craioviþa
Nouã, pentru stingerea
unui incendiu izbucnit
într-un apartament de la
etajul 3. Ajunºi la faþa
locului, pompierii au gã-
sit, în grãdina imobilului, un bãrbat de 65 de ani decedat, medi-
cii de pe ambulanþa SMURD constatând decesul, iar incendiul
fusese stins de proprietara apartamentului. Au fost demarate
cercetãri, poliþiºtii Secþiei 5 Craiova stabilind cã bãrbatul de 65
de ani, Constantin Milotin, s-a certat cu soþia, cu care este în
divorþ, s-a dus în dormitor, a dat foc patului, apoi s-a aruncat
de pe balcon. Cadavrul a fost dus la morgã, pentru efectuarea
necropsiei, iar poliþiºtii continuã cercetãrile în acest caz.

A dat foc locuinþei
ºi s-a sinucis aruncându-se
de la etaj

Reprezentanþii In-
spectoratului de Poliþie
Judeþean Dolj au anun-
þat cã joi, 3 august a.c.,
poliþiºti din cadrul Sec-
þiei 10 Poliþie Ruralã
Poiana Mare au pus în
executare douã manda-
te de percheziþie, astfel
cã au descins la douã
locuinþe din comuna
Poiana Mare. La lo-
cuinþa lui Gheorghe B.,
de 54 de ani, poliþiºtii
doljeni au descoperit
7.000 de þigarete, care
nu prezentau timbru de marcaj fiscal. De asemenea, la locuin-
þa lui Stelicã D., de 64 de ani, au fost identificate alte 1.480 de
þigarete fãrã timbru cu marcaj fiscal. Oamenii legii au indispo-
nibilizat întreaga cantitate de þigarete în vederea continuãrii
cercetãrilor. În cauzã, poliþiºtii continuã cercetãrile sub as-
pectul sãvârºirii infracþiunii de deþinerea de cãtre orice per-
soanã în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe te-
ritoriul României a produselor accizabile supuse marcãrii, dupã
cum a precizat agent ºef adjunct Amelia Barbu, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

Peste 8.000 de þigarete
confiscate de poliþiºtii
doljeni

Efective ale Biroului
Rutier Craiova au orga-
nizat, joi, 3 august a.c.,
o acþiune pentru preve-
nirea accidentelor rutie-
re generate de indisci-
plina manifestatã de
pietoni în traversarea
strãzii. Poliþiºtii au ac-
þionat în principalele in-
tersecþii din municipiul
Craiova, dar ºi pe prin-
cipalele artere rutiere
din municipiu, cu pre-
cãdere în zonele în care
au fost înregistrate
evenimente rutiere pro-
duse pe fondul traversãrii neregulamentare. În cadrul activitã-
þilor desfãºurate, au fost constatate ºi aplicate 61 sancþiuni
contravenþionale, valoarea amenzilor fiind de peste 13.000 lei,
dintre acestea, 28 de amenzi fiind aplicate unor pietoni pentru
traversãri neregulamentare, dupã cum au precizat reprezen-
tanþii Inspectoratului de Poliþie Judeþean Dolj.

Pietonii indisciplinaþi,
sancþionaþi de poliþiºti
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NeymarNeymarNeymarNeymarNeymar, o nouã viaþã!, o nouã viaþã!, o nouã viaþã!, o nouã viaþã!, o nouã viaþã!
MIRCEA CANÞÃR

Foiletonul verii se apropie de sfâr-
ºit. ªi nu puþini sunt aceia care nu îl
pot înþelege. Pe bunã dreptate. Ney-
mar da Silva Santos Jr., starul brazi-
lian, în vârstã de 25 de ani, a sosit,
ieri-dimineaþã la Paris ºi, oficial, de
joi seara, ora 22.30, este jucãtorul de
fotbal al clubului PSG, pânã în iunie
2022, puþin dupã Cupa Mondialã, or-
ganizatã de Qatar. Toatã lumea co-
menteazã unde s-a ajuns cu sumele
de transfer, se vorbeºte de o nebunie,
fiindcã la sediul FC Barcelona clauza
liberatorie de 222 milioane de euro a
fost reglatã de juristul clanului Ney-
mar. A fost o întreagã tevaturã. Pre-
sa sauditã, egipteanã ºi din Emirate
menþioneazã cã a fost nevoie de o me-
diere israelianã, asiguratã de Pini Za-
havi, ex-consilier al lui Roman Abra-
movici, proprietarul lui Chelsea, pen-
tru a se realiza visul lui Al-Khelaifi.
Mai exact al emirului Qatarului, Ta-
mim Al Thani. Un cotidian libanez, An-

Nahar, afirmã cã „nebunia Qatarului
urmãreºte ºi alte obiective, mai mult
decât cele sportive”. Suntem în faþa
unei victorii geo-politice a Qatarului
asupra rivalilor regionali cu care, din
5 iunie a.c., nu are relaþii diplomati-
ce. Qatar Airways are parteneriat cu
FIFA pânã în 2022, în timp ce compa-
nia Dubai Emirates a abandonat con-
tractul de sponsorizare, în 2014, dupã
acuzaþiile de corupþie. Oricum, com-
paraþiile sunt uluitoare ºi aproape nu
îºi mai au rostul: transferul lui Ney-
mar este echivalentul a douã transfe-
ruri ale lui Cristiano Ronaldo, de la
Manchester United la Real Madrid, în
2009 (94 milioane de euro); trei trans-
feruri ale lui Zinedine Zidane, de la
Juventus la Real Madrid, în 2001 (75
milioane de euro); cinci transferuri ale
lui Ronaldo, de la Inter la Real Ma-
drid, în 2002 (47 milioane de euro);
mai mult decât un Airbus A400M (150
milioane de euro); bugetul filmului

„Avatar”, de James Cameron. Aºadar,
suntem în faþa celui mai oneros trans-
fer din istoria fotbalului, care nu l-a
lãsat indiferent, inclusiv, pe preºedin-
tele francez, Emmanuel Macron, þinut
în permanenþã la curent. Dar brazi-
lianul de 25 de ani, cãpitanul Selecao,
nu vine la Paris doar cu picioarele ºi
ghetele sale personalizate, fiindcã e
vorba de cotizaþii, impozite, TVA ºi alte
prelevãri. Timp de cinci ani, contractul
sãu cu PSG ar putea aduce sute de mi-
lioane de euro în conturile publice,
cum explicã specialiºtii în dreptul
sportului. ªi nu e deloc neglijabil pen-
tru un guvern care a anunþat recent
o reducere de 300 milioane de euro
din sumele destinate colectivitãþilor
locale. Indemnizaþia de 222 milioane
de euro, ºi aºa suportatã de micro-
monarhia qatarianã, prin fondul sãu
de investiþii, asortatã cu un salariu de
30 milioane de euro pe an, va fi repa-
triatã de-a lungul celor cinci ani. Qa-

tar Sports Investements  (QSI) este
proprietarul clubului parizian din
2011. Se fac tot felul de calcule. Un
produs manufacturier are TVA de
20%. Ceea ce înseamnã cã un tricou
cu sigla PSG, care se vinde cu 100 de
euro, va aduce 20 de euro în conturile
publice. În conferinþa sa de presã de
ieri (ora 14.40), de la Parc de Princes,
Neymar a spus: „Eu vreau sã fac isto-
rie, pentru asta am venit aici. PSG sã
câºtige Liga Campionilor”. Exact ceea
ce ziariºtii doreau sã audã. Sã mai spu-
nem doar cã BeIn. Sport, braþul armat
al Qatarului, interzis în Arabia Saudi-
tã ºi Emirate, a cumpãrat drepturile
de difuzare a meciurilor de Liga Cam-
pionilor, din regiune. Pentru preluarea
meciurilor din Liga I plãteºte, anual,
748,5 milioane euro. Moralizarea vie-
þii publice, recent votatã de Senat, dar
ºi de Adunarea Naþionalã, presupune,
înþelegem, ºi „aducerea” lui Neymar
la PSG, via Qatar.

Conform Eurobarometrului,
atât la nivelul României cât ºi al UE,
cetãþenii au o încredere mai mare
în instituþiile europene faþã de cele
naþionale. Procentele de încredere
în UE mai sus menþionate, 57% în
România ºi 42% la nivel european,
fiind superioare faþã de cele pri-
vind guvernul naþional, 33% în
România ºi 37% UE, ºi parlamen-
tul fiecãrei þãri, 27% ºi respectiv
36%.  Raportul mai aratã cã susþi-
nerea prioritãþilor Uniunii Europe-
ne rãmâne ridicatã în rândul româ-
nilor, cu valori cuprinse între 60%
pentru Uniunea economicã ºi mo-
netarã (moneda euro) ºi 81% pen-
tru libera circulaþie a cetãþenilor
europeni. De asemenea, 66% din-
tre români simt cã sunt cetãþeni ai
Uniunii Europene, iar 49% dintre
aceºtia considerã cã pacea repre-
zintã cel mai pozitiv aspect al con-
strucþiei europene.

Ungaria, Bulgaria ºi Polonia
se declarã în favoarea
monedei unice

În ceea ce priveºte starea eco-
nomiei naþionale, doar 29% din-

La peste 10 ani de la aderarea României,

Comisia Europeanã a publicat, ieri, un nou sondaj
Eurobarometru privind opinia publicã în  Uniunea

Europeanã. La peste 10 ani de la aderarea României la
UE, încrederea în Uniunea Europeanã este în creºtere,
atingând cele mai înalte cote din 2010 pânã în prezent.
Românii se situeazã pe locul patru în ce priveºte încre-
derea în UE, cu 57% (faþã de 42% media europeanã), în

creºtere cu 5% faþã de toamna anului 2016. De asemenea,
67% din români declarã cã sunt optimiºti cu privire la

viitorul Uniunii Europene (56% media europeanã).

tre români o considerã ca fiind
„bunã”, în creºtere cu 3% faþã
de sondajul precedent. Deºi Ro-
mânia nu este stat membru al zo-
nei euro, 60% dintre români sunt
în favoarea monedei unice euro-
pene. Prin comparaþie, cetãþenii
unor state precum Ungaria, Bul-
garia ºi Polonia, ce nu au adop-
tat încã euro, se declarã în fa-
voarea monedei unice în procent
de 52%, 39%, respectiv 32%.
Per ansamblu, aproape jumãtate
dintre europeni considerã cã si-
tuaþia economicã din þara lor este
„bunã” (46%, +5 puncte pro-
centuale faþã de toamna anului
2016). Procentul a crescut sem-
nificativ în ultimii ani (+ 20
puncte faþã de primãvara anului
2013, +26 puncte faþã de primã-
vara anului 2009).

Terorismul este pe primul loc
în rândul provocãrilor

Terorismul a trecut pe primul
loc în rândul provocãrilor cu care
cetãþenii considerã cã se con-
fruntã UE (44 %, +12 puncte
procentuale comparativ cu toam-

na anului 2016). Românii acordã
o importanþã deosebitã acestei
ameninþãri, 47% dintre respon-
denþi menþionând terorismul
drept cea mai importantã provo-
care la nivel european. Imigra-
þia, care a fost o preocupare
majorã începând din primãvara
lui 2015, ocupã acum a doua
poziþie în rândul provocãrilor la
nivelul UE (38%, -7 puncte pro-
centuale comparativ cu toamna
anului 2016). Românii sunt în-
grijoraþi de chestiunea imigraþiei
în procent de 33%.

La nivel naþional se observã
o diferenþiere între preocupãri-
le românilor ºi ale cetãþenilor

din alte state UE. Principala pro-
vocare în România o reprezintã
sistemul de sãnãtate ºi securi-
tatea socialã (32%). La nivel eu-
ropean acest domeniu se aflã pe
locul 3 (20% din respondenþi).
Urmãtoarele douã preocupãri
pentru români sunt situaþia eco-
nomicã (28%) ºi costul vieþii
(23%). Cu toate acestea, la ni-
velul UE, aceste preocupãri se
plaseazã doar pe locurile 5 ºi 6,
cu 16% ºi respectiv 15%. Pen-

tru europeni, în general, prin-
cipalele preocupãri sunt legate
de ºomaj (29 % media UE28
faþã de 19% în România) ºi de
imigraþie (22% media UE28 faþã
de doar 7% la români). Majori-
tatea absolutã a cetãþenilor eu-
ropeni sprijinã prioritãþile ºi po-
liticile UE, cu excepþia extinde-
rii Uniunii în urmãtorii ani, ºi se
simt ataºaþi de Europa ºi de
Uniunea Europeanã.

