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- Mã mir, Popescule, cã pânã
acum n-au furat Biblia pe care se
jurã la procese.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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Primãria Craiova
a preluat construcþiile
de la chinezi
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Suspiciune de antrax
cutanat în Craiova

Numai în primele zece zile ale
lunii august, pompierii doljeni au
intervenit pentru stingerea a 63
de incendii de vegetaþie uscatã.
Tot în aceastã perioadã, ºi servi-
ciile voluntare pentru situaþii de
urgenþã au anihilat 17 focare.
Potrivit reprezentanþilor ISU “Ol-
tenia” al judeþului Dolj aceastã
situaþie a fost provocatã de arºi-
þã – fiind instituite trei coduri ro-
ºii de caniculã ºi patru coduri
portocalii –, dar ºi de focul în spa-
þii deschise. În urma producerii in-
cendiilor au ars 2.317 hectare de
vegetaþie uscatã, lãstãriº, mãrã-
ciniº ºi miriºte; 148 de hectare ce-
reale (grâu, orz, ovãz); 4 hectare
de mazãre furajerã; 70 de tone de
gunoi menajer; 70 de hectare li-
tierã de pãdure; 20 de hectare
fond forestier; 3 stâlpi de telegraf;
2 stâlpi de telecomunicaþii; 1 stâlp
comunicaþii CFR; 536 traverse de
lemn ºi 12,5 tone de furaje.
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Încep pregãtirile
pentru viitorul an ºcolar
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Codul portocaliu de caniculã
a fost prelungit

Meteorologii au prelungit, ieri,
atenþionarea cod portocaliu de
caniculã pentru judeþele Bihor,
Arad, Timiº, Caraº Severin,
Mehedinþi ºi Dolj. Astfel, astãzi,
valul de cãldurã se va extinde în
cea mai mare parte a þãrii, iar în
zonele joase de relief, pe arii
extinse va fi caniculã ºi indicele
temperaturã-umezealã (ITU) va
depãºi pragul critic de 80 de
unitãþi. Minimele nocturne se vor
situa în jurul valorii de 20 de
grade, iar în Dealurile de Vest vor
fi de 23-25 de grade. În judeþele
Dolj, Mehedinþi, Caraº-Severin,
Timiº, Arad ºi Bihor disconfortul
termic va fi accentuat ºi se vor
înregistra frecvent temperaturi
maxime de 37...38 de grade ºi
izolat 39 de grade. Totodatã,
Administraþia Naþionalã de
Meteorologie a extins ºi codul
galben de caniculã pentru judeþe
din Moldova ºi Muntenia.
Meteorologii avertizeazã însã cã
în dupã-amiaza zilei de sâmbãtã,
dar mai ales în noaptea de
sâmbãtã spre duminicã, vremea
va deveni instabilã în regiunile
vestice, sud-vestice ºi în zonele
montane ºi se vor înregistra
averse torenþiale, frecvente
descãrcãri electrice, vijelii ºi
cãderi de grindinã.

Premierul Mihai Tudose intrã
în minivacanþa de Sf. Maria.
Cine îi preia atribuþiile

Premierul Mihai Tudose ºi-a
delegat atribuþiile de prim-
ministru, pentru minivacanþa de
Sf. Maria, vicepremierului Marcel
Ciolacu, potrivit unei decizii
publicatã, joi, în Monitorul
Oficial. „În perioada 11-15
august 2017, domnul viceprim-
ministru Ion Marcel Ciolacu
exercitã atribuþiile prim-ministru-
lui privind conducerea operativã
a activitãþii Guvernului Româ-
niei”, se aratã în decizia premie-
rului Mihai Tudose, publicatã în
Monitorul Oficial. De asemenea,
secretarul general al Guvernului,
Mihai Busuioc, ºi-a luat concediu
de odihnã în perioada 11-25
august, atribuþiile sale fiind
preluate de secretarul general
adjunct al Guvernului, Andreea
Lambru, reiese dintr-o altã decizie
publicatã în Monitorul Oficial.
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Proiectul de lege privind organizarea ºi fi-
nanþarea activitãþii de vaccinare a populaþiei
în România a fost adoptat, miercuri, de Gu-
vern, potrivit unui comunicat de presã al Exe-
cutivului, remis MEDIAFAX. Proiectul de act
normativ instituie obligaþia vaccinãrii copii-
lor cu vaccinurile prevãzute în calendarul
naþional de vaccinare, precum ºi cu cele ad-
ministrate în situaþii epide-
miologice speciale întregii
populaþii sau unor grupuri
de populaþie.

“Categoriile de vaccinãri
obligatorii sunt: vaccinãri-
le cuprinse în calendarul
naþional de vaccinare pen-
tru copii; vaccinãrile impu-
se de situaþii epidemiologi-
ce care implicã vaccinarea
ca mãsurã de intervenþie în
vederea limitãrii bolilor
care pot fi prevenite prin
vaccinare; vaccinãrile pen-
tru personalul medico-sa-
nitar din unitãþile sanitare
publice ºi private ºi vacci-
nãrile pentru alt personal
din unitãþile publice ºi pri-
vate care prin natura atri-
buþiilor sunt expuse suplimentar la boli infec-
þioase sau pot reprezenta surse de infecþie care
ar putea pune în pericol sãnãtatea publicã,
stabilite prin hotãrâre de guvern”, se aratã într-
un comunicat de presã al Guvernului, remis
miercuri searã MEDIAFAX.

Rãspunderea privind prezentarea copilului
la vaccinare le revine pãrinþilor, reprezentan-
tului legal sau, dupã caz, persoanei care se
ocupã de creºterea ºi îngrijirea unui copil în
baza unei mãsuri de protecþie specialã. În ca-
zul vaccinãrii obligatorii, consimþãmântul pen-
tru vaccinare se prezumã ca fiind dat, iar re-
fuzul de vaccinare a copilului se face în scris.

La data înscrierii într-o colectivitate, insti-
tuþia are obligaþia de a solicita prezentarea unei
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ANSVSA: O mie de kilograme de gãlbenuº de ou, descoperite în judeþul Timiº

Autoritatea Naþionalã Sanitarã
Veterinarã ºi pentru Siguranþa Ali-
mentelor (ANSVSA) anunþã cã în
judeþul Timiº au fost descoperite,
miercuri, o mie de kilograme de
gãlbenuº de ou lichid, provenit din
Germania, contaminat cu insecti-
cid Fipronil. “Lotul respectiv a

fost reþinut în depozitul unitãþii
unde fusese distribuit, nicio can-
titate din acest produs nu a ajuns
la comercializare. Cele 1.000 de
kg vor fi neutralizate prin incine-
rare. Toate structurile teritoriale
judeþene sunt în alertã pentru a
acþiona în cel mai scurt timp, în

cazul în care se vor primi noi no-
tificãri privind ouãle contaminate
cu Fipronil. Comisia Europeanã
a transmis tuturor Statelor Mem-
bre urmatoarea recomandare:
«Este necesar ca toate statele
membre sã fie vigilente în ceea
ce priveºte produsele utilizate
pentru controlul acarianului roºu
în unitãþile de pãsãri pentru a se
asigura cã nu au loc tratamente
cu substanþe neautorizate»”,
transmite ANSVSA.

ANSVSA desfãºoarã controa-
le în fermele avicole din þarã. Pânã
acum, opt þãri au fost afectate
contaminarea ouãlor cu insecticid.
Recent, Luxemburg a anunþat cã
au fost retrase mai multe loturi de
ouã contaminate cu fipronil, un
insecticid a cãrui utilizare este in-
terzisã în producþia de alimente,
informeazã site-ul postului Fran-
ce 24. Autoritãþile din Luxemburg
au anunþat cã au informat Comi-
sia Europeanã în legãturã cu aceas-

tã situaþie, adãugând cã “ouã con-
taminate au fost vândute pe piaþa
din Luxemburg”.

Un lot de ouã prezenta niveluri
foarte ridicate de fipronil încât ar
fi putut afecta sãnãtatea copiilor
mici, însã nu reprezenta o ame-
ninþare pentru consumatorii
adulþi, se afirmã într-un comuni-
cat al autoritãþilor. Ouã contami-
nate s-au descoperit ºi în Belgia,
Olanda, Germania, Suedia, Elve-
þia, Marea Britanie ºi Franþa.

Fipronil este o substanþã folosi-
tã în mod frecvent în produsele
veterinare pentru a combate puri-
cii, cãpuºele sau pãduchii, însã
este interzisã utilizarea în cazul
animalelor destinate pentru con-
sum. Potrivit Organizaþiei Mondiale
a Sãnãtãþii (OMS), aceastã sub-
stanþã este foarte toxicã ºi ingera-
rea ei în cantitãþi însemnate pe ter-
men lung poate cauza probleme
medicale severe, afectând ficatul,
glandele tiroide ºi rinichii.

A fost adoptat de Guvern proiectul
de lege privind vaccinarea populaþiei

adeverinþe, emisã de cãtre medicul de familie
care are în evidenþa sa persoana respectivã,
care sã ateste efectuarea, respectiv neefectua-
rea vaccinãrilor obligatorii. “Antigenele vac-
cinale obligatorii la intrarea în colectivitate a
copiilor sunt cele împotriva difteriei, tetano-
sului, tusei convulsive, rujeolei, rubeolei, ore-
ionului, hepatitei B”, precizeazã Executivul.

Totodatã, proiectul de lege prevede înfiin-
þarea ºi funcþionarea unui Grup Tehnic de Co-
ordonare a Activitãþilor de Vaccinare
(GTCAV), comisie consultativã a Ministeru-
lui Sãnãtãþii, cu rol în elaborarea Strategiei
Naþionale de Vaccinare ºi coordonarea acti-
vitãþii de vaccinare la nivel naþional. Princi-
pala atribuþie a acestuia este de analizã a po-
liticilor de sãnãtate naþionale ºi internaþionale
ºi recomandarea de politici naþionale de imu-
nizare optime.

Totodatã, în cadrul direcþiilor de sãnãtate
publicã judeþene ºi în Bucureºti, se vor în-
fiinþa comisiile judeþene de vaccinare, respec-
tiv a Capitalei, ca structurã fãrã personalitate
juridicã, în coordonarea GTCA, cu rol în su-

pravegherea activitãþii de vaccinare la nivel
judeþean.

Au fost stabilite ºi sancþiuni pentru fiecare
dintre cei implicaþi în procesul de vaccinare,
respectiv instituþiile autoritãþilor publice cen-
trale ºi locale, adicã Ministerul Sãnãtãþii, In-
stitutul Naþional de Sãnãtate Publicã, Direc-
þiile de Sãnãtate Publicã judeþene ºi a munici-

piului Bucureºti, instituþii de
învãþãmânt, direcþiile gene-
rale de asistenþã socialã ºi
protecþie a copilului; furni-
zorii de servicii medicale de
vaccinare; pãrinþii sau re-
prezentanþii legali ai copiilor
eligibili la vaccinare, dar ºi
producãtorii ºi distribuitorii
de vaccinuri.