MARGA BULUGEAN

Sondajul Eurobarometru  „Viitorul Europei – Opinii din afara UE”
a fost realizat prin intermediul unor interviuri telefonice desfãºurate în
perioada 20 – 25 februarie 2017. În total, au fost intervievate 11 035 de
persoane din 11 þãri din afara UE.

Sondajul „Eurobarometru standard din primãvara anului 2017” (EB
87) a fost realizat prin intermediul unor interviuri faþã în faþã desfãºurate
în perioada 20–30 mai 2017. În total, au fost intervievate 33 180 de
persoane din toate statele membre ale UE ºi din þãrile candidate.

Încrederea în Uniunea Europeanã este în creºtereÎncrederea în Uniunea Europeanã este în creºtereÎncrederea în Uniunea Europeanã este în creºtereÎncrederea în Uniunea Europeanã este în creºtereÎncrederea în Uniunea Europeanã este în creºtereÎncrederea în Uniunea Europeanã este în creºtereÎncrederea în Uniunea Europeanã este în creºtereÎncrederea în Uniunea Europeanã este în creºtereÎncrederea în Uniunea Europeanã este în creºtereÎncrederea în Uniunea Europeanã este în creºtereÎncrederea în Uniunea Europeanã este în creºtereÎncrederea în Uniunea Europeanã este în creºtereÎncrederea în Uniunea Europeanã este în creºtereÎncrederea în Uniunea Europeanã este în creºtereÎncrederea în Uniunea Europeanã este în creºtereÎncrederea în Uniunea Europeanã este în creºtereÎncrederea în Uniunea Europeanã este în creºtereÎncrederea în Uniunea Europeanã este în creºtere
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Fermierii ºi ceilalþi proprietari
de animale trebuie sã aibã în ve-
dere urmãtoarele aspecte pentru
protejarea animalelor în aceste zile
caniculare, informeazã medicii sa-
nitari veterinar. Astfel trebuie sã
respecte asigurarea unui adãpost
corespunzãtor pentru animale,
care sã poatã oferi protecþie faþã
de acþiunea directã a razelor ul-
traviolete nocive; asigurarea unor
cantitãþi suficiente de apã ºi fura-
je corespunzãtoare din punct de
vedere cantitativ (în funcþie de
specie, talie ºi stare fiziologicã) ºi
calitativ (prospeþime, raport ener-
getic etc.); verificarea bunei func-
þionãri a echipamentelor de adã-
pare, de furajare ºi a sistemelor
de ventilaþie; verificarea disponi-
bilitãþii echipamentelor de rezer-
vã, în principal a sistemelor de
ventilaþie ºi a generatoarelor de
energie electricã; în caz de cani-
culã, animalele folosite pentru
tracþiune, sau alte activitãþi de
povarã, nu vor fi exploatate în
intervalul de orar 12.00 – 18.00,
dacã temperatura exterioarã, la
umbrã, depãºeºte 25oC.

Apa potabilã este vitalã
Mai mult, la orice modificare

suspectã a stãrii de sãnãtate a ani-
malelor, precum ºi la apariþia unor
modificãri comportamentale a
acestora, deþinãtorul are obliga-
þia ca, pe lângã mãsurile enume-
rate mai sus, sã anunþe urgent
medicul veterinar responsabil de
supravegherea statusului de sã-
nãtate al animalelor din localita-
tea respectivã. În cazul în care
animalele sunt þinute în afarã, tre-
buie sã se asigure existenþa de
umbrare ºi de jgheaburi cu apã
potabilã. Dacã sursele de apã
sunt greu accesibile sau blocate,
apa trebuie administratã manual,
în mod regulat, pentru a reduce
riscul de deshidratare.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Mãsurile obligatorii pe care trebuie sã le respecteMãsurile obligatorii pe care trebuie sã le respecteMãsurile obligatorii pe care trebuie sã le respecteMãsurile obligatorii pe care trebuie sã le respecteMãsurile obligatorii pe care trebuie sã le respecte
crescãtorii de animale în perioadele canicularecrescãtorii de animale în perioadele canicularecrescãtorii de animale în perioadele canicularecrescãtorii de animale în perioadele canicularecrescãtorii de animale în perioadele caniculare

Proprietarii ºi deþinãtorii de animale
au obligaþia de a respecta anumite mãsuri
specifice care sã  asigure protecþia ºi bu-
nãstarea animalelor ºi sã evite apariþia
stresului termic asociat perioadei de varã,
adesea cu temperaturi caniculare. Deshi-
dratarea este cel mai mare pericol cu care
se pot confrunta animalele, de aceea me-

dicii sanitari veterinari recomandã asigu-
rarea surselor de apã. Tot ANSVSA mai
atenþioneazã cã aceste zile caniculare pot
atrage dupã sine sporirea cazurilor de to-
xiinfecþii alimentare. Motiv pentru care
ne furnizeazã un set suficient de mãsuri
pentru a ne proteja de evenimente neplã-
cute la capitolul alimentar.

Prevederi aplicabile
administraþiilor locale

Administraþiile locale, pe teri-
toriul cãrora existã animale în
transhumanþã, trebuie sã cunoas-
cã situaþia realã ºi sã informeze
deþinãtorii de animale despre fe-
nomenele prognozate; consiliile
locale ºi fermierii trebuie sã se
asigure cã existã posibilitãþi de
colectare ºi neutralizare a deºeu-
rilor animaliere. Tot administraþiile
locale sunt obligate sã asigure lo-
curi prestabilite pentru retragerea
animalelor, în cazuri excepþiona-
le. De la anumite mãsuri nu fac
excepþie nici deþinãtorii de animale
de companie. În cazul în care ani-
malele de companie, cum ar fi
câinii, pisicile, iepurii etc., sunt
þinute afarã, este important sã se
asigure o sursã de apã potabilã,
precum ºi adãpost corespunzãtor
împotriva razelor solare. Atenþie
deosebitã trebuie acordatã trans-
portului animalelor de companie,

astfel încât acestea sã nu fie þinu-
te în vehicule, expuse în mod di-
rect ºi pe o perioadã îndelungatã
la radiaþiile ultraviolete ºi la tem-
peraturi ridicate. Ca ºi în cazul
animalelor de crescãtorie, caii ºi
poneii, þinuþi afarã în timpul zilei
trebuie sã aibã acces la adãpost
umbrit ºi la surse de apã ºi hranã.

Reguli pentru transportatorii
de animale

Sunt obligaþi prin lege sã nu
transporte animalele într-un mod
care le-ar putea provoca rãni, sau
suferinþe inutile. Înainte de a pleca
la drum, este obligatorie verifica-
rea condiþiilor de microclimat exis-
tente în mijlocul de transport, dacã
sunt adecvate ºi asigurate pe în-
treaga duratã a transportului. Tre-
buie sã verifice traseul ºi alte as-
pecte legate de cãlãtorie, înainte ca
animalele sã fie încãrcate în mijlo-
cul de transport, astfel încât, dupã
încãrcarea acestora, plecarea sã se
facã în cel mai scurt timp, pentru
a micºora durata cãlãtoriei. La tem-
peraturi crescute, densitatea de
încãrcare a animalelor în mijlocul
de transport va fi redusã cu cel
puþin 25% din capacitatea maxi-
mã de încãrcare autorizatã, în
funcþie de specie, talie, vârstã ºi
stare fiziologicã.

În cazul în care cãlãtoria nu în-
cepe în cel mai scurt timp de la
îmbarcare, ºoferii trebuie sã aibã
planuri de urgenþã pentru a îngriji
animalele, în funcþie de necesitãþi;
Pentru cãlãtorii de peste 8 ore, sis-
temele de ventilaþie din vehicul tre-
buie sã fie capabile sã menþinã tem-
peratura de confort termic în com-
partimentul animalelor pe toatã
durata transportului.

Prevederi aplicabile târgurilor
în care se comercializeazã
animale

Padocurile, unde sunt þinute
animalele în vederea comercializã-
rii, trebuie sã fie suficient de spa-
þioase pentru a asigura libertatea de
miºcare minimã necesarã anima-
lelor cazate ºi trebuie sã fie prevã-
zute cu zone de adãpostire umbri-
te. Trebuie asiguratã aproviziona-
rea regulatã cu apã ºi furaje, pre-
cum ºi existenþa unor surse alter-
native de alimentare cu apã. Cel mai
mare risc pentru animale, pe timp
de caniculã, este lipsa apei, care
duce la deshidratarea animalului ºi
poate provoca suferinþã ºi chiar
moarte. Animalele tinere, cele hrã-
nite preponderent cu furaje uscate
ºi animalele care alãpteazã prezin-
tã risc deosebit de deshidratare.

În cazul în care existã doar o
sursã limitatã de apã potabilã, tre-
buie avut în vedere necesarul zil-
nic de apã al unui animal, în funcþie
de specie, talie, rasã ºi stare fizi-
ologicã: Cantitate de apã recoman-
datã este urmãtoarea: vaci-lapte/
38-52 litri; bovine/38 litri; cai/20-
45 litri; porci/4-11.5 litri; ovine/6
litri; pãsãri-curte/0,5litri. Aceste
cifre variazã în funcþie de vârsta
animalului, starea fiziologicã, tem-
peratura mediului ambiant ºi umi-
ditate. Toþi deþinãtorii de animale

au obligaþia legalã de a lua toate
mãsurile necesare, astfel încât sã
asigure standardele privitoare la
bunãstarea animalelor deþinute.

Riscul de toxiinfecþii
alimentare este ridicat

În sezonul cald creºte riscul al-
terãrii alimentelor ºi, implicit, al
apariþiei toxiinfecþiilor alimentare
ºi, de aceea, este bine sã fie res-
pectate câteva mãsuri simple, dar
foarte eficiente. Autoritatea Naþi-
onalã Sanitarã Veterinarã ºi pen-
tru Siguranþa Alimentelor reco-
mandã populaþiei ca, în aceste zile
cu temperaturi foarte ridicate, sã
acorde atenþie modului în care
pãstreazã sau preparã alimentele
ºi locurilor de unde acestea sunt
cumpãrate.

Astfel, consumatorilor li se re-
comandã sã cumpere produse ali-
mentare numai din locuri sau spa-
þii înregistrate sau autorizate sani-
tar veterinar ºi pentru siguranþa ali-
mentelor, pentru cã le oferã garan-
þia unor produse sigure, care sunt
controlate sanitar veterinar ºi pen-
tru siguranþa alimentelor ºi care sunt
depozitate în condiþii corespunzã-
toare de temperaturã ºi igienã.

Cât mai repede posibil dupã
cumpãrare, alimentele de origine
animalã se fie introduse în frigi-
der, unde se pãstreazã astfel: car-
nea refrigerata, laptele, produsele
din lapte ºi ouãle la o temperatura
de refrigerare de preferinþã între
0oC+4oC ºi separat în funcþie de
categoria de produs, iar carnea
congelatã la o temperaturã cât mai
scãzutã, respectiv sub -12oC.
Consumatorii trebuie sã ambale-
ze separat alimentele care urmea-
zã a fi depozitate în frigider ºi sã
le menþinã în decursul perioadei
de valabilitate, la temperaturile in-
dicate pe ambalaj. Alte mãsuri sim-
ple, dar la fel de eficiente sunt: sã
pãstreze alimentele gãtite trebuie
în recipiente acoperite; produsele
care au fost decongelate sã nu se
recongeleaze pentru fi preparate
sau consumate ulterior, sã înde-
pãrteze alimentele alterate, care
sunt o sursã de contaminare pen-
tru celelalte alimente, sã spele bine
fructele ºi legumele înainte de a
le depozita în frigider ºi înainte de
a le consuma.
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Este un sezon estivalcare a început cu
activitãþi diverse, de educaþie nonformalã,
acþiuni sportive ºi de relaxare pentru copiii
din Centrele de Plasament, organizate în ca-
drul Centrului Comunitar de Zi al Filialei Dolj
de „Cruce Roºie” ºi susþinute de mai bine de
15 voluntari între 19 –31 iulie.«Avem douã
voluntare (Adina Sirbi, Andreea Gaicu)
care ne vor reprezenta la Tabãra Internaþio-
nalã de salvare din apã ºi de acordarea pri-
mului ajutor, de la Giurgiu, experienþa câºti-
gatã acolo fiindu-le folositoare pentru a de-
veni membri  ai echipei de intervenþie în caz
de dezastre a „Crucii Roºii”. Peste 40 de
voluntari din 12 judeþe, la care se adaugã
municipiul Bucureºti, participã, la Giurgiu,
la ediþia a IV-a a workshopului internaþional.
La aceastã manifestare, care se va desfãºu-
ra între 31 iulieºi 8 august, participanþii în-
vaþã tehnici de salvare din apa curgãtoare ºi
din bazine, de conducere a bãrcilor cu mo-

O varã fierbinte se anunþã ºi pentru Filiala Dolj a Societãþii Naþio-
nale de „Cruce Roºie” din România. Structura amintitã va fi parte

integratã, mai ales pe voluntariat, pe educaþie nonformalã, la care se
adaugã ºi tabere estivale, unde vor fi puse la punct toate metodele de
intervenþie în dezastre. Judeþul nostru are mai mulþi reprezentanþi

în aceste secþiuni, venind din partea voluntariatului.
tor, noþiuni de comunicare ºi semnalizare la
distanþã, asistarea ºi participareala demon-
straþii de prim-ajutor, ajutor psihologic, în
localitatea care gãzduieºte aceastã manifes-
tare», a precizat  Maria Vintilã, director al
Filialei Dolj a SN „Crucea Roºie”.

Tabere ºi voluntari
Nu este singura acþiune de acest fel des-

fãºuratã de „Crucea Roºie”. Tabãra de varã
de la Poiana Pinului – jud. Buzãu, are impor-
tanþa sa. Astfel, în acel loc, are loc, între 14
– 19 august,  o întâlnire între elevii care au
frecventat programul derulat, în anul ºcolar
2016-2017, în cele trei Centre Comunitare
de Zi (Craiova, Lupeni, Botoºani), Craiova
trimiþând 20 de tineri ºi ºase voluntari.

«Cred cã este de menþionat faptul cã, tot
la Poiana Pinului, a avut loc, între 21 – 26
iulie, etapa naþionalã a concursului „Sanitarii
pricepuþi”, la care am fost reprezentaþi de

echipajul ªcolii Gimnaziale „Mihai Emines-
cu” din Craiova, care a obþinut Menþiune.
Între 21 – 27 august, se va desfãºura Tabã-
ra Internaþionalã de Dezastre, la Valea Ierii
(jud. Cluj), unde avem, în pregãtire, doi vo-

luntari –Mihai Rãcãreanu ºi Lorena Mutu
– , în timp ce la organizare vom avea un alt
emisar, voluntar – formator,  Ionuþ Pro-
hasca», a mai menþionat Maria Vintilã.

CRISTI PÃTRU

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj se pre-
gãteºte pentru începutul anului ºcolar care
va începe în luna septembrie, acest an. Dacã
despre „titularizare” am mai scris, mai sunt
ºi alte puncte importante care trebuie atinse
în ceea ce priveºte completarea catedrelor.
Astfel, pentru stabilirea personalului didac-
tic care îndeplineºte condiþiile legale de func-
þionare, la 1 septembrie 2017, ºi se menþine
ºi ca titular, în 2017-2018, în funcþia didac-
ticã, pânã la trei ani peste vârsta de pensio-
nare, cu raportare la 1 septembrie 2017, sta-
tistica stã în felul urmãtor: numãr de pensi-
onari – 219; numãr de cereri pentru conti-
nuarea activitãþii – 151; numãr de cereri apro-
bate – 139. Pentru completarea normei di-
dactice de predare – învãþare – evaluare a
personalului titular : numãr de candidaþi pen-
tru completarea normei – 78; candidaþi re-
zolvaþi pe perioadã determinatã – 58; pe ter-
men nelimitat – 20.

Vineri, 4 august, începând cu ora 10.00,
Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman” a desfãºurat cea de-a doua întâlnire
educativã în cadrul proiectului Clubul de lec-
turã. La acþiune au participat elevi de la Cen-
trul pentru copii “Aripi de Luminã” Craiova.
Proiectul a fost iniþiat luni, 31 iulie, ºi repre-
zintã continuarea activitãþilor de lecturã des-
fãºurate de Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman”, în mod regulat, pe parcur-
sul anului ºcolar.

Tema de lecturã ºi dezbatere a gravitat în
jurul  basmelor orientale. Dimensiunea lor
moralã, valoarea practicã  a exemplelor ºi
concluziile desprinse din pasajele redate ºi,
de asemenea, înºiruirea, pe alocuri fantasti-
cã, întâmplãrilor ºi coloritul personajelor su-
pranaturale au fost doar câteva dintre se-
cretele care explicã inte-
resul ºi entuziasmul elevi-
lor. Fragmentele selecta-
te de Maria Cristina Ge-
lep din colecþia de basme
arabe Noaptea neînfrica-
þilor au fost îndelung co-
mentate ºi s-a încercat,
potrivit voluntarului bi-
bliotecii, realizarea unei
comparaþii între basmele
româneºti ºi basmele pro-
venite din universul arab. 

“Deschiderea spre cul-
tura ºi elementele de ci-

Personalul didactic din Dolj
trece prin etapele de mobilitate

Anul ºcolar 2017-2018 se apropie cu paºi repezi, iar începutul acestuia
trebuie sã-i gãseascã pregãtiþi atât pe reprezentanþii autoritãþilor cât ºi pe cei
care vor sã ocupe un loc de cadru didactic în unitãþile ºcolare preuniversitare,

chiar dacã „titularizarea” s-a terminat, cu rezultatele de rigoare, fãcute
publice. Au mai rãmas poziþii disponibile, prin respectarea legii, inclusiv la

persoanele care se aflã la pensie sau care îºi doresc transferul.

La transferarea personalului didac-
tic titular disponibilizat prin restrân-
gere de activitate sau prin restructu-
rarea reþelei ºcolare ori prin desfiin-
þarea unor unitãþi de învãþãmânt si-
tuaþia stã în felul urmãtor: pe restrân-
gere – 42 de candidaþi/55 discipline,
dintre care 41 sunt titulari în Dolj ºi
unul în Gorj.

Conform secþiunii „Pretransfer”,
au fost 356 de solicitanþi (unii dintre
ei pe mai multe discipline), 191
schimbându-ºi locul de muncã pe
„acord” între cele douã pãrþi, iar 19
prin schimb „consimþit”. În ceea ce
priveºte „reîncadrarea în funcþia de
personal didactic a personalului di-
dactic personalizat”, care a avut cali-

tatea de titular în învãþãmântul preuniversi-
tar ºi care nu a depãºit cu trei ani vârsta de
pensionare, raportatã la data de 1 septem-
brie 2017, în anul ºcolar 2017-2018, au fost
depuse douã cereri, ambele soluþionate.

La capitolul „Stabilirea prelungirii duratei
contractelor individuale de muncã” în anul
ºcolar urmãtor, pentru cadrele didactice an-
gajate cu contract individual de muncã pe
perioadã determinatã, care au dobândit „defi-
nitivatul”, cu minimum media 7,00 de repar-
tizare la concursurile de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate în în-
vãþãmântul preuniversitar, în sesiunile
2015,2016, respectiv 2014 ºi/sau 2013 pen-
tru învãþãtori/institutori/profesori pentru în-
vãþãmântul primar, pentru fluidizarea ciclului
primar în aceeaºi clasã, au fost depuse 296
de dosare, 96 dintre acestea fiind rezolvate.

CRISTI PÃTRU

Clubul de lecturã la „Aman”
vilizaþie specifice celuilalt di-
minueazã, în beneficiul ambe-
lor pãrþi, diferenþa dintre iden-
titate ºi alteritate. Considerãm
iniþiativa prezentãrii ºi comen-
tãrii unor basme ºi poveºti mi-
tologice provenite din univer-
suri diferite ºi totuºi, în punc-
tele importante, apropiate de
specia universalã a basmului,
o iniþiativã lãudabilã. Prin in-
termediul acestui proiect le ofe-
rim copiilor posibilitatea ac-
cesãrii unei lumi noi, palpitan-
tã ºi misterioasã în egalã mã-

surã. Perspectiva cunoaºterii unor univer-
suri diferite, definite prin aspiraþii, perso-
naje ºi obiective diferite, contribuie la dez-
voltarea toleranþei ºi, foarte important, în-
þelegerii manifestatã faþã de diferenþã”, a
declarat Lucian Dindiricã, managerul Biblio-
tecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia Aman”.

 Clubul de lecturã se va desfãºura în zi-
lele de luni ºi vineri, începând cu ora 10.00,
la American Corner/Mediatecã, pânã la fina-
lul lunii august. Proiectul se adreseazã elevi-
lor din ciclurile primar ºi gimnazial ºi este
desfãºurat de voluntarii Delia Marinela Radu
si Maria Cristina Gelep. În cadrul fiecãrei
întâlniri va fi organizatã o expoziþie de cãrþi
pentru copii.

Birou Presã Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”
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La data de 6 august a fiecãrui an,
marea majoritate a creºtinãtãþii de pe
întreg mapamondul (atât ortodocºii
cât ºi catolicii) prãznuiesc cu mare
bucurie Schimbarea la faþã a Mân-
tuitorului nostru Iisus Hristos. Prin
prisma semnificaþiei pe care o denotã
aceastã sfântã sãrbãtoare ºi prin în-
cãrcãtura sa emoþionalã deosebitã, ea
se traduce a fi una dintre cele mai im-
portante sãrbãtori religioase, punctând
momentul în care apostolii Mântuito-
rului aflaþi pe muntele Tabor, s-au
convins cã Acesta nu este doar un
simplu prooroc al lui Dumnezeu, ci
însuºi Fiul lui Dumnezeu.

Din punct de vedere religios Schim-
barea la faþã a Mântuitorului nostru
Iisus Hristos desemneazã momentul
exact la care Iisus, împreunã cu trei
dintre ucenicii sãi mai apropiaþi (Pe-
tru, Iacob ºi Ioan), a urcat spre cer
atât la propriu cât ºi la figurat pe mun-
tele Tabor ca sã se roage.

În decursul veacurilor, diferiþi teo-
logi au pus mereu problema prezenþei
mistice a celor trei apostoli ºi nu a tu-
turor celor doisprezece aºa cum am fi
crezut noi ca fiind normal sã se întâm-
ple. Sfântul Ioan Gurã de Aur lãmu-
reºte misterul prezenþei restrânse a
doar trei ucenici din totalul celor doi-
sprezece, menþionând explicit cã Pe-
tru îºi câºtigase locul binemeritat alã-
turi de Hristos pentru cã îl iubea pe
Acesta mai mult decât ceilalþi apostoli,
Ioan la rândul sãu îºi motiveazã pre-
zenþa pe muntele Tabor prin faptul cã
însuºi Hristos îl iubea mai mult pe
acest apostol datoritã curãþiei sale su-
fleteºti deosebite ºi nu în ultimul rând
Iacob, frate trupesc al Sf. Ioan, care
avea sã-ºi mãrturiseascã râvna pentru
Fiul lui Dumnezeu pânã la moarte, fi-
ind primul apostol martirizat de iudei.
Într-un înþeles mistic restrâns, cei trei
apostoli pot fi consideraþi ca reprezen-
tând virtuþile esenþiale care fac sufle-
tul vãzãtor de Dumnezeu: credinþa, nã-
dejdea ºi dragostea.