De asemenea, proiectul
stabileºte constituirea unui
stoc de rezervã de vaccinuri
ºi consumabile, cel puþin
egal cu necesarul anual, cu
termen de valabilitate minim
18 luni. Acest stoc urmea-
zã sã fie folosit în situaþii
epidemiologice speciale sau
în cazul înregistrãrii unor
discontinuitãþi de aprovizio-

nare la nivelul producãtorilor.
Statul român, prin Ministerul Sãnãtãþii, este

cel care îºi asumã asigurarea condiþiilor pen-
tru diagnosticul ºi tratamentul optim al oricã-
ror reacþii adverse ale vaccinãrii, precum ºi
compensarea oricãror efecte de duratã, dacã
sunt dovedite relaþiile de cauzalitate.

Normele de aplicare urmeazã a fi aprobate
în 12 luni de la data publicãrii în Monitorul
Oficial. Tot într-un interval de un an de la
publicare, furnizorii de servicii medicale de
vaccinare care funcþioneazã la respectiva datã
au obligaþia de a se înregistra în RENV. Actul
normativ ar urma sã intre în vigoare la data
de 1 ianuarie 2018. Proiectul de lege va fi
transmis Parlamentului.
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MIRCEA CANÞÃR

Coreea de Nord a avertizat, miercuri,
cã ar putea lovi cu rachete insula ameri-
canã Guam – întinsã pe 550 kilometri pã-
traþi ºi populatã cu 166.000 de locuitori –
din Pacific, situatã între Filipine ºi Hawa-
ii. La câteva ore, dupã ce preºedintele
american, Donald Trump, ameninþase
Coreea de Nord cu „foc ºi furie”, cum nu
a mai vãzut lumea, acesta a revenit ame-
ninþând regimul de la Phenian, în termeni
duri, printr-o intervenþie filmatã la terenul
sãu de golf din Bedminster, statul New
Jersey, unde se aflã în vacanþã. Preºedin-
tele american nu a omis sã aminteascã, pe
contul Twitter, cã prima sa decizie a fost
modernizarea arsenalului nuclear. Deter-
minarea preºedintelui american este în
mãsurã sã genereze neliniºte, deºi secre-
tarul de stat, Rex Tillerson, în escala fã-
cutã în Guam, a estimat cã nu este vorba
de o ameninþare iminentã ºi, în opinia sa,
preºedintele american a dat un mesaj-for-
te, în limbajul pe care liderul nord-core-
ean îl înþelege. Intenþia este de a avertiza
autoritãþile nord-coreene sã evite orice

eroare de judecatã, în contextul tensiuni-
lor crescânde, generate de continuarea pro-
gramului nuclear ºi balistic. Miercuri, Ed-
die Calvo, guvernatorul Guam, teritoriu ne-
încorporat în SUA, care conteazã drept
bazã navalã ºi militarã, aici staþionând
6.000 de militari americani ºi bombardie-
re strategice, a spus cã insula este pregã-
titã „pentru orice eventualitate”. Coreea de
Nord a testat, în ultima vreme, mai multe
rachete balistice. Comunitatea americanã
de informaþii estimeazã cã încãrcãtura
nuclearã poate fi ataºatã pe rachetele ba-
listice intercontinentale, punct de vedere
împãrtãºit, potrivit „Washington Post”,
de ministrul japonez al Apãrãrii. Se mai
spune cã dictatorul nord-coreean, Kim
Jong-Un, ar dispune de 60 de bombe ato-
mice, ceea ce, în opinia experþilor, este
exagerat. Conflictul nu poate fi  atenuat
decât dacã ambele pãrþi fac un pas îna-
poi. Sau dacã, printr-o mediere onestã, se
reuºeºte o dezescaladare a situaþiei. Ceea
ce este greu. Nici SUA ºi nici Coreea de
Nord nu vor da înapoi ºi publicaþia brita-

nicã „The Economist” crede cã nord-
coreeanul Kim Jong-Un ºi americanul
Donald Trump vor face tot posibilul sã ne
gândim la un scenariu înspãimântãtor.
Scenariul lui „The Economist” se termi-
nã rãu, fiindcã o posibilã loviturã punitivã
americanã asupra instalaþiilor militare
nord-coreene ar provoca un atac al Phe-
nianului asupra Seulului, urmatã de o ri-
postã americanã asupra Nordului. Toatã
lumea pierde. Donald Trump a încercat
sã gãseascã o soluþie simplã la o proble-
mã complicatã, delegând chestiunea
nord-coreeanã… Chinei, prin invitarea lui
Xi Jinping, la Mar-a-Lago, în Florida.
Mare lucru nu s-a întâmplat ulterior, deºi
China a votat recent, alãturi de SUA noi-
le sancþiuni economice contra Coreei de
Nord, în Consiliul de Securitate al ONU.
Dar China revendicã rolul de putere do-
minantã în Asia, rol deþinut, din 1945, de
SUA, ºi, din acest motiv, va evita ca ame-
ricanii sã profite de eventuala scufundare
a regimului nord-coreean, urmat de unifi-
carea Nordului cu Sudul, acesta dezvoltat

economic, permiþând SUA extinderea in-
fluenþei în toatã Peninsula. Începând cu
Bill Clinton, fiecare preºedinte american a
fost tentat de negocieri cu Coreea de
Nord. Secretarul de stat Madeleine Al-
bright a participat chiar la o sãrbãtoare a
Phenianului, într-un moment în care ne-
gocierile privind reconsiderarea anumitor
politici ale Nordului, începând cu progra-
mul de îmbunãtãþire a uraniului, nu avan-
sau ºi diplomaþia americanã faþã de Core-
ea de Nord semãna cu o cursã în care
competitorii au picioarele în saci, ca sã
citãm din memoriile „Doamnei Secretar de
Stat”. Excentricitãþile lui Kim Jong-Un ºi
inflexibilitatea lui Donald Trump alimen-
teazã o escaladare verbalã a tensiunilor,
aducând aminte de „criza rachetelor din
Cuba”, la începutul anilor ’60. O opþiune
militarã preventivã ar provoca replica Phe-
nianului în Coreea de Sud sau Japonia,
unde staþioneazã importante efective de
militari americani. Oricum, situaþia este
„sub control”, dar are chei – nu uºor de
acceptat, pentru soluþionare.

Primarul Craiovei, Mihail Geno-
iu, a precizat, ºi în conferinþa de
presã de miercuri, cã municipali-
tatea a întrerupt contractul de con-
cesiune cu firma Shandong Nin-
gjiang din cauza neîndeplinirii con-
diþiilor contractuale din actul adiþi-
onal nr. 2, care avea ca termen data
de 31 iulie pentru depunerea în cont
a banilor necesarii terminãrii con-
strucþiilor. „Nerealizarea acestei
condiþii a dus, obligatoriu, la de-
nunþarea contractului. Probabil cã
în prima ºedinþã de Consiliu Local
se va lua act de acest lucru, con-
silierii locali vor stabili cã acest
contract a fost denunþat ºi se va
trece în patrimoniu public tot ceea
ce s-a realizat în strada Caracal”,
a declarat Mihail Genoiu.

Chinezii, interesaþi
de o nouã colaborare

Edilul-ºef al Craiovei a prezen-
tat ºi o scrisoare a societãþii Shan-
dong, trimisã primãriei din China
ºi tradusã aici, pe care a lecturat-o
integral. În scrisoare, foºtii parte-
neri chinezi spuneau cã regretã
faptul cã nu au reuºit sã gãseascã
banii necesari ºi au cerut, în
schimb, o nouã ºansã de coopera-
re chiar pentru terminarea cartie-
rului de locuinþe. „Vã informez cã,
în ultima vreme, situaþia pieþei con-
strucþiilor din China se ameliorea-
zã, iar situaþia financiarã a compa-
niei noastre se va îmbunãtãþi trep-

Primãria Craiova a preluat construcþiile de la chinezi
Primãria Craiova a finalizat preluarea tuturor con-

strucþiilor existente, precum ºi a documentaþiei tehni-
ce de la cartierul de locuinþe de pe strada „Caracal”.
Autoritãþile locale au anunþat cã urmeazã ca aleºii lo-
cali sã ia act de rezilierea contractului de concesiune
cu firma Shandong Ningjiang din China, în felul acesta
fiind îndeplinite toate formalitãþile ºi deschisã calea
pentru gãsirea unei soluþii pentru finalizarea celor
1.800 de apartamente.

tat. În prezent, noi lucrãm în con-
tinuare pentru a cãuta fonduri ºi,
odatã ce vom avea bani suficienþi,
dorim sã colaborãm cu primãria din
Craiova pentru a duce la bun sfâr-
ºit proiectul nefinalizat. Dorim din
toatã inima sã ne pãstraþi o ºansã
de colaborare cu dumneavoastrã”,
se mai aratã în scrisoarea expedia-
tã de reprezentanþii firmei Shan-
dong Ningjiang.

Preluarea, realizatã
într-o sãptãmânã

 Autoritãþile de la Craiova au rãs-
puns cã, dincolo de aceste cuvin-
tele „frumoase”, conform legisla-
þiei, odatã încheiat acest contract
este imposibil de a fi dus mai de-
parte. Primarul Craiovei a prezen-

tat, tot în conferinþa de miercuri, ºi
procesul-verbal de predare-primire
a construcþiilor realizate pânã acum
pe ºantier – apreciate de chinezi la
10%, procent de realizare, ºi 8 mi-

lioane de euro, ca ºi investiþie. „Cu
aceastã ocazie au fost predate, pe
baza unor ridicãri topo, construc-
þiile ºi toatã documentaþia – autori-
zaþia de construcþie, inclusiv. Este
aproape o salã plinã de hârtii”. Po-
trivit primarului, au fost recepþio-
nate toate construcþiile, în stadiul
lor, ºi s-a stabilit la fiecare stadiul
de execuþie; au fost fãcute verifi-
cãri topometrice pentru a verifica
dacã dimensiunile din documente
bat cu cele de pe teren. De aseme-
nea, a fost preluat ºi proiectul-teh-
nic, studiul de fezabilitate ºi autori-
zaþia de construcþie.

Se cautã soluþii
pentru terminarea lucrãrilor

Odatã încheiatã procedura de
preluare a amplasamentului, cu toa-
te construcþiile de acolo, autoritãþi-
le locale sunt pregãtite sã continue

construcþia apartamentelor ºi se
cautã acum o soluþie în acest sens.
Existã o comisie din cadrul primã-
riei, înfiinþatã prin dispoziþie de pri-
mar, care are în lucru modalitãþile
de a continua aceastã investiþie.
„Probabil cã în cursul zilei de luni
vom avea prima discuþie vizavi de
modul de lucru, în continuare, pen-
tru finalizarea acestui obiectiv”, a
anunþat edilul-ºef al Craiovei, care
a precizat cã funcþionarii de la Di-
recþia de Patrimoniu a Primãriei
Craiova urmeazã sã meargã la Ofi-
ciul de Cadastru pentru a înscrie
proprietatea asupra clãdirilor în car-
tea funciarã. Reamintim cã proiec-
tul imobiliar a fost întârziat doi ani,
timp în care aproximativ 2.000 de
craioveni aºteaptã, cu cereri depu-
se la Primãrie, sã cumpere un apar-
tament în cartierul respectiv.