Pe muntele Tabor pe când Iisus Hris-
tos se ruga, aceºti trei apostoli amin-
tiþi anterior, moleºiþi de somn, sunt
parcã readuºi la viaþã de o priveliºte ne-
maivãzutã, greu de imaginat sau de
explicat: chipul Mântuitorului s-a pre-
fãcut în altul, faþa Lui strãlucea mai pu-
ternic decât soarele, iar hainele lui se
fãcuserã mai albe decât zãpada. ªi pes-
te toate acestea, devin martorii unui lu-
cru neobiºnuit pentru viaþa realã de zi
cu zi: în aceastã Luminã Dumnezeias-
cã, doi bãrbaþi sfinþi îºi fac apariþia,
stând de vorbã cu Mântuitorul Iisus
Hristos despre patima ºi moartea Sa din
Ierusalim. Era vorba despre cei doi
mari stâlpi ºi prooroci ai Vechiului Tes-
tament, Moise ºi Ilie. În acest tablou
mirific desprins din realitatea cereascã
divinã, Petru, ieºit din fire, uimit fiind
de cele vãzute ºi neºtiind ce sã spunã
la adresa celor experimentate fizic,
exclamã radiind de bucurie ºi gustând
pentru o clipã din dulceaþa raiului dum-
nezeiesc: „Doamne, bine este sã fim
noi aici, dacã voieºti voi face aici trei
colibe; Þie una, lui Moise una ºi una
lui Ilie” (Matei 17/4). Cu toate aces-
tea Sf.  Ap. Petru, ne spune Sfânta
Scripturã, nici nu isprãvise bine de vor-
bit acestea, iar apostolii s-au gãsit în-

Dumnezeiasca înfrumuseþare a luiDumnezeiasca înfrumuseþare a luiDumnezeiasca înfrumuseþare a luiDumnezeiasca înfrumuseþare a luiDumnezeiasca înfrumuseþare a lui
Hristos saz mãrita sa schimbare la faþãHristos saz mãrita sa schimbare la faþãHristos saz mãrita sa schimbare la faþãHristos saz mãrita sa schimbare la faþãHristos saz mãrita sa schimbare la faþã

vãluiþi într-un nor de luminã de nedes-
cris, din care glasul Tatãlui Ceresc le-
a mãrturisit: „Acesta este Fiul Meu Cel
iubit, întru Care bine am voit, pe Aces-
ta sã îl ascultaþi”(Matei 17/5). În toa-
tã aceastã conjuncturã fericitã pentru
creaþia umanã a lui Dumnezeu, uceni-
cii au jucat rolul neputincios de „sim-
plii spectatori”. În tot acest tablou a
cãrui paletã coloristicã depãºea cu mult
tot ce putea sã-ºi închipuie mintea
umanã, Petru, Iacob ºi Ioan, de spai-
mã cad cu faþa la pãmânt, dar Hristos
Însuºi S-a apropiat de ei ºi le-a zis:
„sculaþi-vã ºi nu vã temeþi”. Ridicân-
du-ºi ochii de la pãmânt, iatã cã în ju-
rul lor nu mai era nimeni decât Iisus
Hristos singur, care le-a poruncit sã nu
dezvãluie nimic din cele ce vãzuserã,
pânã dupã învierea Sa din morþi.

În baza celor enunþate, Sãrbãtoarea
Schimbãrii la faþã a Mântuitorului
nostru Iisus Hristos devine prin exce-
lenþã sãrbãtoarea îndumnezeirii firii
umane, precum ºi a participãrii directe
ºi nemijlocite a trupului nostru efemer
la bunãtãþile veºnice care sunt mai pre-
sus de firea umanã. Totodatã o puter-
nicã tradiþie creºtinã afirmã în favoa-
rea acestei sfinte sãrbãtori cã prima
icoanã realizatã de sfinþii apostoli a fost
acea reprezentare taboricã a schimbã-
rii la faþã a Mântuitorului nostru Iisus
Hristos. Altfel spus, mai înainte de a
duce la bunã împlinire actul de mân-
tuire a omului prin Jertfa ºi Învierea
Sa, Dumnezeu Fiul se descoperã de-
plin pe Sine ucenicilor sãi ºi prin ei
umanitãþii întregi, punctând precis ºi

foarte limpede scopul Întrupãrii Sale în
lume, ca fiind Acela care aduce pe tot
omul la cunoaºterea lui Dumnezeu, la
vederea Mãririi Sale necreate ºi prin
aceasta la dobândirea vieþii veºnice prin
îndumnezeirea omului.

Sãrbãtoarea Schimbãrii
la Faþã a Domnului –

atestare istoricã
În biserica creºtinã rãsãriteanã, sãr-

bãtoarea Schimbãrii la Faþã a Domnu-
lui este datatã în istoria creºtinã a pri-
melor veacuri, la începutul sec. al IV-
lea, când însãºi Sfânta Împãrãteasã Ele-
na zideºte o bisericã pe Muntele Tabor,
în amintirea acestui episod scripturis-
tic aparte. Totodatã aceastã sãrbãtoa-
re apare menþionatã ºi în documente
din prima jumãtate a sec. al V-lea. În
apus, aceasta s-a generalizat mult mai
târziu printr-o hotãrâre adoptatã de
papa Calist al III-lea, în semn de mul-
þumire ºi recunoºtinþã pentru biruinþa
creºtinilor asupra armatelor turceºti la
Belgrad, în anul 1456.

Sãrbãtoarea Schimbã-
rii la Faþã a Domnului –

icoanã plinã
de Luminã

Icoana schimbãrii la faþã a Domnului
Dumnezeului ºi Mântuitorului nostru Ii-
sus Hristos Îl are în centru pe Însuºi
Fiul lui Dumnezeu înomenit, înveºmân-
tat într-o luminã necreatã, blândã, cal-

dã ºi afectuoasã. Faþa Sa strãluceºte
mai puternic decât lumina solarã iar hai-
nele sunt mai albe decât orice înãlbitor
din lumea aceasta. În tot acest tablou
mistic, de-a stânga ºi de-a dreapta Sa
sunt pictaþi proorocii Moise ºi Ilie, lu-
minãtorii poporului Israel din perioada
vechi-testamentarã a acestuia. În latura
medianã a icoanei, cu feþele culcate la
pãmânt apar cei trei apostoli Petru, Ia-
cob ºi Ioan, ca martori direcþi ºi de ne-
tãgãduit a celor întâmplate, copleºiþi fi-
ind de dezvãluirea deplinã a Mãririi Dum-
nezeieºti, care nu este altceva decât în-
sãºi Slava Dumnezeiascã pe care o vor
contempla Sfinþii în viaþa viitoare. În
partea de jos a icoanei sunt reprezentaþi
ºi restul de nouã apostoli ca fiind cei
care aºteptau la poalele Muntelui Tabor,
reîntoarcerea din „cerul dumnezeiesc ta-
boric” a Învãþãtorului lor ºi Dumnezeu-
lui nostru Iisus Hristos.

În ciuda faptului cã din punct de ve-
dere calendaristic-bisericesc ne regãsim
în Postul Adormirii Maicii Domnului,
Pravoslavnica Bisericã Ortodoxã îngã-
duie dezlegare la peºte pentru bucuria
praznicului. Tot în formatul acestei sfin-
te sãrbãtori se cuprinde ºi o pomenire
generalã a celor trecuþi în veºnicie, cu
precãdere în Biserica Rusã. Totodatã în
anumite zone, la sãrbãtoarea Schimbã-
rii la Faþã a Domnului se aduc la sfânta
bisericã struguri copþi timpuriu, care se
sfinþesc ca pârgã a roadelor date de
Dumnezeu omului, dupã care se împart
credincioºilor prezenþi la bucuria aces-
tui mare praznic împãrãtesc.

PR. NICOLAE PREDOI
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Unul dintre acestea este
„Humidity” / „Vlaznost”
(regia Nikola Ljuca, Serbia/
Grecia/Olanda, 2016), un film
nerecomandat minorilor sub
16 ani. Prezentat în secþiunea
Forum a Festivalului de Film
de la Berlin din 2017, „Humi-
dity” spune povestea unui
cuplu a cãrui existenþã
rutinierã e datã peste cap de o
dispariþie inexplicabilã. Petar
încearcã sã treacã peste lipsa
Minei cum ºtie el mai bine.
Drogurile ºi relaþiile de-o
noapte sunt parte integrantã a
acestui proces de coping,
care are drept fundal lumina
difuzã a cluburilor de noapte
din Belgrad sau intimitatea
relativã a aparamentelor altora.

Tot în Belgrad ºi tot în
cluburile de noapte se petrece
ºi cea mai mare parte din
„Afterparty” / „Afterparti”
(regia Luka Bursac, Serbia,
2017), doar cã de data aceasta
protagonistul nu face parte din
high life-ul sârb, ci îºi doreºte
cu orice preþ sã îºi depãºeascã
statutul, acela de simplu
barman. Mai mult decât
bogat, Marko îºi doreºte sã fie

Primãria municipiului Craiova ºi instituþiile partenere continuã
seria evenimentelor „ART in the PARK”, de la Teatrul de Varã din
Parcul „Nicolae Romanescu”. Astãzi, 5 august, ºi duminicã, 6 au-
gust, craiovenii sunt invitaþi sã urmãreascã un spectacol de teatru
pregãtit de trupa „Phantasia”, de la Palatul Copiilor din Craiova.
Spectacolele vor începe la ora 20.00, iar intrarea este liberã, în limi-
ta locurilor disponibile. Programul evenimentelor estivale „ART in
the PARK” va continua pânã la sfârºitul acestei luni, cu concertul
„Sound & Music 4U” (12, 13 august, ora 20.00), Gala Freaks – spec-
tacol de dans (19 august, ora 20.00), un spectacolul dans susþinut de
trupa ACT (20 august, ora 19.00), toate realizate în colaborare cu
Casa de Culturã „Traian Demetrescu”. Pe 26 ºi 27 august, Teatrul
de Varã va gãzdui evenimente din cadrul Festivalului „Puppets Oc-
cupy Street”, organizat de Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”.

Artiºti din Coreea de Sud urcã astã-
searã, de la ora 19.00, pe scena Filar-
monicii „Oltenia”, într-un concert
care face parte din turneul „Europe
Music Festival 2017”. Sub bagheta
dirijorului Cristian Sandu, Orchestra
Simfonicã a instituþiei va oferi publi-
cului un program ce include atât cân-
tece tradiþionale coreene, cât ºi lucrãri
de Georges Bizet (Aria „Je dis que
rien ne m’épouvante” din opera
„Carmen”), Giaccomo Puccini (Aria
„Donde Lieta usci” din opera „La
Boheme”), Gaetano Donizetti (Aria
„Al dolce guidami” din opera „Anna
Bolena”), W.A. Mozart (Aria „Non
piu andrai, farfallone amoroso” din
opera „Nunta lui Figaro”), Giusep-
pe Verdi (Aria „Pace, pace, mio Dio”
din opera „Forþa destinului”) º.a.

Soliste sunt sopranele Lee Mee
Hye, Heeok Lee, Kay Pahk, Seo

Teatru cu trupa „Phantasia” a Palatului Copiilor din Craiova Artiºti din Coreea de Sud,
pe scena Filarmonicii „Oltenia”

Young Mi, Kim Eunyoung, Lee Ok
Yeo, Kim Eunyoung, Lee Ok Yeo, Kim
Jung Hee ºi Soyung Yu ºi baritonul
Yoon Jongkook. Un concert susþinut
de artiºti din Coreea de Sud a avut

loc ºi joi, 3 august, la Teatrul de Varã
din Parcul „Nicolae Romanescu”.
Evenimentele sunt organizate de Aso-
ciaþia Interculturalã Româno-Coreea-
nã ºi de Filarmonica „Oltenia”.

Ediþia 2017 a Divan Film Festi-
val, cu tema Balkan Love, care va
avea loc în perioada 18 – 26 august,
la Craiova (Cinema Inspire ºi Cen-
trul Vechi) ºi în Port Cultural Ceta-
te, vine cu un numãr-record de 18
filme, din care 15 vor fi proiectate
în premierã naþionalã, anunþã orga-
nizatorii. Între cele mai noi ºi uimi-
toare poveºti de dragoste urbane
din Balcani – inclusiv filme nereco-
mandate minorilor sub 16 ani – se
regãsesc ºi patru producþii „a cã-
ror acþiune se desfãºoarã pe funda-
lul zgomos al oraºelor balcanice, de
la periferii pânã în magazine de lux
sau cluburi exclusiviste”.

Programul proiecþiilor
de la Craiova:

Vineri, 18 august

Ora 11.00, Cinema Inspire: Scurtme-
traje din Balcani / Balkan Shorts I

Ora 18.00, Cinema Inspire: „O nevas-
tã bunã” / „A Good Wife” (Croaþia, 2016)

Ora 21.30, Centrul Vechi: „Bourek”
(Cipru-Grecia-SUA-Serbia, 2016)

Sâmbãtã, 19 august

Ora 11.00, Cinema Inspire: „Misterul
dealurilor verzi” / „The Mistery of Green
Hill” (Craoaþia, 2017)

Ora 18.00, Cinema Inspire: „Pe unde
trece Atilla…” / „There where Atilla pas-
ses” (Canada, 2016)

Ora 21.30, Centrul Vechi: „Un basm
împuþit” / „A Stinking Fairytale” (Serbia-
Bulgaria, 2015)

Duminicã, 20 august

Ora 11.00, Cinema Inspire: „Trambu-
lina” / „Trampolin” (Croaþia, 2016)

Ora 18.00, Cinema Inspire: „Piaþa
America” / „Amerika Square” (Grecia -
Marea Britanie - Germania, 2016)

Ora 21.30, Centrul Vechi: „Lumina de
apoi” / „Light Thereafter” (Bulgaria-Bel-
gia, 2017)

Divan Film Festival este un proiect cultural organizat de Fundaþia pentru Poezie
„Mircea Dinescu” ºi co-finanþat de Administraþia Fondului Cultural Naþional, cu
sprijinul Primãriei Municipiului Craiova,  Centrului Naþional al Cinematografiei, Con-
siliului Judeþean Dolj, Uniunii Cineaºtilor din România ºi Institutului Cultural Ro-
mân. Festivalul va avea loc în perioada 18 – 20 august în Craiova (Centrul Vechi ºi
Cinema Inspire), iar în perioada 21 – 26 august, în Port Cultural Cetate din judeþul
Dolj. Intrarea este liberã la toate proiecþiile ºi concertele din program.

celebru. Pentru
asta e pregãtit sã
facã orice, chiar
ºi sã joace într-o
producþie
româneascã
pentru adulþi.

Alte iubiri, alte
oraºe. În cazul
lungmetrajului „There Where
Atilla Passes...” / „La ou
Atilla passe...” (regia Onur
Karaman, Canada, 2016)
oraºul e Montreal, în timp ce
iubirea are rãdãcini lungi,
care se întind pânã în
Turcia. În acest coming of
age sensibil ºi poetic, Atilla
îºi gãseºte perechea, îºi
acceptã trecutul ºi se regã-
seºte pe sine.

Filmul-ºoc al ediþiei 2017
rãmâne însã „Transmania”
(Croaþia, 2016). În realizarea
acestui omnibus, fiecare din
cei 15 co-regizori a putut
viziona doar ultimul minut al
segmentului anterior. Rezulta-
tul este ºocant, o constantã
fiind practicile sexuale de
niºã în decor urban. De la
banalitatea apartamentului
propriu la promiscuitatea

clubului cu dublã întrebuinþa-
re, unde se produc filme
pornografice cu amatori,
dragostea (fizicã, dar nu
numai) e omniprezentã.

26 de nominalizãri ºi 37
de premii obþinute
la festivaluri internaþionale

Organizatorii Divan Film
Festival anunþã cã altã
noutate a acestei ediþii o
reprezintã ºi numãrul-record
de filme regizate de femei.
Cele ºase regizoare ale cãror
producþii fac parte din
selecþia festivalului sunt
Mirjana Karanovic, actriþã-
cult în Serbia ºi nu numai („A
Good Wife” / „Dobra zena”,
Serbia, 2016), Evangelia
Kranioti, regizoarea picturalu-
lui documentar „Exotica,
Erotica, Etc” (Franþa,

Grecia, 2015), Hana Jusic
(Quit Staring at My Plate” /
„Ne gledaj mi u pijat”),
coproducþie Croaþia-Dane-
marca, 2016), Teona Stru-
gar Mitevska („When the
Day Had No Name”,
coproducþie Macedonia-
Belgia, 2017), Tamara
Drakulic, autoarea etericului
„Wind/ Vetar” (Serbia,
2016) ºi Cejen Cernic („The
Mystery of Green Hill” /
„Uzbuna na Zelenom
Vrhu”, Croaþia, 2017).

În plus, filmele din selecþia
Divan Film Festival se bucurã
de un parcurs festivalier
remarcabil, totalizând 26 de
nominalizãri ºi 37 de premii
obþinute la festivaluri internaþi-
onale de prestigiu, printre care
se numãrã Berlin, Veneþia,
Rotterdam, Locarno, Sundan-
ce sau Sarajevo.

15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la Divan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film Festival 2017 2017 2017 2017 201715 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la Divan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film Festival 2017 2017 2017 2017 201715 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la Divan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film Festival 2017 2017 2017 2017 201715 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la Divan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film Festival 2017 2017 2017 2017 201715 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la Divan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film Festival 2017 2017 2017 2017 201715 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la Divan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film Festival 2017 2017 2017 2017 201715 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la Divan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film Festival 2017 2017 2017 2017 201715 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la Divan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film Festival 2017 2017 2017 2017 201715 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la 15 proiecþii în premierã naþionalã la Divan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film Festival 2017 2017 2017 2017 2017
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Procurorul special Robert
Mueller, cel care coordoneazã
investigaþia privind ingerinþele
Rusiei în campania electoralã
americanã din 2016, a dispus
formarea unui mare juriu care
sã contribuie la anchetã ºi care
a emis deja anumite citaþii, po-
trivit unor surse citate de site-
ul agenþiei Reuters.

În Statele Unite, un mare ju-
riu este constituit pentru a exa-
mina dacã probele dintr-un do-
sar sunt destul de puternice
pentru a emite puneri sub acu-
zare în vederea unui proces
penal. Un astfel de juriu nu ho-
tãrãºte nevinovãþia sau vinovã-
þia unui potenþial inculpat.

Un mare juriu, format din cetãþeni obiº-
nuiþi, poate sã permitã unui procuror sã
emitã citaþii, pentru a obþine documente
sau pentru a impune mãrturia unor per-
soane sub jurãmânt. Potrivit surselor ci-
tate de Reuters, marele juriu dispus de
cãtre Robert Mueller a emis deja citaþii în

Preºedintele Comisiei Europene:

Nu vreau întreruperea negocierilor

de aderare, dar Turcia

se îndepãrteazã de UE
Jean-Claude Juncker, preºedintele

Comisiei Europene, a declarat cã se
opune încetãrii negocierilor pentru
aderare cu Turcia, avertizând însã cã
Administraþia Recep Tayyip Erdogan se
îndepãrteazã de perspectivele integrãrii
în Uniunea Europeanã. “Turcia este
vecinul nostru, nu putem pur ºi simplu
sã îi ignorãm. Eu nu sunt favorabil
încetãrii negocierilor de aderare cu
Turcia, o solicitare a Parlamentului
European”, a declarat Jean-Claude
Juncker într-un interviu acordat site-
ului Politico.eu. “Dar realitatea este cã
Turcia se îndepãrteazã de obligaþia
asumatã de a deveni membrã a Uniu-
nii Europene. Nu Uniunea Europeanã
aderã la Turcia, ci Turcia vrea sã adere
la Uniunea Europeanã”, a subliniat
preºedintele Comisiei Europene.
Uniunea Europeanã a criticat acþiunile
de reprimare adoptate de Administraþia
Recep Tayyip Erdogan dupã tentativa
de loviturã de stat din iulie 2016.

Poliþia israelianã confirmã cã premierul

Benjamin Netanyahu este suspect

într-o anchetã privind o posibilã fraudã
Benjamin Netanyahu, premierul

israelian, este suspect în douã anchete
privind niºte acuzaþii de fraudã ºi mitã,
conform unui document al poliþiei
prezentat unui tribunal din Israel,
informeazã The Guardian. Suspiciunea
împotriva lui Netanyahu, ce neagã
acuzaþiile, a fost relevatã în cadrul unei
cereri a anchetatorilor de a solicita un
ordin de sechestru asupra unor dosare
privind negocierile cu Ari Harow, fost
ºef de cabinet, de a deveni martor al
procurorilor. Sara Netanyahu, soþia
prim-ministrului israelian Benjamin
Netanyahu, a fost de asemenea intero-
gatã, miercuri, de autoritãþile din
Israel, fiind suspectatã de sãvârºirea
unor acþiuni frauduloase.

Un incendiu masiv a cuprins unul

dintre zgârie norii din Dubai
Un incendiu masiv a izbucnit, ieri,

într-unul dintre cei mai înalþi zgârie
nori din Dubai, Emiratele Arabe
Unite, iar pompierii au intervenit
rapid, raportând cã pânã în acest
moment nu s-au înregistrat victime,
potrivit Daily Mail. Imaginile postate
pe reþelele de socializare aratã cã
flãcãrile s-au rãspândit rapid în Torch
Tower, una dintre cele mai înalte
clãdiri din lume. Torch Tower are 79
de etaje, iar la momentul inaugurãrii
(2008) a fost cea mai înaltã clãdire
rezidenþialã din lume. Clãdirea are
peste 330 de metri înãlþime ºi este, în
prezent, a cincea cea mai înaltã
clãdire rezidenþialã din lume. Acelaºi
zgârie nori a fost cuprins de flãcãri ºi
în 2015, cauza rãspândirii incendiului
fiind materialele inflamabile utilizate
la construcþia clãdirii. Autoritãþile
locale au declarat cã trupele de
intervenþie au reuºit sã evacueze
clãdirea, pompierii luptându-se apoi
sã stingã flãcãrile. Încã nu a fost
stabilitã cauza producerii incendiului.

Preºedintele SUA, Donald Trump,
a susþinut, ieri, un discurs în care a
afirmat cã nu a câºtigat alegerile pre-
zidenþiale datoritã Rusiei, ci datoritã
votanþilor, adãugând cã investigaþiile
în privinþa ingerinþelor ruseºti repre-
zintã o cale pentru a-i submina legiti-
mitatea, potrivit Fox News.

Donald Trump a susþinut un dis-
curs în faþa susþinãtorilor sãi din
Virginia de Vest în care a încercat
sã opreascã suspiciunile legate de
ingerinþele ruseºti din alegerile pre-
zidenþiale americane din 2016. Nu
am câºtigat datoritã Rusiei. Am câº-
tigat datoritã vouã”, a spus preºe-
dintele american.

Adresându-se mulþimii, Trump a
precizat cã este de pãrere cã inves-
tigaþiile privind amestecul Rusiei în
alegerile prezidenþiale sunt ”fabricaþii
totale”. ”Procurorii ar trebui sã se
uite la cele 33.000 de emailuri ºter-

Legãturile financiare ale lui TLegãturile financiare ale lui TLegãturile financiare ale lui TLegãturile financiare ale lui TLegãturile financiare ale lui Trumprumprumprumprump
cu Moscova, investigate de FBIcu Moscova, investigate de FBIcu Moscova, investigate de FBIcu Moscova, investigate de FBIcu Moscova, investigate de FBI

legãturã cu întâlnirea din 9 iunie 2016 din-
tre Donald Trump Jr. ºi avocata rusã Na-
talia Veselniþkaia, la care au mai participat
Jared Kushner, ginerele preºedintelui ame-
rican, ºi Paul Manafort, pe atunci ºeful
campaniei prezidenþiale. Aceleaºi surse
menþioneazã, sub protecþia anonimatului,

cã marele juriu a fost instituit în
ultimele sãptãmâni ºi mai vizeazã
analizarea documentelor privind
întrevederea lui Donald Trump Jr.
cu Natalia Veselniþkaia.

“Aceasta este o evoluþie serioa-
sã în ancheta lui Mueller. Având
în vedere cã Mueller a moºtenit
o investigaþie care a început cu
luni în urmã, mutarea sugereazã
faptul cã a descoperit informaþii
care sã indice în direcþia acuza-
þiilor penale. Dar împotriva cui
vor fi îndreptate este adevãrata
întrebare”, a declarat fostul pro-
curor Paul Callan.

Unul dintre avocaþii lui Donald
Trump, Jay Sekulow, a minimali-
zat semnificaþia formãrii unui mare

juriu, spunând cã “nu este o mutare neo-
biºnuitã”. Procurorul special Robert Muel-
ler coordoneazã investigaþiile în cazul inge-
rinþelor Rusiei în campania electoralã ame-
ricanã ºi al presupuselor contacte între
apropiaþi ai preºedintelui Donald Trump ºi
oficiali ruºi.

Donald Trump: Nu am câºtigat alegerile datoritã Rusiei

Vladimir Putin analizeazã posibilitatea
de a candida pentru un nou mandat de preºedinte

Preºedintele Rusiei, Vladimir
Putin, a declarat cã analizeazã
posibilitatea de a candida pen-
tru un nou mandat, în cursul
scrutinului prezidenþial progra-
mat în martie 2018, informea-
zã site-ul agenþiei Tass.