LAURA MOÞÎRLICHE
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În perioada 1 mai – 9 august a.c.,
la nivelul judeþului Dolj s-au produs
304 incendii de vegetaþie uscatã
nefiind întâmpinate probleme deo-
sebite în localizarea ºi lichidarea lor.

În aceastã perioadã au fost di-
seminate cãtre comitetele locale
pentru situaþii de urgenþã mãsuri ºi
dispuse acþiuni specifice comba-

La volan, sub influenþa bãuturilor alcoolice
Lucrãtori din cadrul Serviciului Rutier,

aflaþi în serviciul de supraveghere a traficu-
lui rutier, l-au depistat, miercuri, pe I. Cãtã-
lin, 29 de ani, cu domiciliul în comuna Gher-
ceºti, conducând un autoturism, pe DN 6B
– în localitatea Goieºti, având o concentra-
þie alcoolicã de  0,46 mg/l alcool pur în ae-
rul expirat. Poliþiºtii rutieri au întocmit în
cauzã dosar de cercetare penalã în confor-
mitate cu prevederile legale. În aceeaºi zi, în

jurul orei 17.15, agenþi de poliþie din cadrul
Biroului Rutier Craiova, aflaþi în serviciul de
supraveghere ºi control al traficului, l-au
depistat pe  N. Robert, 24 de ani, din Craio-
va în timp ce  conducea un autoturism fãrã
a deþine permis de conducere valabil pentru
nicio categorie de autovehicule.

Poliþiºtii rutieri au întocmit dosar penal pen-
tru conducerea unui autoturism pe drumurile
publice fãrã a poseda permis de conducere.

Poliþiºtii doljeni au fost sesizaþi prin numãrul
unic de urgenþã 112 cu privire la faptul cã o
persoanã necunoscutã s-ar fi înecat în lacul din
comuna Castranova, în punctul „La Baraj”.

La locul indicat s-au deplasat, miercuri,
poliþiºti din cadrul Secþiei 4 Poliþie Ruralã
Coºoveni, împreunã cu un echipaj de sca-
fandri din cadrul I.S.U. Olt, care au efec-

tuat cãutãri pentru identificarea persoanei.
În urma cercetãrilor, poliþiºtii au stabilit

identitatea celui în cauzã, stabilind cã este
vorba despre un bãrbat de 50 de ani, din
localitatea Castranova. Se pare cã acesta, în
urmã cu câteva zile a afirmat unei rude fap-
tul cã intenþioneazã sã se sinucidã, întrucât
suferã de o boalã incurabilã.

Doljean înecat în laculDoljean înecat în laculDoljean înecat în laculDoljean înecat în laculDoljean înecat în lacul
de la Castranovade la Castranovade la Castranovade la Castranovade la Castranova

Prin extinderea cercetãrilor
efectuate de poliþiºti din cadrul
Secþiei 3 Poliþie Ruralã Bucovãþ
într-o cauzã privind un furt, co-
mis în perioada 15-18 iulie a.c.,
din locuinþa lui B. Cosmin, din
comuna Sãlcuþa, în cursul zilei
de miercuri, a fost identificat fãp-
tuitorul. Din investigaþiile efectua-
te de poliþiºtii din cadrul Postului
de Poliþie Sãlcuþa a rezultat fap-
tul cã, S. Marius, 29 de ani, din
comuna Sãlcuþa, sat Plopºor, a

Cercetat pentru
furt calificat

pãtruns în locuinþa pãrþii vãtãma-
te ºi a sustras mai multe bunuri
(electrocasnice, aparaturã, obiec-
te vestimentare). Poliþiºtii au re-
cuperat toate bunurile sustrase,
prejudiciul depãºind 15.000 lei
acestea fiind restituit pãrþii vãtã-
mate. În cauzã se continuã cer-
cetãrile sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de furt calificat, ur-
mând ca dosarul sã fie înaintat
cu propunere Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova.

Potrivit sindicaliºtilor, prim-
ministrul Mihai Tudose a promis
cã majorarea de pânã la 15% va
fi acordatã ºi personalu-
lui din penitenciare. De
asemenea, s-a obþinut
acordul în a modifica în
profunzime statutul
agenþilor ºi ofiþerilor din
penitenciare, inclusiv în
ceea ce priveºte adopta-
rea denumirii de poliþiºti
de penitenciare.

Prim-ministrul Mihai
Tudose a dispus ca Mi-
nisterul Justiþiei sã pre-
gãteascã o propunere referitoare
la suplimentarea numãrului de
funcþii pentru sistemul adminis-
traþiei penitenciare ºi a unui me-

Sindicatele reprezentative din sistemul penitenciar s-au
întâlnit, ieri, cu prim-ministrul Mihai Tudose pentru a
discuta soluþii pentru problemele din penitenciare. La
întâlnire a participat ºi ministrul Justiþiei, Tudorel Toader.
Prim-ministrul Mihai Tudose a fost informat cu privire la
problemele din penitenciare, în principal discutându-se
soluþii pentru eliminarea discriminãrii salariale a angajaþilor
din penitenciare, suplimentarea numãrului de funcþii pentru
sistemul administraþiei penitenciare ºi modificarea statutu-
lui agenþilor ºi ofiþerilor de penitenciare.

morandum prin care sã fie conti-
nuatã ocuparea prin concurs a
funcþiilor vacante.

„Am cerut, de asemenea, prim-
ministrului Mihai Tudose ca buge-
tul penitenciarelor sã nu fie redus,
aºa cum se preconizeazã ºi sã se

asigure resurse pentru moderniza-
rea acestuia ºi îmbunãtãþirea con-
diþiilor de lucru. Urmeazã ca dupã
o discuþie cu ministrul Finanþelor
sã fie luatã o decizie în acest sens”,
se aratã într-un comunicat al Fe-
deraþiei Sindicatelor din Adminis-
traþia Naþionalã a Penitenciarelor .

Douã noi penitenciare,
la Caracal ºi Berceni

Guvernul ia în calcul construi-
rea a douã noi penitenciare la Ber-
ceni ºi Caracal, însã sindicatele au

insistat pe soluþia moder-
nizãrii penitenciarelor exis-
tente ºi a construirii de noi
pavilioane care sã asigure
condiþii mai bune de lucru
ºi de detenþie.

În funcþie de progresul
obþinut în urmãtoarele zile,
sindicatele vor decide în
ceea ce priveºte calenda-
rul acþiunilor de protest din
penitenciare. Între timp,
vor continua cu refuzul de
muncã suplimentarã ºi cu

pregãtirea celorlalte acþiuni de pro-
test anunþate (pichetãri de peniten-
ciare, acþiuni de protest la sediul
ANP ºi al Ministerului Justiþiei).

Sindicaliºtii din penitenciare:Sindicaliºtii din penitenciare:Sindicaliºtii din penitenciare:Sindicaliºtii din penitenciare:Sindicaliºtii din penitenciare:
Prim-ministrul a promis majorarea salariilorPrim-ministrul a promis majorarea salariilorPrim-ministrul a promis majorarea salariilorPrim-ministrul a promis majorarea salariilorPrim-ministrul a promis majorarea salariilor

80 de incendii de vegetaþie uscatã,80 de incendii de vegetaþie uscatã,80 de incendii de vegetaþie uscatã,80 de incendii de vegetaþie uscatã,80 de incendii de vegetaþie uscatã,
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Numai în primele zece zile ale lunii august, pompierii
doljeni au intervenit pentru stingerea a 63 de incendii de
vegetaþie uscatã. Tot în aceastã perioadã, ºi serviciile
voluntare pentru situaþii de urgenþã au anihilat 17 focare.
Potrivit reprezentanþilor ISU “Oltenia” al judeþului Dolj
aceastã situaþie a fost provocatã de arºiþã – fiind instituite
trei coduri roºii de caniculã ºi patru coduri portocalii –,
dar ºi de focul în spaþii deschise. În urma producerii incendii-
lor au ars 2.317 hectare de vegetaþie uscatã, lãstãriº, mãrã-
ciniº ºi miriºte; 148 de hectare cereale (grâu, orz, ovãz); 4
hectare de mazãre furajerã; 70 de tone de gunoi menajer; 70
de hectare litierã de pãdure; 20 de hectare fond forestier; 3
stâlpi de telegraf; 2 stâlpi de telecomunicaþii; 1 stâlp comuni-
caþii CFR; 536 traverse de lemn ºi 12,5 tone de furaje.

terii efectelor cauzate de creºterile
de temperaturã. Printre acestea,
convocarea Comitetului local pen-
tru situaþii de urgenþã; instituirea
serviciului de permanenþã la sediul
primãriei; inventarierea surselor de
apã de la nivelul unitãþilor adminis-
trativ-teritoriale ºi identificarea unor
surse suplimentare ºi de rezervã

pentru a se asigura apa necesarã
comunitãþii; aplicarea mãsurilor
care revin în sarcina Comitetelor
locale pentru situaþii de urgenþã
prevãzute în Planul judeþean de
mãsuri pentru sezonul estival 2017;
supravegherea permanentã a cali-
tãþii apei potabile ºi avertizarea po-
pulaþiei prin inscripþionarea fântâ-
nilor „Apã potabilã”/„Apã nepota-
bilã”; asigurarea rezervelor de apã
pentru incendiu ºi verificarea zil-
nicã a situaþiei existente.

Focul în spaþii deschise, un real
pericol în perioadele caniculare

De asemenea, este necesarã in-
tensificarea patrulãrilor în zonele cu
culturi agricole ºi în cele frecven-
tate pentru agrement, în locuri cu
vegetaþie forestierã, pentru preve-
nirea incendiilor. Este interzisã fo-
losirea focului deschis în locuri cu
pericol de incendiu, în zonele afec-
tate de uscãciune avansatã, pre-

cum ºi pe timp de vânt; locurile cu
pericol de incendiu, în care se apli-
cã aceastã interdicþie, se stabilesc
ºi se marcheazã de persoanele în
drept. Utilizarea focului deschis nu
se admite la distanþe mai mici de
40 m faþã de locurile cu pericol de
explozie, gaze ºi lichide combusti-
bile, vapori inflamabili, explozivi,
respectiv 10 m faþã de materiale
sau substanþe combustibile: lemn,
hârtie, textile, carton asfaltat, bi-
tum sau ulei.

Se recomandã informarea In-
spectoratului pentru Situaþii de Ur-
genþã „Oltenia” al judeþului Dolj asu-
pra situaþiilor existente ºi a celor
nou apãrute ºi menþinerea legãtu-
rii, în permanenþã, cu instituþiile
angrenate în astfel de situaþii (Ser-
viciul Judeþean de Ambulanþã, Di-
recþia de Sãnãtate Publicã Dolj,
Direcþia Sanitarã-Veterinarã ºi pen-
tru Siguranþa Alimentelor, Compa-
nia de Apã Oltenia, Centrul Meteo-
rologic Regional Oltenia).
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Ca urmare a temperaturilor în-
registrate în ultimele zile ºi a pro-
gnozei pentru perioada urmãtoa-
re, Inspectoratul Teritorial de
Muncã Dolj face o serie de reco-
mandãri agenþilor economici ºi
instituþiilor publice. Astfel, în pe-
rioadele cu temperaturi extreme
ridicate, pentru asigurarea condi-
þiilor de microclimat la locul de
muncã, angajatorii trebuie sã ia
toate mãsurile prevãzute de Legea
nr. 319/2006, a Securitãþii ºi Sã-
nãtãþii în Muncã, corelate cu pre-
vederile O.U.G. nr. 99/2000.