Vladimir Putin s-a întâlnit,
ieri, cu veterani de rãzboi. Cu
ocazia reuniunii, un veteran l-a
întrebat dacã va candida pen-
tru un nou mandat de preºedin-
te, afirmând cã ar fi “foarte fe-
ricit” dacã rãspunsul va fi afir-
mativ. “Sigur, voi analiza posi-
bilitatea” de a candida din nou,
“vã mulþumesc”, a afirmat lide-
rul de la Kremlin. Vladimir Pu-
tin a exercitat douã mandate de
preºedinte al Rusiei în perioada

2000–2008, dupã care a fost
prim-ministru, în intervalul
2008–2012, în timp ce preºe-
dinte era Dmitri Medvedev.

Actualul mandat al preºedin-
telui Vladimir Putin a început în
martie 2012 ºi se va încheia în
2018. Potrivit Constituþiei Ru-
siei, orice preºedinte are drep-
tul la cel mult douã mandate con-
secutive, iar, dupã o pauzã de
un mandat, poate candida din
nou. Practic, Vladimir Putin va
putea obþine un nou mandat,
pentru perioada 2018-2024.
Potrivit celui recent sondaj de
opinie realizat de Institutul
VTSIOM, 83% dintre cetãþenii
ruºi susþin politicile lui Vladimir
Putin.

se de Hillary Clinton”, a adãugat pre-
ºedintele Statelor Unite. ”Am câºti-
gat pentru cã milioane de patrioþi
americani au votat ca sã-ºi recupe-
reze þara. Aþi vãzut vreun rus în Vir-
ginia, Ohio sau Pennsylvania? Ve-
deþi ruºi în seara asta aici?”

Trump a continuat spunând cã
investigaþiile pe aceastã temã repre-
zintã un complot al oponenþilor sãi
pentru a-i delegitima preºedinþia.
Discursul preºedintelui SUA a avut
loc la doar câteva ore dupã ce în
presã au apãrut informaþii pe surse
legate de investigaþiile procuroru-
lui special Robert Mueller. Wall
Street Journal ºi Reuters au relatat
cã Mueller a adunat un juriu care a
emis citaþii în legãturã cu întâlnirea
lui Donald Trump Jr. cu avocatul
rus, însã nu au fost fãcute publice
numele pe care au fost emise res-
pectivele citaþii.
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1 dolar SUA.......................3,8417........38417
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Cursul pieþei valutare din 5 august 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie
În mare

parte seninsâmbãtã, 5 august - max: 40°C - min: 24°C

METEO

SÂMBÃTÃ - 5 august

07:00 Vreau sã fiu sãnãtos
08:00 Vestigii ºi patrimoniu
08:30 Descãlecaþi în Carpaþi (R)
09:00 Oameni ca noi
09:30 M.A.I. aproape de tine

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

(R)
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Memorialul Durerii
17:00 #Creativ
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
23:10 Recurs la moralã
00:45 Anchetele comisarului

Antonescu (R)
01:15 Dincolo de hartã (R)
01:45 Exclusiv în România (R)
02:25 Telejurnal (R)
03:05 Vreau sã fiu sãnãtos (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
11:50 Poate nu ºtiai
12:00 Euromaxx
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:10 Prostanacul
1965, Franþa, Comedie
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 Handbal
20:50 Sinaia, la pas în 60 de

secunde
21:00 Festivalul de la Amara
22:00 Festivalul de la Amara
23:00 Festivalul de la Amara
00:00 Festivalul de la Amara
01:10 Gala Umorului (R)
02:10 Duelul pianelor (R)
03:30 Mic dejun cu un campion

(R)
04:30 Naturã ºi sãnãtate (R)
05:00 Lassie (R)
1997, Canada, Dramã, Familie
05:55 Imnul României
06:00 Euromaxx (R)
06:30 Teleshopping

TVR 2

07:40 Primul Contact
09:40 Hotelul Taj Mahal
11:10 Familia Savage
13:05 Pete ºi dragonul
14:50 Planul lui Maggie
16:30 Îndrãzneºte sã visezi
18:15 Cu cele mai bune intenþii
20:00 In Search of Fellini
21:40 Primul Contact
23:35 Cu orice preþ
01:15 Star Wars Episodul I -

Ameninþarea fantomei

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 O iubire ca-n poveºti
1998, SUA, Comedie, Romantic
12:00 Ce spun românii (R)
13:30 Anna ºi Regele
1999, SUA, Dramã
16:45 Max
2015, SUA, Aventuri, Familie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Hancock
2008, SUA, Acþiune, Fantastic
22:15 Nu-i de nasul meu
2010, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
00:15 Hancock (R)
2008, SUA, Acþiune, Fantastic
02:00 Nu-i de nasul meu (R)
2010, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
03:45 O iubire ca-n poveºti (R)
1998, SUA, Comedie, Romantic
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Cine-i cine? (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Dimineti langa tine (R)
10:15 Teleshopping
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Teleshopping
12:00 Petale de singurãtate (R)
14:00 Parola: Te iubesc
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Dimineti langa tine
18:00 Totul pentru tine
18:30 Senora
20:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire
23:00 Iubire ºi onoare
00:00 Dimineti langa tine (R)
01:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
03:30 Senora (R)
05:00 Iubire ºi onoare (R)
05:45 Parola: Te iubesc (R)
06:45 Îngeri pãzitori (R)

08:00 Wolverine
08:30 Un semn invizibil
10:30 La bloc (R)
12:45 Lacul lebedelor 3 (R)
14:15 Cu primele 20 de milioane

e mai greu (R)
16:30 La bloc
18:45 Prietenul prietenei mele
20:30 Fraþii Grimm
23:00 Asiguratorul
00:45 Fraþii Grimm (R)
02:45 În viaþã mai ºi câºtigi
04:30 Cine A.M
05:30 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

09:00 Barbie ºi uºa secretã
10:30 Ham talent
13:00 Observator
14:00 Turnul primului nãscut
1998, Italia, Franta, Aventuri,

Dramã
16:00 Observator
17:00 2K1 cu Mirela Vaida
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Ora de vârf 2
2001, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã, Thriller
22:30 Fantastic Show
00:30 Frica
1996, SUA, Dramã, Horror,

Thriller
02:30 Lege si ordine: Brigada

specialã
1999, SUA, Crimã, Dramã
03:15 Familia Flintstone in Rock

Vegas
2000, SUA, Comedie
03:45 Barbie ºi uºa secretã (R)
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 Sabbagh în acþiune
23:00 Evadare disperatã
2014, SUA, Dramã, Thriller
01:00 Se strigã darul (R)
03:00 Sabbagh în acþiune (R)
04:00 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Secrete de stil
09:30 Teleshopping
10:00 Cetatea de Scaun a

Sucevei
10:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
14:00 Angela merge mai departe
1981, România, Dramã
16:00 Corsarul Negru (R)
1971, Spania, Acþiune, Aventuri,

Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Super Cireaºa de pe tort
22:30 Execuþie în forþã (R)
2013, SUA, Acþiune, Crimã
00:30 Moartea domnului

Lãzãrescu
2005, România, Comedie,

Dramã
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:00 Focus 18 (R)
05:30 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 Stiri Sport.ro
14:00 Apropo TV
15:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 Local Kombat Giurgiu “Te

trec apele!”, Fiul lui Dracula &
Bestia Wilson (EXPLOZIV)

22:00 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:00 “Cartierul Roºu de Bãtaie”,

Local Kombat (EXPLOZIV)

SPORT.RO

Primul Contact

Se difuzeazã la HBO, ora 21:40

Au aterizat! Nave spaþiale
misterioase sunt deja rãspândi-
te 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 lin-
gvisticã, solicitatã de autoritãþi
ca sã descifreze limbajul "in-
truºilor".

Cod Roºu la Casa Albã

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

Dupã stabilirea unei importante
întâlniri de negocieri, Casa Albã
devine þinta unui atac terorist pus
la cale de o grupare nord-coreea-
nã. Printre focuri de armã ºi deto-
nãri de bombe, însuºi Preºedinte-
le Americii este luat prizonier.
Toate eforturile serviciului se
securitate ºi ale poliþiei de salvare
a instituþiei se bazeazã acum pe
informaþiile furnizate de Mike
Bannings....
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Fraþii Grimm

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Pelicula îi aduce în prim plan pe
cei doi culegãtori de folclor, Jacob
ºi Wilhelm Grimm, acum numiþi
Jake (Heath Ledger) ºi Will (Matt
Damon), care cãlãtoresc prin þarã,
în perioada napoleonianã, pentru a
învinge monºtrii ºi demonii, în
schimbul a câþiva bãnuþi. Atunci
când autoritãþile franceze le desco-
perã planurile, cei doi sunt forþaþi
sã se lupte cu un blestem...
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Emoji Filmul. Aventura zâmbãreþilor 3D

Ora:  13:30

Gen film: Animaþie, Aventuri, Comedie, SF

Turnul Întunecat

Ora: 21:00

Gen film: Acþiune, Fantastic, Horror, SF,

Atomic Blonde:
Agenta sub acoperire

Ora: 15:00; 19:00

Gen film: Thriller 

DUMINICÃ - 6 august

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 România - Primul

Centenar
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 Recurs la moralã (R)
04:15 Universul credinþei (R)
05:35 Poveste dupã poveste
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
11:50 Poate nu ºtiai
12:00 Azi despre mâine
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Naturã ºi sãnãtate
13:30 Bãieþi duri
1986, SUA, Comedie
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
20:00 Festivalul de la Amara
21:00 Festivalul de la Amara
22:00 Festivalul de la Amara
23:10 Ameninþarea
1971, Marea Britanie, SUA,

Dramã, Thriller
01:20 Duelul pianelor (R)
02:40 Teatru TV (R)
04:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
05:00 Ferma (R)
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

07:30 Cãlãtoria lui Fanny
09:05 ªtrumpfii
10:45 Pe platourile de filmare
11:10 In Search of Fellini
12:55 Epoca de gheaþã 3:

Apariþia dinozaurilor
14:30 Înapoi la mama
16:00 Cursa
18:15 ªtrumpfii
20:00 Copiii domniºoarei

Peregrine: Între douã lumi
22:10 Urzeala tronurilor
23:15 Black Butterfly
00:45 Sã furi de la un hoþ
02:25 O relaþie complicatã
04:00 Urzeala tronurilor
04:55 Riposta
06:00 Înapoi la mama

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Max (R)
2015, SUA, Aventuri, Familie
12:45 Clubul de noapte
1984, SUA, Comedie, Muzical
15:00 Cum sã dai afarã din casã

un burlac de 30 de ani
2006, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
17:00 Profesorul Trãsnit
1996, SUA, Comedie, Romantic,

SF
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Greu de pensionat 2
2013, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
22:45 Du;mani apropiaþi
2013, Canada, SUA, Acþiune,

Thriller
00:30 Greu de pensionat 2 (R)
2013, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
02:30 Duºmani apropiaþi (R)
2013, Canada, SUA, Acþiune,

Thriller
04:00 Apropo Tv (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

08:00 Cine-i cine? (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Dimineti langa tine (R)
10:15 Teleshopping
10:30 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
11:30 Teleshopping
14:00 Parola: Te iubesc
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Dimineti langa tine
18:00 Totul pentru tine
18:30 Senora
20:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire
23:00 Iubire ºi onoare
00:00 Dimineti langa tine (R)
01:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
03:30  Senora (R)
05:00 Iubire ºi onoare (R)
05:45 Parola: Te iubesc (R)
06:45 Îngeri pãzitori (R)

07:30 Wolverine
08:00 Un semn invizibil (R)
10:00 La bloc (R)
12:15 Cu primele 20 de milioane

e mai greu (R)
14:30 Prietenul prietenei mele

(R)
16:15 La bloc
18:30 Cu mingea la picior
20:30 Camera de refugiu
23:00 Destine la rãscruce
02:00 Camera de refugiu (R)
04:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

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

Familie
10:00 Te Pui Cu Blondele ? (R)
13:00 Observator
14:00 Ora de vârf 2 (R)
2001, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã, Thriller
16:00 Observator
17:00 Fantastic Show (R)
19:00 Observator
20:00 Cenuºãreasa II: Visele se

împlinesc
2002, SUA, Animaþie, Familie,

Fantastic, Romantic, Dragoste
21:30 Hoþ de diamante
2004, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie
23:30 Elizabeth: Epoca de aur
2007, Marea Britanie, Dramã,

Istoric
01:30 Incendiar
2008, SUA, Dramã, Romantic,

Thriller, Dragoste
03:00 Hoþ de diamante (R)
2004, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie
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 Pastila de râs (R)
14:00 Cãþei la înãlþime
15:00 Amintiri din copilãrie
1964, România, Aventuri
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 Pavilionul
2010, SUA, Horror, Thriller
02:00 ªtirile Kanal D (R)
03:15 Ochii din umbrã (R)
04:45 Teo Show (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

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

design
09:20 Teleshopping
10:00 Cucoana Chiriþa (R)
1986, România, Comedie
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Super Cireaºa de pe tort

(R)
15:30 Chef Dezbrãcatu’
16:00 Acþiunea Autobuzul (R)
1978, România, Dramã
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Poveºti trãsnite
2014, Argentina, Spania,

Comedie, Thriller
00:30 Trãdaþi în dragoste
02:30
Mama mea gãte?te mai bine (R)
03:30
Chef Dezbrãcatu’ (R)
04:00 Moartea domnului

Lãzãrescu (R)
2005, România, Comedie,

Dramã
06:45 Teleshopping

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

League calificari 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 ªtiri Sport.ro
21:15 Local Kombat Finala,

Benjamin Adegbuy - Pavel
Zhuravlev (EXPLOZIV)

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

“Atentie, bãieþi rãi!” (EXPLOZIV)

SPORT.RO

ªtrumpfii

Se difuzeazã la HBO, ora 18:15

ªtrumpfii sosesc pe marele
ecran odatã cu producþia Colum-
bia Pictures ºi Sony Pictures
Animation, comedia de live-ac-
tion ºi animaþie, Strumpfii. Când
vrãjitorul cel rãu Gargamel îi
alungã pe ºtrumpfi din satul lor,
ei sunt aruncaþi printr-un portal
magic tocmai în lumea noastrã,
aterizând în inima New York-ului,
chiar în Central Park.