Conform cu legislaþia, este ne-
voie de asigurarea unor condiþii
minimale:  pentru ameliorarea
condiþiilor de muncã:  reduce-
rea intensitãþii ºi ritmului activitã-
þilor fizice; asigurarea ventilaþiei la
locurile de muncã, alternarea efor-
tului dinamic cu cel static; pen-
tru menþinerea stãrii de sãnã-
tate a angajaþilor: asigurarea
apei minerale adecvate, câte 2 – 4
litri/persoanã/schimb, prezenþa

Se apropie cu paºi repezi anul
ºcolar 2017 – 2018, iar în acest
sens au început pregãtirile în uni-
tãþile de învãþãmânt preuniversi-
tar din toatã þara. Vorbim de igie-
nizare, avize sanitare de funcþio-
nare, autorizaþii obþinute din par-
tea Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã, asigurarea pazei la ºi
pe lângã ºcoli etc. Inspectoratul

Ministrul Educaþiei, Liviu Pop,
a anunþat cã pânã în luna septem-
brie a anului viitor va fi finalizat
proiectul de modificare a Legii
Educaþiei Naþionale dupã care va
fi lansat cãtre Parlament, transmi-
te corespondentul MEDIAFAX.

Liviu Pop a declarat, ieri, la Cluj-
Napoca, la deschiderea celei de-a
XII-a ediþii a Forumului Organiza-
þiilor Studenþeºti din România
(FOSR), cã analiza actualei legi va
fi fãcutã cu experþi din universi-
tãþi, cu federaþiile sindicale ºi or-
ganizaþii studenþeºti. „Vã asigur cã,
începând cu 1 septembrie, veþi fi
parte a procesului de modificare a
Legii Educaþiei Naþionale, vom des-

Inspectorii de muncã fac controale non-stop,Inspectorii de muncã fac controale non-stop,Inspectorii de muncã fac controale non-stop,Inspectorii de muncã fac controale non-stop,Inspectorii de muncã fac controale non-stop,
pe caniculã, ºi aplicã ºi sancþiunipe caniculã, ºi aplicã ºi sancþiunipe caniculã, ºi aplicã ºi sancþiunipe caniculã, ºi aplicã ºi sancþiunipe caniculã, ºi aplicã ºi sancþiuni

Este perioadã canicularã, în care tre-
buie luate mai multe mãsuri de sigu-
ranþã în ceea ce priveºte persoanele
expuse la temperaturi ridicate. Nu vor-
bim de oamenii aflaþi în timpul liber, ºi
aici fiind mãsuri de combatere a efec-
telor negative ale cãldurii excesive, ci
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echipamentului de protecþie, asi-
gurarea duºurilor, în timpii de pa-
uzã. Mãsurile vor fi stabilite de
angajator, împreunã cu sindicate-
le, sau, dupã caz, cu reprezentanþii
aleºi ai salariaþilor.

În unitãþile în care funcþioneazã
Comitetele de Securitate ºi Sãnã-
tate în Muncã, acestea vor stabili
mãsurile care pot fi aplicate. An-
gajatorii care nu pot asigura con-
diþiile legale vor lua, de comun
acord, cu reprezentanþii sindicate-
lor ori cu reprezentanþii aleºi ai sa-
lariaþilor, în mai multe cazuri: re-
ducerea duratei de lucru, eºalona-
rea pe douã perioade a zilei de
muncã (pânã la ora 11:00 ºi dupã
17:00),întreruperea colectivã a lu-
crului, cu asigurarea continuitãþii
în locurile unde acest fapt nu poa-
te fi pus în practicã. Pentru  pre-
venirea unor îmbolnãviri,deter-
minate  de munca în condiþii de
temperaturi ridicate extreme, se
vor lua mai multe mãsuri: asigura-
rea de cãtre angajator, la angajare,

a examenului medical ºi a
controlului medical periodic;
acordarea primului ajutor ºi
a transportului la cea mai
apropiatã unitate sanitarã;
trecerea, dupã posibilitãþi, în
alte locuri de muncã sau re-
ducerea programului pentru
persoanele cu afecþiuni, care
au contraindicaþii în ceea ce
priveºte prestarea muncii la
temperaturi caniculare. Ne-
respectarea acestor minime
cerinþe  este sancþionatã cu
amenzi între 1.500 – 2.500 de lei.

Verificãrile nu se opresc
Încã de la începutul lunii iunie

a.c. dupã ce au apãrut valorile ex-
treme de temperaturã ºi gradul de
disconfort termic ridicat, inspec-
torii de muncã au început verifi-
cãrile. Astfel, au fost luate la con-
trol, cu precãdere, societãþile co-
merciale cu activitate în construc-
þii, vulcanizare, spãlãtorie auto,
pazã ºi salubritate. În total au fost

verificate 59 de societãþi, pentru
care desfãºurau activitate 6.278 de
salariaþi. Pentru protecþia acesto-
ra, angajatorii au adoptat 108 mã-
suri din cele prevãzute de Ordo-
nanþa nr. 99/2000. Cu toate aces-
tea, au fost identificate 14 deficien-
þe, pentru care s-au aplicat, pe lân-
gã avertismentele de rigoare, cu
cerinþa de intrare în legalitate, ºi
zece sancþiuni contravenþionale, în
cuantum de 16.000 de lei.

Reprezentanþii Inspectoratului

Teritorial de Muncã Dolj au iden-
tificat mai multe deficienþe: nee-
fectuarea controlului medical, nu
a fost asiguratã acordarea primu-
lui ajutor la ºi transportul persoa-
nei afectate, nu a s-a finalizat con-
trolul medical periodic prin întoc-
mirea fiºei de aptitudini, nu a fost
respectatã periodicitatea controa-
lelor medicale, etc. Controalele
vor continua în toate zilele cu tem-
peraturi extreme.

CRISTI PÃTRU

Liviu Pop anunþã modificãriLiviu Pop anunþã modificãriLiviu Pop anunþã modificãriLiviu Pop anunþã modificãriLiviu Pop anunþã modificãri
la Legea Educaþieila Legea Educaþieila Legea Educaþieila Legea Educaþieila Legea Educaþiei

Încep pregãtirile pentru
viitorul an ºcolar

chide fiºa de proiect astfel încât în
septembrie anul viitor, dupã ce fa-
cem o analizã temeinicã a ceea ce
s-a întâmplat în cei 6 ani de la im-
plementare, cu experþi din univer-
sitãþi, Academie, federaþii sindica-
le, organizaþii studenþeºti, vom fi-
naliza proiectul de lege în septem-
brie anul viitor când îl vom lansa
cãtre Parlament”, a spus Pop.

Cea de-a XII-a ediþie a Forumu-
lui Organizaþiilor Studenþeºti din
România (FOSR) se desfãºoarã la
Cluj-Napoca în perioada 9 – 17
august ºi reuneºte peste 500 de
reprezentanþi ai studenþilor care
discutã despre viitorul învãþãmân-
tului superior. (Mediafax)

ªcolar Judeþean Dolj a transmis
în teritoriu cerinþele minime, prin
Nota Telefonicã nr. 04.08. 2017,
iar Instituþia Prefectului nu a rã-
mas insensibilã.

Astfel, prin actul amintit ante-
rior, ISJ Dolj a trasat mai multe
sarcini: asigurarea condiþiilor, aco-
lo unde este cazul, pentru obþine-
rea autorizaþiilor sanitare de func-

þionare a unitãþilor de învãþãmânt
cu personalitate juridicã, precum
ºi a structurilor ºcolare arondate,
asigurarea apei potabile ºi a gru-
purilor sanitare corespunzãtoare;
aprovizionarea cu combustibilul
necesar acoperirii perioadei de iar-
nã, pentru încãlzire; finalizarea lu-
crãrilor de igienizare, reparaþii cu-
rente a tuturor spaþiilor de învãþã-

mânt; verificarea stãrii
tehnice a mijloacelor de
transport ºcolar. Vor fi,
în perioada imediat ur-
mãtoare, mai multe în-
tâlniri cu factorii direct
responsabili, astfel în-
cât sã fie puse la punct
toate detaliile.

Mai mult, Instituþia
Prefectului Dolj nu rã-
mâne insensibilã: „În
foarte scurt timp, vom
avea întâlniri cu toþi re-
prezentanþii din dome-
niul învãþãmântului, ºi
nu numai, astfel încât
anul ºcolar urmãtor sã
ne prindã bine pregãtiþi,
iar copiii sã aibã condi-
þii foarte bune de învã-
þãturã”, a precizat Dan
Narcis Purcãrescu,
prefectul judeþului Dolj.

CRISTI PÃTRU

de ceea ce se întâmplã cu salariaþii din
diverse medii de lucru. Conform pre-
vederilor legislative, Inspectoratul Te-
ritorial de Muncã Dolj a trasat, în teri-
toriu, mãsurile de adoptarea protecþiei
lucrãtorilor, fiind dispuse, în cazul des-
coperirii unor deficienþe, ºi sancþiuni.
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Cea mai gravã crizã din cele
6 decenii de existenþã ale UE iz-
bucnea la 9 august 2007, atunci
când efectele sale erau resimþite
de cãtre prima dintre instituþiile
bancare europene afectate, res-

pectiv BNP Paribas. În anii care
au urmat, ceea ce iniþial pãrea a
fi o crizã financiarã a devenit o
crizã a sistemului bancar ºi mai
apoi datoriilor suverane, afec-
tând astfel întreaga economie.

„Pachetul privind Economia Circularã este
un reper important spre o Europã mai eficientã”

România trebuie sã rãspundã, cât mai rapid, provocãrilor
legate de gestionarea deºeurilor, a declarat ministrul
Economiei, Mihai Fifor la forumul “Deºeurile – de la pierdere
la resursã”, organizat recent la Palatul Parlamentului.

 „Pachetul privind Economia
Circularã este un reper impor-
tant spre o Europã mai eficien-
tã din punct de vedere a utilizã-
rii resurselor. Pachetul rãspun-
de preocupãrilor de mediu ºi
oferã, totodatã, potenþial econo-
mic pentru afaceri, având în
vedere faptul cã economia eu-
ropeanã ester dependentã foar-
te mult de resurse primare, im-
portate de pe alte continente”,
a declarat Mihai Fifor.

Economia Circularã se bazea-
zã pe armonizarea nevoilor de
dezvoltare sustenabilã a state-
lor cu resursele existente, prin
optimizarea consumurilor de re-
surse astfel încât sã risipim cât
mai puþin ºi sã refolosim cât mai
mult, deci sã se producã mai
multã valoare economicã. „Sun-
tem conºtienþi cã România mai
are de recuperat la capitolul

concepþiei economice ºi socia-
le europene ce promoveazã sus-
tenabilitatea pe lanþul valoric, re-
laþiile între consumatori ºi agen-
þii economici, comparativ cu alte
state europene care implemen-
teazã deja principiile actuale ale
economiei circulare”, spune mi-
nistrul Fifor.