Greu de pensionat 2

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

Frank Moses (Bruce Willis) este
salvat din ghearele unui asasin
plãtit de fostul sãu coleg Marvin
(John Malkovich), care ºi-a în-
scenat propria moarte pentru a
nu fi pus în pericol. Cei doi bãr-
baþi, alãturi de prietena lui Frank,
Sarah (Mary Louise Parker),
pornesc într-o cãlãtorie prin
lume, cu scopul de a descoperi
secretul din spatele proiectului
Nightshade...
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Destine la rãscruce

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  23:00

Cascador de profesie, aflat tot
timpul pe drum, Luke (Ryan Gos-
ling) se vede nevoit sã facã o schim-
bare de carierã atunci când aflã cã
are un copil cu Romina (Eva Men-
des), fosta sa iubitã. Decis sã se
implice în viaþa fiului sãu, Luke îºi
foloseºte îndeletnicirile pentru
jefuirea bãncilor, ca sã-ºi poatã
întreþine familia...
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LUNI - 7 august

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 O lume în devenire
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)

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
22:50 Poate nu ºtiai
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)

TVR 2

07:30 Epoca de gheaþã 3:
Apariþia dinozaurilor

09:05 Cursa
11:20 Producãtorii
13:30 Internul
15:30 Copiii domniºoarei

Peregrine: Între douã lumi
17:35 Pe platourile de filmare
18:05 Doctor Strange
20:00 Urzeala tronurilor
21:00 Jucãtorul
21:30 Nu-i totul alb sau negru
22:00 Twin Peaks
23:00 Joy
01:05 Indestructibilul

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Cum mi-am întâlnit

fericirea
2016, SUA, Canada, Dramã
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 Mafia de la rãsãrit
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
23:15 ªtirile Pro Tv
23:30 Lunetistul
1993, SUA, Acþiune, Dramã
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
08:00 Cine-i cine? (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Dimineþi lângã tine (R)
10:15 Teleshopping
10:30 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
11:30 Teleshopping
14:00 Parola: Te iubesc
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Dimineþi lângã tine
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
21:00 Iertare
23:00 Iubire ºi onoare
00:00 Dimineþi lângã tine  (R)
01:00 Parola: Te iubesc (R)
01:45 Petale de singurãtate (R)
03:30 Iertare (R)
05:00 Iubire ºi onoare (R)
05:45 Parola: Te iubesc (R)
06:45 Îngeri pãzitori (R)

07:00 Wolverine
07:30 Un semn invizibil (R)
09:30 La bloc (R)
12:15 Cu mingea la picior (R)
14:15 La bloc
16:45 Devoratoarea de bãrbaþi
20:30 Aventura în doi
22:45 44 minute
00:30 Aventura în doi (R)
02:45 Cine A.M.
06:00 La bloc (R)

PRO CINEMA

10:00 Turnul primului nãscut
1998, Italia, Franta, Aventuri,

Dramã
11:00 Nea Mãrin Miliardar (R)
1979, România, Comedie
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
00:00 Înºelat de Sarah Marshall
2008, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
02:00 Lege si ordine: Brigada

specialã
1999, SUA, Crimã, Dramã
03:00 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 B.D. intrã în acþiune
1970, România, Comedie
17:00 Amintiri din copilãrie
1964, România, Aventuri
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 Angela merge mai departe

(R)
1981, România, Dramã
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 Chiriþa la Iaºi
1987, România, Comedie
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 Focus Magazin
00:30 Poveºti trãsnite (R)
2014, Argentina, Spania,

Comedie, Thriller
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Vreau sã divorþez
06:00 Focus Magazin (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)
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:

“Urmasii 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

Doctor Strange

Se difuzeazã la HBO, ora 18:05

Când strãlucitul, dar egocentricul
neurochirurg Stephen Strange îºi
pierde abilitatea de a opera în
urma unui accident, un viitor
sumbru pare sã-i fie destinat. Dar
o întâlnire providenþialã cu Cea
Anticã, vrãjitoarea supremã retras
în sihãstrie pe culmile din Himala-
ya, i-ar putea deschide lui Strange
calea cãtre secretele magiei.

Mafia de la rãsãrit

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 21:15

Dupã asasinarea guvernatorului
oraºului Tokyo de cãtre membri
Yakuza, temuta mafie japonezã, ºeful
biroului local CIA (William Atherton)
apeleazã la agentul Hunter (Steven
Seagal) care a fost crescut în inima
culturii asiatice ºi antrenat de un ex-
Yakuza. Folosindu-se de vechile
sale legãturi, Hunter se prinde repe-
de cã tensiunile sunt din ce în ce mai
mari între vechea gardã mafiota si
unul dintre liderii tineri...

RECOMANDÃRI TV
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○ sursa: cinemagia.ro

44 minute

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:45

“44 minute” este povestea realã a
unui eveniment care a avut loc pe
28 februarie 1997 când doi bãrbaþi
înarmaþi pânã în dinþi au luat cu
asalt sucursala Bãncii Americii din
North Hollywood pentru a o jefui.
Atacul nu a decurs însã aºa cum îl
plãnuiserã ei, iar încercarea a
eþuat, rezultatul fiind cel mai vio-
lent schimb de focuri din istoria
modernã a poliþiei americane.

Înºelat de Sarah Marshall

Se difuzeazã la Antena 1, ora  00:00

Prima comedie romanticã "de tip
dezastru" din lume. Producãtorii
Judd Apatow ("The 40-Year-Old
Virgin", "Knocked Up"), Shaun
Robertson ("Knocked Up", "Super-
bad") ºi regizorul Nicholas Stoller
(co-scenarist la "Fun With Dick
And Jane", "TV’s", "Undeclared")
prezintã o comedie nãstruºnicã,
dedicatã tuturor celor lãsaþi când-
va cu ochii în soare de iubitã.
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Anunþul tãu!
Primãria Comunei Vîrvoru de Jos, Judeþul Dolj, or-
ganizeazã concursul, în conformitate cu HG 286/
2011, pentru ocuparea funcþiei contractuale de asis-
tent medical comunitar debutant, vacant, în data de
29 august 2017, ora 10.00 -proba scrisã, în 30 au-
gust 2017, ora  10.00 -proba interviu, la sediul insti-
tuþiei din comuna Vîrvoru de Jos, judeþul Dolj, nr.133.
Condiþiile specifice de participare la concurs: -ab-
solvent al ºcolii sanitare postliceale sau echivalen-
tã/studii postliceale prin echivalare, conform HG
nr.797/1997, privind echivalarea studiilor absolven-
þilor liceelor sanitare, promoþiile 1976-1994, inclu-
siv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, dovedi-
te cu diplomã de absolvire (specializarea asistent
medical generalist); -nu sunt condiþii de vechime.
Dosarele se depun în termen de 10 zile lucrãtoare
de la data publicãrii anunþului. Informaþii suplimen-
tare la sediul instituþiei sau la telefon: 0251.360.251.

LICEUL „Voltaire”, cu sediul în localitatea Craiova,
Calea Bucureºti, nr.107A, judeþul Dolj, organizeazã
concurs pentru ocuparea funcþiei contractuale va-
cante pe perioadã nedeterminatã de: secretar, 1/2
normã. Concursul se va desfãºura în per.28-
30.08.2017. Relaþii suplimentare la sediul liceului,
telefon: 0761.616.904, e-mail: lipfvoltaire@gmail.com

ªCOALA Gimnazialã „Lascãr Catargiu”, cu sediul
în localitatea Craiova, str.Bãrãganului, nr.45, jude-
þul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea pe
perioadã determinatã a funcþiei contractuale va-
cante de: îngrijitor, 1 post, conform HG 286/
23.03.2011. Concursul se va desfãºura astfel: -Pro-
ba scrisã în data de 28.08.2017, ora 09.00; -Proba
interviu în data de 30.08.2017, ora 09.00; -Proba
practicã în data de 30.08.2017, ora 12.00. Candida-
þii vor depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrãtoare de la publicarea
anunþului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la se-
diul ªcolii Gimnaziale „Lascãr Catargiu”. Relaþii su-
plimentare la sediul ºcolii, persoanã de contact:
Predus-Mic Daniel, telefon: 0740.599.903, e-mail:
scoala_19@yahoo.com

Primãria Municipiului Craiova, prin SC Salubritate
Craiova SRL, va efectua, în perioada 10.08.2017-
16.08.2017, în funcþie de condiþiile meteorologice
existente, lucrãri de dezinsecþie pe raza municipiu-
lui Craiova (luciu de apã ºi spaþii verzi). Lucrarea
de dezinsecþie pentru combaterea insectelor dãu-
nãtoare se va face prin pulverizare aerianã. Se va
folosi pentru dezinsecþie substanþa din grupa a III-
a de toxicitate Aqua K-othrine , avizatã de cãtre
Ministerul Sãnãtãþii. Conform fiºei de securitate a
produsului, soluþiile de lucru utilizate nu sunt pe-
riculoase pentru mediu ºi nu prezintã niciun peri-
col pentru oameni, animale, peºti ºi pãsãri.

ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii Cornetti Craio-
va, cu sediul în strada Jieþului nr.19, primeºte în-
scrieri pentru anul ºcolar 2017- 2018 în perioada
21 august – 1 septembrie 2017, la urmãtoarele dis-
cipline: canto clasic, muzicã uºoarã, muzicã po-
pularã, pian, vioarã, chitarã, orgã, acordeon, in-
strumente de suflat ( saxofon), dans clasic ( ba-
let), actorie, picturã, graficã, artã cinematograficã.
Examenul de admitere, în   anul I, se va desfãºura
în perioada 4- 7 septembrie 2017. Relaþii la telefon
0251/ 413.371; luni – vineri între orele 09.00- 15.00,
în perioada înscrierilor.

OFERTE DE SERVICIU
ANGAJEZ bonã
pentru fiul meu în
vârstã de 2 ani ºi 6
luni .  Ofer salar iu
200 Euro. Tel.
0763.808.156.

 Angajez recepþioner
hotel. Telefon: 0766/
481.842.

SOCIETATE anga-
jeazã  vânzã to r
magazin electrice,
san i ta re ,  vopse -
luri. Telefon: 0723/
619 .469 ,  0251 /
533.472.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359. 513.

Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

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

VÂND GARSONIERÃ
MOBILATÃ LÃPUª,
I M B U N Ã T Ã Þ I R I ,
ETAJ 4, CONSTRUC-
ÞIE -1986. Telefon:
0765/ 291.623.

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, utilitãþi,
teren 1300 mp, vie,
pomi, str. Bucovãþ. Ac-
cept credit prima 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 (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
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 în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobi-
lã), douã holuri ºi bu-
cãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fântânã
în curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
 Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.