„Eficienþa utilizãrii resurselor
prin promovarea produselor
cu valoare adãugatã mare”

Acesta este motivul pentru
care au fost stabilite, prin pache-
tul „economiei circulare” obliga-
þii legale care nu se referã doar
la deºeurile municipal ºi servi-
ciile de salubrizare ci, mai de-
grabã, la sectoarele industriale
care introduce pe piaþã bunuri ºi
ambalaje ce ajung, ulterior folo-
sirii, deºeuri ce trebuie recupe-
rate pentru valoarea lor econo-

micã sau pentru minimizarea
impactului asupra mediului.

În România, crearea cadrului
necesar pentru implementarea
principiilor Economiei Circulare
în concordanþã cu politica UE,
se face prin actualizarea legisla-
þiei specifice existente ºi prin
creºterea conºtientizãrii actori-
lor din domeniu. „Consider cã
este esenþial sã promovãm efi-
cienþa utilizãrii resurselor prin
promovarea produselor cu va-
loare adãugatã mare ºi a reciclã-
rii ridicate a aºa ziselor deºeuri.
De aceea îmi propun ca, în pe-
rioada urmãtoare, sã identificãm
soluþii pentru clarificarea legis-
laþiei din domeniu ºi, dacã se
considerã necesar, sã organizãm
ºi alte întâlniri cu mediul econo-
mic”, a concluzionat Mihai Fi-
for, într-un comunicat de presã
remis de Ministerul Economiei.

Zece ani de la izbucnirea crizeiZece ani de la izbucnirea crizeiZece ani de la izbucnirea crizeiZece ani de la izbucnirea crizeiZece ani de la izbucnirea crizei
financiare în Uniunea Europeanãfinanciare în Uniunea Europeanãfinanciare în Uniunea Europeanãfinanciare în Uniunea Europeanãfinanciare în Uniunea Europeanã

La împlinirea a 10 ani de la izbuc-
nirea crizei financiare, Uniunea Eu-
ropeanã este mai puternicã decât îna-
inte, iar zona euro este mai bine pre-
gãtitã sã rãspundã provocãrilor vii-
toare. Pachetul de mãsuri luate de
Comisia Europeanã, împreunã cu ce-
lelalte instituþii ºi statele membre UE,

„La zece ani de la izbucnirea cri-
zei globale, revenirea economiei
europene a devenit tot mai ac-
centuatã. Trebuie sã ne folosim
de aceastã evoluþie pozitivã pen-
tru a finaliza reforma Uniunii

Economice ºi Monetare. Nu toa-
tã moºtenirea trecutului este
contracaratã automat. Am putut
vedea, în rândul statelor mem-
bre, mari divergenþe sociale ºi
economice. Este esenþial ca

munca noastrã sã con-
tribuie la convergenþa
viitoare realã ºi dura-
bilã a economiilor
noastre…”, a subliniat
C o m i s a r u l  P i e r r e
Moscovici, responsa-
bil pentru afaceri economice ºi
financiare, impozitare ºi vãmi.

Dezvoltarea unor noi cadre
instituþionale ºi de

reglementare comune

Drept urmare, zona euro ºi-a
revenit, iar numãrul statelor care
au aderat la aceasta a urcat de la
12 la 19, ceea ce a fãcut ca euro
sã devinã a doua cea mai puter-
nicã monedã din lume. Un singur
stat (Grecia) din opt se mai aflã
într-un program de asistenþã fi-
nanciarã ºi doar trei þãri din 24
mai fac obiectul procedurii de
deficit excesiv. Planul Juncker,
lansat în noiembrie 2014 preve-
de atragerea a nu mai puþin de
225 miliarde euro în toate statele
membre. Deºi criza nu a pornit
din Europa efectele ei au fost re-
simþite ºi aici, astfel cã instituþii-
le europene împreunã cu statele
membre au fost nevoite sã vinã
cu un rãspuns rapid pentru a con-

tracara efectele negative. Printre
mãsurile luate se numãrã: regle-
mentarea sectorului financiar ºi
îmbunãtãþirea guvernanþei econo-
mice; dezvoltarea unor noi cadre
instituþionale ºi de reglementare
comune; crearea unei plase de
protecþie pentru zona euro; aju-
torarea þãrilor aflate într-o situa-
þie financiarã dificilã; îmbunãtã-
þirea finanþelor publice ale state-

lor membre; realizarea de refor-
me structurale ºi încurajarea in-
vestiþiilor; combaterea ºomajului
în rândul tinerilor; îmbunãtãþirea
supravegherii în sectorul bancar;
dezvoltarea abilitãþilor instituþiilor
financiare de a rãspunde provo-
cãrilor ºi nu în ultimul rând, sta-
bilirea unor metode pentru mai
buna gestionare ºi prevenire a po-
sibilelor crize.

a contribuit la reaºezarea Europei pe
un traseu pozitiv. Drept urmare, în
prezent, economia UE creºte pentru
al cincilea an la rând, ºomajul este la
cea mai scãzutã ratã din 2008, bãnci-
le sunt mai puternice, investiþiile sunt
în creºtere, iar finanþele publice sunt
într-o situaþie mult mai bunã.
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Dupã mai bine de 20 de ani,
antraxul cutanat, cauzat de ex-
punerea profesionalã la anima-
le infectate, se pare cã atinge
din nou Doljul, mai bine spus
periferia municipiului Craiova.
Aici, douã persoane, soþ ºi so-
þie, au acuzat simptomele spe-
cifice antraxului cutanat ºi au
fost internate.

Este cea mai
uºoarã formã
de antrax

 „Este una dintre cele patru
forme de antrax, pentru cã mai
existã antrax respirator – prin in-
halare, antrax orofaringian ºi an-
trax gastrointestinal. Aduceþi-vã
aminte de folosirea antraxului re-
spirator în unele state, precum
SUA. Ceea ce avem acum noi
este o suspiciune încã neconfir-
matã de antrax cutanat, ce în tre-
cut era considerat boalã profesi-
onalã în rândul crescãtorilor de
animale, tãbãcarilor etc. Aºtep-
tãm confirmarea sau infirmarea
de la Institutul Cantacuzino, dar
dupã toate aparenþele, se pare cã
se va confirma existenþa acestei
forme de antrax”, ne-a precizat

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

O familie de la periferia Craiovei, soþie ºi soþie, cres-
cãtori de animale, este monitorizatã medical ºi, totoda-
tã, îngrijitã, sub suspiciunea de antrax cutanant. Rezul-
tatele analizelor sunt aºteptate de autoritãþile locale în
urmãtoarele 48 de ore, cei de Institutul Naþional de
Cercetare „Cantacuzino” având ultimul cuvânt. Pânã
atunci, cele douã persoane sunt internate la Spitalul
Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie „Victor
Babeº” din Craiova, urmând tratament cu penicilinã ºi
ciprofloxacinã. Riscurile asupra sãnãtãþii sunt mici,
spune reprezentantul D.S.P. Dolj, care calificã aceastã
boalã în categoria celor profesionale, deloc ameninþã-
toare, dar care trebuie gestionatã cu mult profesiona-
lism. La rândul lor, medicii sanitari veterinari doljeni
au examinat efectivele de animale, de la care se prezu-
mã preluarea antraxului ºi vor efectua un control epi-
demiologic amãnunþit al fermei în cauzã.

dr. ªtefan Popescu, responsa-
bil cu difuzarea informaþiilor pu-
blice din cadrul Direcþiei de Sã-
nãtate Publicã Dolj.

În cazul antraxului cutanat,
cele mai multe cazuri de infecþie
(aproximativ 95%), apar atunci
când sporii bacteriei intrã printr-
o leziune a pielii, în timpul mani-
pulãrii produselor contaminate:
lânã, piele sau produse de pãr (în
special pãr de caprã) provenite
de la animale infectate. Infecþia
pielii începe cu o leziune reliefa-
tã care seamãnã cu o muºcãturã
de insectã, în 1-2 zile apar vezi-
cule ºi apoi un ulcer nedureros,
de obicei 1-3 cm în diametru, cu
o zona necroticã caracteristicã,
de culoare neagrã, în centru.
Poate apãrea edemul sau umfla-
rea þesuturilor din jur ºi a gan-
glionilor limfatici din zona adia-
centã. Aproximativ 20% din ca-
zurile netratate de antrax cutanat
duc la deces. Decesele sunt rare,
dacã se aplicã un tratament anti-
microbian adecvat.

Trataþi, acum,
la „Infecþioase”

Soþii suspectaþi de a fi contac-
tat antraxul epidermic sunt, în

prezent, internaþi la Spitalul Cli-
nic de Boli Infecþioase ºi Pneu-
moftiziologie „Victor Babeº” din
Craiova. Aici li se aplicã un tra-
tament specific, care constã în
penicilinã ºi ciprofloxacinã.

Medicii spun cã transmiterea
de la o persoanã la alta este ex-
trem de puþin probabilã ºi a fost
raportatã numai în cazurile de
antrax cutanat, atunci când se-
creþiile provenite din leziunile
pielii sunt potenþial infecþioase.
Cum pacienþii sunt trataþi din
timp, pentru eficienþã, prognos-
ticul este favorabil.

DSVSA va face
o anchetã
epidemiologicã
în fermã

Antraxul este rãspândit pe tot
globul, boala având o incidenþã
mai mare în locurile umede,
mlaºtini, zone inundabile, unde

pot fi transportaþii sporii bac-
teriei (forma de rezistenþã) care
provin din cadavrele animalelor
îmbolnãvite de antrax. În ase-
menea regiuni infectate prin
spori, bacilul antraxului poate sã
persiste în pãmânt zeci de ani,
aceste locuri fiind denumite pã-
ºuni blestemate, cu îmbolnãviri
mai numeroase în primãvarã ºi
în anii cu precipitaþii abunden-
te. Acesta este ºi motivul pen-
tru care DSVSA Dolj va face o
anchetã epidemiologicã la fer-
ma în cauzã.

Potrivit conducerii DSVSA
Dolj, antraxul sau dalacul este
o boalã infecþioasã produsã de
Bacillus anthracis. Aceastã bac-
terie produce sporii care rãs-
pândesc infecþia. Boala este co-
munã omului si animalelor. Oa-
menii pot dezvolta patru tipuri
de infecþii cu antrax: antrax
cutanat, printr-o leziune a pie-
lii; antrax gastrointestinal, prin
ingestia de alimente contamina-
te; antrax orofaringian (regiu-
nea posterioarã a cavitãþii bu-
cale), prin ingestie de alimente
contaminate ºi antrax respira-
tor, prin inhalarea sporilor. Din-

tre cele patru forme, antraxul
respirator duce la deces cel mai
frecvent. Perioada medie de in-
cubaþie pentru antrax este de
pânã la 7 zile, dar poate dura
60 de zile sau mai mult, pânã la
apar i þ ia  s imptomatologiei .
Simptomele depind de tipul de
transmitere a infecþiei. Alte
simptome pot fi: ganglioni lim-
fatici mãriþi în apropiere de zona
cu leziunea cutanatã, febrã,
migrene (dureri de cap) ºi un
sentiment de disconfort.

 „Totodatã, în fiecare an,
campania de vaccinare împotri-
va antraxului se desfãºoarã la
nivel naþional. Aceastã campa-
nie are loc o datã pe an, înainte
ca animalele sã fie scoase la pã-
ºunat. Imunizarea se face pen-
tru toate cabalinele, bovinele,
caprinele ºi ovinele, indiferent
de sexul animalelor, dupã îm-
plinirea vârstei de o lunã. Vac-
cinarea este gratuitã pentru pro-
prietarii de animale, costul aces-
tei acþiuni fiind suportat de la
bugetul de stat, în cadrul Pro-
gramului Strategic”, ne-a pre-
cizat dr. Costicã Retea, direc-
tor adjunct al DSVSA Dolj.
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Catedrala Mitropolitanã „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”
din Craiova îl prãznuieºte pe Sfântul Ierarh Nifon, Patriar-
hul Constantinopolului, ale cãrui moaºte se gãsesc aici, alã-
turi de cele ale Sfintei Muceniþe Tatiana ºi Sfinþilor Serghie
ºi Vah. Programul liturgic dedicat evenimentului a început
asearã, cu slujba Vecerniei unitã cu Litia, urmatã de o proce-
siune cu sfintele moaºte în jurul Catedralei. Potrivit Biroului
de Presã al Mitropoliei Olteniei, slujbele religioase au conti-
nuat cu Utrenia, iar spre miezul nopþii a fost sãvârºitã Sfânta
Liturghie în pridvorul sfântului lãcaº, lângã racla cu moaº-
tele Sfântului Nifon.

Ziua praznicului – astãzi, 11 august – va debuta cu slujba
Acatistul Sfântului Nifon, urmatã de Sfânta Liturghie oficia-

Vineri, 11 august, începând cu
ora 10.00, Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman” va
organiza cea de-a treia întâlnire
educativã în cadrul proiectului Clu-
bul de lecturã. Proiectul se va de-
rula pânã la finalul lunii august ºi
reprezintã continuarea activitãþilor
de lecturã desfãºurate de Bibliote-
ca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman”, în mod re-
gulat, pe parcursul
anului ºcolar. În ca-
drul celei de-a treia
întâlniri vor partici-
pa copiii de la Cen-
trul pentru copii
„Aripi de Luminã”
Craiova.

În cadrul acestei
întâlniri, Cristina
Maria Gelep, volun-
tar al bibliotecii, le
va prezenta copiilor
povestiri adaptate
din cea mai noua
carte semnatã de
George W. Burns,
101 Healing Stories
For Kids and Teens (101 poveºti
terapeutice pentru copii ºi adoles-
cenþi). Anecdotele, relatãrile ºi me-
taforele acestui autor, clinician ca
formaþie, oferã lecþii ºi sugestii pen-
tru gãsirea de soluþii la cele mai
frecvente dintre problemele pe care
le întâmpinã copiii ºi adolescenþii.
Domolirea mâniei ºi pãstrarea unui
necesar echilibru, depãºirea angoa-
selor, stãrilor de anxietate ºi a epi-
soadelor inexplicabile de furie sunt
câteva dintre fenomenele pe mar-

Spitalul de Psihiatrie Poiana
Mare a gãzduit miercuri, 9 august,
recitalul de muzicã folk „Rugã
pentru iubire”, susþinut de artiºtii
Vasile Gondoci ºi Ionuþ Mangu.
Evenimentul a fost organizat de pr.
Tinel Dudãu, de la Biserica „Sfân-
tul Cuvios Irodion”, din incinta
unitãþii medicale. Au participat

„Rugã pentru iubire”„Rugã pentru iubire”„Rugã pentru iubire”„Rugã pentru iubire”„Rugã pentru iubire” ,,,,,
la Spitalul de Psihiatriela Spitalul de Psihiatriela Spitalul de Psihiatriela Spitalul de Psihiatriela Spitalul de Psihiatrie

Poiana MarePoiana MarePoiana MarePoiana MarePoiana Mare
pacienþi ºi cadre medicale, alãturi
de dr. Lavinia Mihaela Sîrbu, di-
rectorul medical al unitãþii spitali-
ceºti. Spitalul de Psihiatrie Poiana
Mare a gãzduit în ultimii ani mai
multe evenimente, printre care
conferinþe susþinute de actorul ºi
regizorul Dan Puric ºi de doctorul
Pavel Chirilã.

Clubul de lecturã la „Aman”
ginea cãrora George W. Burns îºi
articuleazã ideile. Cartea este con-
sideratã o comoarã pentru pãrinþi
ºi profesioniºtii din sfera dezvoltã-
rii copilului deopotrivã. Pentru par-
tea finalã a acþiunii, pãstrându-se
structura întâlnirilor anterioare,
copiii vor fi stimulaþi sã comente-
ze ºi sã dezbatã principalele teme
ºi subiecte de lecturã.

“Cãrþile de dezvoltare persona-
lã, de parenting ºi întreaga litera-
turã de specialitate pe acest profil
au câºtigat foarte mult teren în ul-
timii ani. Fãrã sã fie lucrãri spec-
taculoase, de cãpãtâi, capabile,
deci, sã perturbe definitiv ierarhia
în care beletristica deþine, încã, pri-
mul loc, cãrþile de dezvoltare au
publicul lor. Un public inteligent,
viu ºi ancorat în realitãþile secolu-
lui pe care îl trãim. Faptul cã cei
mici sunt familiarizaþi cu o astfel

de literaturã, faptul cã le sunt na-
rate diverse naraþiuni cu tâlc pe
care, împreunã cu voluntarul de
proiect ºi bibliotecarii le dezbat mai
apoi, e un lucru benefic. Sunt, fãrã
doar ºi poate, numeroase exemple-
le ºi pildele care, aplicate în mod
conºtient, pot îmbunãtãþi ºi netezi
diferite neîmpliniri ºi eºecuri. Cãr-
þile de dezvoltare nu pot fi rezuma-

te doar la sintagma,
aºa cum în mod ne-
drept sunt taxate, re-
þete ridicole de feri-
cire. Înlãturând ceea
ce e de înlãturat ºi
pãstrând ceea ce e
demn sã fie pãstrat,
fiecare carte, indife-
rent de domeniu,
îmbogãþeºte ºi for-
meazã”, a declarat
Lucian Dindiricã,
managerul Bibliote-
cii Judeþene “Ale-
xandru ºi Aristia
Aman”.

Clubul de lectu-
rã va continua sã se

desfãºoare în zilele de luni ºi vi-
neri, începând cu ora 10.00, la
American Corner/Mediatecã, pânã
la finalul lunii august. Proiectul se
adreseazã elevilor din ciclurile pri-
mar ºi gimnazial ºi este desfãºurat
de voluntarii Delia Marinela Radu
ºi Maria Cristina Gelep. În cadrul
fiecãrei întâlniri va fi organizatã ºi
o expoziþie de cãrþi pentru copii.

BIROU PRESÃ

BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ
„ALEXANDRU ªI ARISTIA AMAN”

Sfântul Nifon, prãznuit la CatedralaSfântul Nifon, prãznuit la CatedralaSfântul Nifon, prãznuit la CatedralaSfântul Nifon, prãznuit la CatedralaSfântul Nifon, prãznuit la Catedrala
Mitropolitanã din CraiovaMitropolitanã din CraiovaMitropolitanã din CraiovaMitropolitanã din CraiovaMitropolitanã din Craiova

tã de ÎPS Irineu, Arhiepiscopul Craiovei ºi Mitropolitul Olte-
niei, înconjurat de un sobor de preoþi ºi diaconi. „Sãrbãtoa-
rea Sfântului Ierarh Nifon are anul acesta semnificaþii deo-
sebite, deoarece se împlinesc 500 de ani de la canonizarea
primului sfânt pe pãmântul þãrii noastre. Canonizarea Sfân-
tului Nifon a fost sãvârºitã pe 17 august 1517,  la Curtea de
Argeº, de Patriarhul Teolipt I al Constantinopolului, în pre-
zenþa Sfântului Voievod Neagoe Basarab, eveniment ocazio-
nat de sfinþirea Mãnãstirii de la Curtea de Argeº”, a precizat
pãrintele protosinghel Vladimir Dãrângã, ecleziarhul Cate-
dralei mitropolitane din Cetatea Bãniei.

Sfântul Nifon, fost Patriarh al Constantinopolului, a fost
chemat în Þara Româneascã în anul 1502, în timpul dom-

niei lui Radu cel Mare, pentru a reorganiza viaþa biseri-
ceascã. În anul 1503, în calitate de mitropolit al Þãrii
Româneºti, Sfântul Nifon a înfiinþat episcopiile Râmni-
cului ºi Buzãului. La scurt timp pãrãseºte scaunul mi-
tropolitan în urma unui conflict cu domnitorul român
ºi se retrage la Sfântul Munte Athos, de unde pleacã la
Domnul în anul 1508.

În anul 1517, la solicitarea domnitorului Neagoe Ba-
sarab, mitropolitul Nifon este trecut în rândul sfinþilor,
cu ziua de pomenire la 11 august. Drept mulþumire,
monahii de la Sfântul Munte Athos îi dãruiesc domnito-
rului Neagoe Basarab capul ºi o mânã a Sfântului Nifon.
Moaºtele sunt aduse ºi pãstrate în Biserica Mânãstirii de
la Curtea de Argeº pânã la 20 octombrie 1949, când Sfân-
tul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române hotãrãºte ca aces-
tea sã fie aduse la Catedrala Mitropolitanã „Sfântul Du-
mitru” din Craiova, unde se gãsesc ºi astãzi.