ANUNÞ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

TUTUNARU NICOLAE, PRIMAR, PENTRU ORAªUL SEGARCEA,
titular al proiectului:  „Modernizare strãzi în oraºul Segarcea, judeþul
Dolj: str. Ariilor, Dorului, Dealul Viilor, Albinelor, Duzilor, Luminii,
Nucului, Morii, Al. Republicii, Eleºteului, Reforma Agrarã, Darius
Popescu, Jiului, Muncii, Fluturilor, Tractorului, Garoafelor,
Meriºorului, Primãverii”, anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cãtre APM Dolj – AVIZARE FÃRÃ
ACORD DE MEDIU în cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul menþionat, propus a fi amplasat
în oraºul Segarcea, str. Ariilor, Dorului, Dealul Viilor, Albinelor,
Duzilor, Luminii, Nucului, Morii, Al. Republicii, Eleºteului, Reforma
Agrarã, Darius Popescu, Jiului, Muncii, Fluturilor, Tractorului,
Garoafelor, Meriºorului, Primãverii.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1, în
zilele de Luni - Joi, între orele 8-16 ºi vineri între orele 8-14,  precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet: www.apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare (în termen de 5 zile de la data publicãrii
prezentului anunþ) pânã la data de 10.08.2017.

A  N U N T

Comuna  Urzicuþa cu sediul în Urzicuþa, str.
Calea Craiovei nr. 40, anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul:
“SISTEM DE CANALIZARE MENAJERÃ IN COMUNA
URZICUÞA, JUDEÞUL DOLJ”.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenþiei de Protecþia  Mediului
Dolj, strada Petru Rareº, nr.1, ºi la sediul Comunei
Urzicuþa,  Urzicuþa, str. Calea Craiovei nr.40, în zilele
de luni-vineri între orele 9.00-14.00.

Observaþiile publicului se primesc  zilnic la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, str.
Petru Rareº, nr.1.
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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, 5 august 2017

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

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp teren
intravilan,cadastru fã-
cut la 10 km de Cra-
iova sau schimb cu
garsonierã plus dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 10 ha pãdure
stejar 100-110 ani co-
muna Bãrbãteºti-
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã.Tele-
fon: 0752/ 641.487.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în comu-
na Albeni, judeþul Gorj
cu 7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
 400 mp teren str. Pã-
uniþei. Telefon: 0766/
531.958.
Proprietar vând  1000
mp Cîrcea lângã Com-
plex Magnolia ºi 5000
mp  - Gara Pieleºti lân-
gã Fabrica  de termo-
pane Q Fort. Telefon:
0752/ 641.487.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl ºi
semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi - la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

CUMPÃR GARSONIE-
RÃ plata pe loc la par-
ter. 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.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.
Vând urgent loc
de veci Roboaica,
groapã boltitã – placã
metalicã 2 locuri. Tele-
fon: 0744/208.585.
Vând pendulã ceas,
stabilizator tensiune
rusesc, maºinã de cu-
sut Singer, rochie de
mireasã. Telefon:
0771/ 622.574.
Vând plug pentru boi.
Craiova, str. Rândune-
le nr.43.
Vând 3 locuri de veci
cimitirul Sineasca. Te-
lefon: 0763/50.962;
0768/ 437.838.
Urgent! Vând conve-
nabil maºinã de spã-
lat Whirlpool. Telefon:
0741/ 072. 812.

Vând aragaz 3
ochiuri SOMEª cu
hotã electricã ºi chiu-
vetã fontã. Telefon:
0728/ 011.731.
Vând loc de veci cimi-
tirul Ungureni. Telefon:
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 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 diver-
sã Telefon: 0251/
427.583.
Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 galan-
tare cu geam, 3 eta-
jere cu rafturi, 2 dula-
puri. Telefon: 0748/
599.012.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri, pom-
pã Kama de udat
grãdina, 4 bare cor-
nier de 70cm lungi
de 2,80m. Telefon:
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
nichelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100
lei, masã extensibilã -
100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/
298.240.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fi-
brã, butoi salcâm - 10
vedre, cârlige jgheaburi
de apã la casã noi. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Tele-
fon: 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 folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.

Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50
lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scau-
ne tapiþate, pat dublu,
comodã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Ofer 2 camere – par-
ter ultracentral- birou
firmã spate Ciufulici –
complet renovat. Te-
lefon: 0722/ 381.426.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

COMEMORÃRI

Astãzi, 06 august
2017,  se  împl i -
nesc 19 ºi respec-
tiv 13 ani ºi 8 luni
de când scumpi
noºtri pãrinþi, bu-
nici ºi strãbunici,
MANEA DUMITRU
ºi ªTEFANA, din
comuna Mârºani,
Dolj, au plecat de
lângã noi într-o
lume mai bunã. Vã
vom iubi mereu!
Familia Didu.

Familiile Laurenþiu
Roºu, Costel Bazã-
verde ºi Ion Pã-
nescu anunþã îm-
plinirea a 3 ani de
la dispariþia lui
THEODOR ROªU
(DOREL) rãpus de
o boalã necruþã-
toare. Nu te vom
uita niciodatã!
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Universitatea Craiova ºi-a ter-
minat repede, dar cu onoare, pri-
ma aventurã europeanã dupã 17
ani. A întâlnit o echipã imensã, a
doua ca numãr de trofee Cham-
pions League, care a investit
aproape 200 de milioane de euro
în vara aceasta, cam cât are bu-
getul ªtiinþa în 40 de ani, dar
care încã nu aratã nici pe depar-
te ca un colos de Champions
League. Practic, “diavolii” au
câºtigat ambele manºe cu 3-0 din
trei faze fixe, la douã dintre go-
luri  Calancea fiind coautor. Mi-
triþã se poate considera ºi el un
urmaº al lui Ivan ca ratãri mo-
numentale în ambele manºe. De
data aceasta, n-a mai tras pla-
sat, ca la Severin, dar i-a nime-
rit þeasta lui Donnarumma la 1-
0. Nu cã s-ar fi putut întoarce
meciul, diferenþa de valoare fi-
ind destul de mare, dar ar fi fost
o reuºitã istoricã ºi s-ar fi com-
plicat puþin situaþia „diavolilor”.
În condiþiile date, Milan ºi-a ges-
tionat fãrã griji avantajul luat de-
vreme, prin Bonaventura, ºi l-a
majorat tot într-un început de
reprizã, când puºtiul Cutrone a
speculat, dintr-o poziþie suspec-
tã de ofsaid, o deviere a lui Ma-
teiu. Meciul s-a disputat la o tem-
peraturã imposibilã, aproape 40
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de grade, iar ritmul jocului a su-
ferit din aceastã pricinã, dar ºi
din cauzã cã gazdele ºi-au vãzut
rezolvatã rapid problema califi-
cãrii. ªi totuºi, Gustavo a fost
ºi el periculos în douã rânduri,
iar mingea a zburat peste trans-
versalã la lovitura liberã a lui Zla-
tinski. Craiova n-a fost surcla-
satã nici pe deaprte în cele douã
manºe cu Milan, dar n-a specu-
lat niciuna dintre ocaziile crea-
te, în timp ce rossonerii au mar-
cat din 3 faze fixe, chiar dacã
au mai creat ºi ei alte 3 ocazii
uriaºe.

Mangia: „Pãcat
cã am luat din nou
goluri din faze fixe”

Italianul Mangia a recunoscut
superioritatea adversarului, însã
a precizat cã finalul meciului de
pe San Siro ar fi arãtat diferit în
cazul în care Mitriþã ar fi reuºit
sã înscrie la cea mai mare ocazie
a Craiovei. „Nu e uºor sã evolu-
ezi pe acest stadion. Noi ne-am
fãcut jocul, dar AC Milan a fost
clar echipa mai bunã. Este pãcat
cã am luat douã goluri din faze
fixe ºi am ratat acea ocazie mare.
Cine ºtie ce s-ar fi putut întâm-

pla dacã am fi reuºit sã egalãm.
Donnarumma s-a descurcat foar-
te bine în ambele meciuri. Îmi
pare rãu pentru Mitriþã. Bineîn-
þeles cã dupã acea ratare ºi-a pier-
dut încrederea ºi doar la asta s-a
gândit tot restul meciului. În me-
ciul tur a încercat sã tragã pe sub
Donnarumma, dar acesta a apã-
rat. În aceastã searã a ºutat pu-
ternic ºi a vrut sã rupã plasa, dar
Donnarumma s-a opus ºi de
aceastã datã”” a declarat Mangia 

Alexandru Mitriþã spune cã ol-
tenii au ambiþii mari acum pe plan
intern: „Eu cred cã am prins foar-
te multã experienþã dupã meciurile
cu Milan. Nu am fãcut nici aici o
partidã proastã ºi nu trebuie sã fa-
cem o tragedie. Acum, cel mai
important sã ne recuperãm. Sun-
tem o echipã foarte tânãrã, iar un
trofeu câºtigat ar însemna foarte
mult. Sperãm sã obþinem cât mai
multe victorii pe noul stadion. mi
pare cã nu am reuºit sã marchez
nici de data asta. Sper ca data vii-
toare, când voi avea ocazia, sã
marchez. Am jucat în faþa a peste
70.000 de spectatori, am avut pu-
þin trac la început, dar apoi ne-am
dat drumul la joc. A fost extrem de
cald, a fost ºi acesta un dezavantaj
pentru noi. Pãcat pentru þara noas-
trã, sper ca data viitoare sã se ca-
lifice cât mai multe echipe”.

Montella ºi-a lãudat suporterii,
„care au venit sã umplã stadionul
într-o zi de 3 august, contra unui
adversar nu foarte cunoscut.

Zeci de fani
olteni au fost reþinuþi
înainte de meci

Nucleul principal al galeriei
ªtiinþei a petrecut în arest me-
ciul cu AC Milan, din pricina
abuzurilor forþelor de ordine,
care au reþinut câteva zeci de
suporteri doar pentru cã aceºtia
au scandat în cadrul unui stabi-
liment numele echipei favorite,
iar proprietarul s-a revoltat ºi a
chemat poliþia, care i-a reþinut pe

Universitatea Calancea 5 — Di-
mitrov 7, Spahija 6, Kelic 6, Tiago
Ferreira 7, Bancu 5 — Rossi 5
(Mateiu, 46) 6, Zlatinski 6 — Gus-
tavo 7, Bãluþã 6 (Roman, 65) 6,
Mitriþã 6 (Bãrbuþ, 83).

Antrenor: Devis Mangia. 

AC Milan – Universitatea Craiova 2-0

Au marcat: Bonaventura (9), Cutrone (53).
Milano, San Siro, spectatori: 68.000.

Milan: Donnarumma 8 — Conti
7, Zapata 7, Musacchio 7, Rod-
ríguez 7 — Kessié 7, Bonaventura
8 (Borini, 81), Locatelli 6 — Niang
6, Suso 6 (Calhanoglu, 65) 6, Cu-
trone 7 (André Silva, 71) 6.

Antrenor: Vincenzo Montella. 

olteni. Galeria alb-albastrã a cu-
prins peste 500 de persoane, ju-
mãtate din Craiova, iar restul din
Italia sau Marea Britanie. La în-
ceputul partidei, tifoseria oltea-
nã a afiºat coregrafie frumoasã,
proiectatã în jurul numelui echi-
pei, Universitatea. Totodatã, un
mesaj în limba italianã a adus
aminte de precedenta prezenþã a
ªtiinþei pe San Siro, pentru me-
ciul cu Internazionale: “Dupã 37
de ani, te întorci pe San Siro,
înainte Craiova, tu eºti credinþa
noastrã ºi cu tine în inimã colin-
dãm lumea!”

Altfel, fanii italieni aproape cã
au umplut San Siro dupã recen-
ta campanie de achiziþii, iar Cur-
va Sud le-a mulþumit printr-o
coregrafie ºi un mesaj principa-
lilor artizani ai transferurilor,
Fassone ºi Mirabelli. Zecile de
mii de fani milanezi au început
sã se reverse cãtre San Siro cu
3-4 ore înainte de meci. Metrou-
rile, deºi circulau des ºi erau
punctuale, aproape cã nu fãceau
faþã valului de tifosi care se în-
dreptau spre arenã. În jurul
acesteia, zeci de magazine mo-
bile ofereau diverse accesorii cu
însemnele echipei care a câºti-
gat de 18 ori scudetto ºi de 7 ori
Champions League. Milanezii au
comercializat ºi douã serii  de fu-
lare emise special cu ocazia dis-
putei cu Universitatea Craiova,
de pe San Siro.
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