MAGDA BRATU



$
1 EURO ...........................4,5750 ............. 45750

1 lirã sterlinã................................5,0740....................50740

1 dolar SUA.......................3,9057........39057

1 g AUR (preþ în lei)........160,6579.....1606579

Cursul pieþei valutare din 11 august 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie
În mare

parte seninjoi, 10 august - max: 35°C - min: 21,°C

METEO
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VINERI - 11 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 Drum bun! (R)
12:30 Teleshopping
12:45 Discover Romania
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Fãrã etichetã
16:00 ªtiri
16:05 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Cooltura
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Online/Offline
22:00 Descãlecaþi în Carpaþi
22:30 Eu, consumatorul
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R )
01:00 Politicã ºi delicateþuri (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
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 Ieri-Azi-Mâine
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
20:10 Întâlnire cu moartea
2015, SUA, Dramã
21:50 Poate nu ºtiai
22:00 Gala Umorului
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:50 Poate nu ºtiai
00:10 Factorul de probabilitate
01:45 Ieri-Azi-Mâine (R)
03:30 CSI - Crime ºi Investigaþii

(R)
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
04:20 Poate nu ºtiai
04:30 Între cer ºi mare (R)

TVR 2

07:50 În cãutarea lui Fellini
09:30 Rãzboiul stelelor -

Episodul III: Rãzbunarea Lorzilor
Sith

11:50 Totul e inspiraþie
13:25 Joy
15:30 Noi suntem Marshall
17:45 Filme ºi vedete
18:20 În cãutarea lui Fellini
20:00 Povestea slujitoarei
21:00 Câini
22:45 Momentum: Urmãrire

disperatã
00:20 Ash împotriva rãului
01:15 Aceiaºi rockeri nebuni
02:55 Fraþii Dassler

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Asculta glasul inimii
2015, Canada, Dramã,

Romantic
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Minciuni adevãrate
1994, SUA, Acþiune, Aventuri
23:45 Priest : Rãzbunãtorul
2011, SUA, Acþiune, Horror,

Thriller
01:30 Minciuni adevãrate (R)
1994, SUA, Acþiune, Aventuri
04:00 I Like IT (R)
04:30 Asculta glasul inimii (R)
2015, Canada, Dramã,

Romantic
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Cine-i cine? (R)
09:00 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
19:00 Petale de singurãtate
21:00 Iertare
23:00 Iubire ºi onoare
00:00 Dimineti langa 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 Ce spun românii (R)
08:30 La bloc (R)
11:15 Salomeea (R)
13:30 Cu mingea la picior (R)
15:30 La bloc
18:00 Valul perfect
20:30 Regãsirea
22:30 Reîntâlnirea
00:30 Regãsirea (R)
02:30 Cine A.M.
06:00 Wolverine

PRO CINEMA

07:00 Observator
10:00 Merlin
1998, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic
11:00 2K1 cu Mirela Vaida
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 ªerifi de România
23:30 Insula iubirii (R)
02:45 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
03:15 Nuntã cu scântei (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Detectiv cu greutate:

Ploaia de diamante (R)
1993, SUA, Comedie, Thriller
17:00 Deschide Camera

Comorilor! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
23:00 Vrei sã fii milionar (R)
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
03:15 Cei 7 ani de acasã (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Conspiraþia (R)
1972, România
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Mondenii
2006, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Sãgeata cãpitanului Ion
1972, România, Acþiune, Istoric
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Cianura ºi picãtura de

ploaie
1978, România
23:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
02:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:00 Neam legat
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
06:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)

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 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Nikita
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
23:00 “Bãtaie cu de toate!”,

Local Kombat Constanþa
(EXPLOZIV)

00:00 Stiri Sport.ro
00:30 FIGHT NIGHT (EXPLOZIV)
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO

Star Wars: Episodul III -
Rãzbunarea Sith

Se difuzeazã la HBO, ora 09:30

Cavalerul Jedi Anakin Skywal-
ker trebuie sã ia o decizie de
importanþã crucialã. Pus în
situaþia de a alege între a o
pierde pe femeia iubitã ºi a-ºi
vinde sufletul pentru a o salva,
Anakin cade pradã tentaþiilor
oferite de partea întunecata a
Forþei...

Priest : Rãzbunãtorul

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 23:45

Un rãzboinic, mult încercat in
lupte, porneºte într-o cãutare
plinã de peripeþii pentru a-ºi
salva nepoata din ghearele unei
haite de vampiri, în filmul Priest:
Rãzbunãtorul, un horror post-
apocaliptic de acþiune în regia lui
Scott Stewart. În aceastã realiza-
re vizualã uluitoare, în 3-D, pe
ecran panoramic, care se consti-
tuie într-un omagiu adus marilor
filme de aventurã...

RECOMANDÃRI TV
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Regãsirea

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Despãrþirea de soþ ºi moartea
mamei adoptive o aduc pe April
Epner (Helen Hunt), o profesoarã
de 39 de ani din New York, în pra-
gul unei cãderi nervoase. Pe mã-
surã ce încearca sã-ºi revinã, viaþa
ei este din nou datã peste cap
atunci când este contactatã de
gazda unui excentric talk-show
radiofonic, Bernice Graves, nimeni
alta decât mama sa biologicã.



SÂMBÃTÃ - 12 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
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
23:00 Recurs la moralã
00:00 Anchetele comisarului

Antonescu (R)
00:30 Dincolo de hartã (R)
01:00 #Creativ (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
10:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
11:00 Fram
1983, România, Aventuri, Dramã,

Familie
11:50 Vânãtorul de eclipse
12:00 Euromaxx
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:10 Principesa de Cleves
1961, Franþa, Dramã, Istoric,

Romantic, Dragoste
15:00 Gala Umorului (R)
16:00 Gustul Moldovei
17:00 Euromaxx (R)
17:30 E vremea ta!
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:50 Sinaia, la pas în 60 de

secunde
20:10 O datã’n viaþã
21:20 O datã’n viaþã
22:35 Culmea furiei
2005, SUA, Comedie, Dramã
00:35 Întâlnire cu moartea (R)
2015, SUA, Dramã
02:15 Culmea furiei (R)
2005, SUA, Comedie, Dramã

TVR 2

07:40 Copiii domniºoarei
Peregrine: Între douã lumi

09:45 Snoopy ºi Charlie Brown:
Filmul Peanuts

11:15 Adam
12:55 Ajutorul lui Moº Crãciun
14:25 Cronicile din Narnia:

Cãlãtorie pe mare cu Zori-de-Zi
16:20 În cãutarea lui Nemo 3D
18:00 Star Trek. Dincolo de

infinit!
20:00 Jasper Jones
21:35 Copiii domniºoarei

Peregrine: Între douã lumi
23:40 Viaþa nemuritoare a

Henriettei Lacks
01:15 Rãzboiul stelelor: Atacul

clonelor

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Admis pe pile
2013, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic
12:00 Ce spun românii (R)
13:00 Jocuri de celebritate (R)
14:00 Jerry Maguire
1996, SUA, Comedie, Dramã
17:00 Ultimul rãzboinic al aerului
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Familie, Fantastic
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Pumni de oþel
2011, SUA, Acþiune, Dramã, SF
23:00 Asasinul din Bangkok
2008, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
01:00 Pumni de oþel (R)
2011, SUA, Acþiune, Dramã, SF
03:15 România, te iubesc! (R)
04:15 Admis pe pile (R)
2013, SUA, Comedie, Dramã,

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)

09:00 La bloc (R)
11:30 Salomeea (R)
13:45 Valul perfect (R)
16:15 La bloc
18:45 Salvatorii lumii
20:30 Vinovat ºi victimã
22:45 Filmul 43: Scandalos
00:45 Vinovat ºi victimã (R)
02:45 Rezerve de lux
04:15 Cine A.M
06:15 La bloc (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
09:00 Dragoste ºi moarte
2008, SUA, Acþiune, Dramã
10:30 Ham talent
13:00 Observator
14:00 Insula bijutierului
1998, SUA, Acþiune, Comedie
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 3
2007, SUA, Acþiune, Comedie,

Thriller
22:30 Fantastic Show
01:00 Incendiar
2008, SUA, Dramã, Romantic,

Thriller, Dragoste
03:00 Insula bijutierului (R)
1998, SUA, Acþiune, Comedie
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 Pastila de râs (R)
14:00 Detectiv cu greutate:

Ploaia de diamante (R)
1993, SUA, Comedie, Thriller
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 Penumbra
2006, Guineea, Dramã, Mister,

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 Enisala
10:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
14:00 Nu filmãm sã ne amuzam
1975, România, Comedie
15:30 Ieri, azi, maine (R)
1963, Italia, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Super Cireaºa de pe tort
22:30 Basic - Instrucþia (R)
2003, SUA, Thriller
00:30 Cianura ºi picãtura de

ploaie (R)
1978, România
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 ªtiri Sport.ro
14:00 Apropo TV
15:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 Local Kombat, Aristote

Quitusisa -Bogdan Stoica, Moises
Baute-Andrei Stoica (EXPLOZIV)

22:00 Nikita
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
23:00 Local Kombat "Morosanu,

fa-l Pireu!", Catalin Morosanu-
Giannis “Hercules” Stoforidis
(EXPLOZIV)

00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 FIGHT NIGHT (EXPLOZIV)
01:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO

Star Trek. Dincolo de infinit!

Se difuzeazã la HBO, ora 18:00

De data aceasta echipajul navei
Enterprise are de înfruntat inamici
noi în vastul spaþiu cosmic încã
neexplorat. În aceastã nouã aven-
turã echipajul va ajunge "acolo
unde nu a mai ajuns nimeni, în
cãutarea lumilor noi ºi a noilor
civilizaþii", dincolo de orice Uni-
vers cunoscut, în binecunoscutul
spirit al francizei Star Trek.

Ultimul rãzboinic al aerului

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 17:00

În vremuri imemoriale, lumea e
împãrþitã în patru naþiuni cu puteri
egale: Tribul Apei, Regatul Pãmân-
tului, Poporul Focului ºi Nomazii
Aerului. Mii de ani lumea a trãit în
pace, pânã în ziua când Poporul
Focului a început rãzboiul. Singu-
rul care ar fi putut sã aducã pacea
era Aang (Noah Ringer), un bãie-
þel de numai 12 ani - Avatarul -
care era încarnarea umanã a
Spiritului Lumii...

RECOMANDÃRI TV
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○ sursa: cinemagia.ro

Filmul 43: Scandalos

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:45

Anna Faris, Hugh Jackman, Ri-
chard Gere, Uma Thurman, Halle
Berry, Emma Stone, Naomi Watts,
Kate Winslet, Kristen Bell ºi Chloe
Moretz sunt doar câteva dintre
starurile acestei comedii produse
de fraþii Farrelly, în bine-cunoscutul
lor stil cumplit de obscen ºi ireve-
renþios. Aºteaptã-te sã roºeºti de
câteva ori la glumele din Movie 34...

Ora de vârf 3

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

Filmul care dã un nou sens
vorbei "Ce n-a vãzut Parisul!". În a
treia parte a celebrei comedii de
acþiune, care reprezintã revenirea
lui Chris Tucker pe marile ecrane
dupã o pauzã de ºase ani, impro-
babilul duo de detectivi Carter
(Tucker) ºi Lee (Jackie Chan)
luptã din nou cu rãufãcãtorii
chinezi...
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DUMINICÃ - 13 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 7 zile la Seul
18:00 Lozul cel mare
18:40 Înainte ºi dupã
19:00 Poveste dupã poveste
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:10 Festivalul Inimilor
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 (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
08:00 Sid, micul savant
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
11:00 Fram
1983, România, Aventuri, Dramã,

Familie
11:50 Vânãtorul de eclipse
12:00 Azi despre mâine
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Naturã ºi sãnãtate
13:40 Sãlbaticul
1975, Franþa, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
15:30 Duelul pianelor
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:50 Sinaia, la pas în 60 de

secunde
20:10 Ador încurcãturile
1994, SUA, Acþiune, Comedie,

Romantic, Dragoste
22:20 A noua poartã
1999, Spania, Franta, SUA,

Mister, Thriller
00:40 Duelul pianelor (R)
02:00 Teatru TV
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:30 Naturã ºi aventurã (R)
05:00 Ferma (R)
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

08:15 Planeta comorilor
09:55 Jasper Jones
11:30 Viaþa nemuritoare a

Henriettei Lacks
13:05 Epoca de gheaþã: Ploaie

de meteoriþi
14:40 Mirajul Dansului 3
16:15 Trauma
18:20 Planeta comorilor
20:00 Rogue One: O poveste

Star Wars
22:15 Urzeala tronurilor
23:10 Camera de camin
00:30 Sunshine
02:20 500 de zile cu Summer

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ultimul rãzboinic al aerului

(R)
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Familie, Fantastic
12:00 Ce spun românii (R)
13:00 Martor protejat
2008, SUA, Comedie
15:00 Mereu în offside
2012, SUA, Comedie, Romantic
17:00 Profesorul Trãsnit ºi

Clanul Klump
2000, SUA, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Blitz
2011, Marea Britanie, Thriller
22:30 Everly
2014, SUA, Acþiune, Thriller
00:15 Blitz (R)
2011, Marea Britanie, Thriller
02:00 Everly (R)
2014, SUA, Acþiune, Thriller
03:30 Profesorul Trãsnit ºi

Clanul Klump (R)
2000, SUA, Comedie
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 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
18:30 Senora
20:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire
23:00 Iubire ºi onoare
00:00 Dimineþi lângã 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)

07:15 Concert Andra - Iubirea
schimbã tot (R)

09:15 La bloc (R)
11:45 Valul perfect (R)
14:15 Salvatorii lumii (R)
16:00 La bloc
18:30 Incredibilul Hulk
20:30 In spatele liniilor inamice
22:45 Umbre
00:45 In spatele liniilor inamice

(R)
02:45 Profilul perfect
04:15 Cine A.M.
06:15 Wolverine
06:45 Un semn invizibil

PRO CINEMA

07:00 Observator
09:30 Mr. Bean (R)
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
10:00 Te Pui Cu Blondele ? (R)
13:00 Observator
14:00 Fantastic Show (R)
16:00 Observator
17:00 Ora de vârf 3 (R)
2007, SUA, Acþiune, Comedie,

Thriller
19:00 Observator
20:00 Insula iubirii
23:00 ªase zile, ºapte nopþi
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste
01:00 Regele ºarpe
2006, SUA, Acþiune, Horror, SF
03:00 ªase zile, ºapte nopþi (R)
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste
06:00 Observator

ANTENA 1

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

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

Romantic, Dragoste
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Pastila de râs (R)
14:00 Cãþei la înãlþime
15:00 Aventurile lui Babuºcã
1975, România
16:30 Se strigã darul (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Asta-i România!
22:00 Frizeria 2
2004, SUA, Comedie
00:00 Nopþi însângerate
2010, Marea Britanie, SUA,

Dramã, Fantastic, Horror,
Romantic, Thriller, Dragoste

02:00 ªtirile Kanal D (R)

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 Sãgeata cãpitanului Ion

(R)
1972, România, Acþiune, Istoric
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Super Cireaºa de pe tort

(R)
15:30 Chef Dezbrãcatu’
16:00 În fiecare zi mi-e dor de

tine
1987, România, Comedie,

Muzical, Dragoste
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Aproape însurat
2014, Marea Britanie, Comedie
00:30 Trãdaþi în dragoste
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Fete de mãritat (R)
2009, România, Comedie
04:30 Casa: construcþie ºi

design (R)
05:00 Nu filmam sã ne amuzãm

(R)
1975, România, Comedie
06:45 Teleshopping

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

Europei, Real Madrid - Manches-
ter United

13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Cupa Meseriaºilor
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 Ploieºti
22:00 Nikita
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
23:00 SuperKombat Ploiesti
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

Rogue One: O poveste Star Wars

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

Jyn Erso, o mercenarã a Rebeliu-
nii, este pe punctul de a primi cea
mai mare provocare din viaþa ei,
când Mon Mothma o va trimite sã
fure planurile din Death Star. Cu
ajutorul Rebelilor, un maestru
spadasin ºi forþele non-aliate, Jyn
va realiza cã a intrat în ceva mult
mai greu decât credea la începutul
misiunii.

Profesorul Trãsnit ºi Clanul Klump

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 17:00

Profesorul Sherman Klump e pe
cale sã se cãsãtoreascã... iar familia
Klump nu poate fi mai încântatã.
Logodnica lui, Denise, este entuzias-
matã sã devinã o Klump iar cu
apetitul ei s-ar potrivi de minune.
Mama crede cã este fabulos; tata
este ºi el mulþumit, bunica ºi-a luat o
piatrã de pe inimã cã în sfârºit
Sherman se va bucura în curând
de plãcerile unei relaþii intime.

RECOMANDÃRI TV
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○ sursa: cinemagia.ro

In spatele liniilor inamice

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:45

Locotenentul de aviaþie Chris
Burnett (Owen Wilson) este nemul-
þumit de faptul cã strategiile politi-
ce îl împiedicã sã facã ceea ce ºtie
cel mai bine – sã piloteze avioane
F/A-18 Superhornet. „Noi mai mult
stãm ºi privim, decât luptãm” se
plânge el amiralului Reigart (Gene
Hackman), care însã nu este de
acord cu aceastã atitudine.

Regele ºarpe

Se difuzeazã la Antena 1, ora  00:00

În anul 20 î.Hr., pe locul Libiei de
astãzi, se afla Basilisk, un ºarpe
antic care îi atacase pe unul din-
tre liderii beduinilor ºi pe fiul
acestuia. Înapoi în zilele noastre,
arhelologii Harrison "Harry"
McColl (Jeremy London), Rudy
Skeeters (Griff Furst) ºi Sierra
Martinez (Sarah Skeeters) fac
cercetãri într-un site care se aflã în
zona în care avusese loc atacul...
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Autoritãþile turce au emis ieri man-
date de reþinere pentru 35 de jurna-
liºti ºi alþi angajaþi din mass-media,
care sunt acuzaþi de implicare în ten-
tativa eºuatã de loviturã de stat care
ar fi fost orchestratã de cãtre clericul
musulman Fethullah Gulen, relateazã
site-ul agenþiei Anadolu. Suspecþii de
“aderare la o organizaþie teroristã”
sunt acuzaþi cã au utilizat aplicaþia
criptatã de mesagerie mobilã ByLock,
folositã de cãtre membrii miºcãrii cle-
ricului Fethullah Gulen pentru a co-
munica. Potrivit unor surse judicia-
re, printre persoanele reþinute se aflã
ºi Burak Ekici, un editor al ziarului
Birgun, care face opoziþie regimului
lui Recep Tayyip Erdogan. Asociaþia

Sondaj: Partidul Angelei Merkel
va câºtiga alegerile, dar nu va
obþine majoritate parlamentarã

Uniunea Creºtin-Democratã
(CDU, centru-dreapta), parti-
dul cancelarului Angela
Merkel, se va clasa pe primul
loc în scrutinul legislativ din
24 septembrie, dar nu va obþine
majoritate parlamentarã, aratã
un sondaj de opinie citat de
site-ul T-online.de. Potrivit
sondajului efectuat de Institu-
tul DeutschlandTrend, Uniu-
nea Creºtin-Democratã este
creditatã cu 39% din voturi, în
timp ce Partidul Social-
Democrat (SPD, centru-
stânga), cu 24%. Pe locul trei,
se claseazã formaþiunea de
stânga Die Linke, cu 9%,
urmatã de Alianþa ’90/Verzi
(centru-stânga), cu 8%, de
Partidul Democraþilor Liberi
(FDP, centru-dreapta), tot cu
8%, ºi de formaþiunea naþiona-
listã Alternativã pentru Germa-
nia (AfD, extremã-dreapta,
8%).

Peste 2.000 de militari ruºi
au efectuat exerciþii tactice
în enclava Kaliningrad

Peste 2.000 de membri ai
Forþelor Navale ruse au
participat la un exerciþiu tactic
în regiunea Kaliningrad,
situatã la frontiera cu state
NATO precum Lituania ºi
Polonia, relateazã site-ul
agenþiei Tass. “Exerciþiile au
vizat acumularea capacitãþilor
de ocupare a zonelor de coastã
ºi eliminarea inamicului din
aceste zone”, a declarat Roman
Martov, purtãtorul de cuvânt al
Flotei ruse de la Marea Balticã.
La manevrele tactice, desfãºu-
rate în poligonul Hmeliovka
din Kaliningrad, au participat
peste 2.000 de militari, 20 de
nave, 12 avioane ºi elicoptere.
Regiunea rusã Kaliningrad este
situatã pe litoralul Mãrii
Baltice, la frontiera cu state
NATO precum Lituania ºi
Polonia.

O telegondolã s-a prãbuºit,
într-un oraº din Franþa

O telegondolã s-a prãbuºit,
joi, în oraºul francez Brest, în
cursul unor probe efectuate în
cadrul lucrãrilor de întreþinere,
însã incidentul nu s-a soldat cu
rãniþi. Incidentul a avut loc ieri
dimineaþã, a comunicat
compania Kéolis Brest, care
administreazã reþeaua de
telegondole. “În cursul lucrãri-
lor de întreþinere, o cabinã a
telegondolei a suferit avarii”, a
precizat compania. Potrivit
martorilor, telegondola s-a
desprins de pe cablu, cãzând de
la înãlþimea de câþiva metri.
Nicio persoanã nu a fost
rãnitã. “Serviciul de telegondo-
lã va fi suspendat în cursul
zilei de joi, pentru cercetarea
cauzelor accidentului”, a
transmis compania Kéolis
Brest.

Cel puþin 50 de imigranþi adoles-
cenþi au fost înecaþi în mod deliberat
de cãtre persoane ce traficau fiinþe
umane în Yemen, conform agenþiei
ONU. Adolescenþii s-au aflat în rân-
dul a 120 de persoane ce au fost
împinse în mod intenþionat dintr-o
barcã de cãtre traficanþii cãrora le-ar
fi fost teamã sã fie arestaþi. La scurt
timp dupã înec Organizaþia Interna-
þionalã penru Migraþie a descoperit
mormintele a 29 de imigranþi pe o plajã
din Shabwa. Cel puþin alte 22 de per-
soane lipsesc. Vârsta media a celor

Preºedintele turc Recep Tayyip Erdogan a
declarat, ieri, cã vrea sã efectueze schimbãri
majore în structura partidului de guvernãmânt
Justiþie ºi Dezvoltare (AKP), înainte de alege-
rile generale din 2019. “Am fost într-o conti-
nuã luptã în ultimii 16 ani, de la fondarea par-
tidului, iar timp de 15 ani ne-am aflat în frun-
tea þãrii. Capacitatea cea mai importantã a Par-
tidului Justiþie ºi Dezvoltare este abilitatea de a
se reînnoi ºi de a progresa. Începând cu orga-
nizaþiile noastre, suntem hotãrâþi sã aducem o
schimbare serioasã în partidul nostru”, a spus
Erdogan. Preºedintele turc a precizat cã ale-
gerile generale din 2019 sunt foarte importan-
te pentru þara sa, pe fondul unei “perioade di-

Luxemburg devine cea de-a
opta þarã europeanã unde sunt re-
trase mai multe loturi de ouã con-
taminate cu fipronil, un insecticid
a cãrui utilizare este interzisã în
producþia de alimente. Autoritãþi-
le din Luxemburg au anunþat cã
au informat Comisia Europeanã în
legãturã cu aceastã situaþie, adã-
ugând cã “ouã contaminate au fost
vândute pe piaþa din Luxemburg”.
Un lot de ouã prezenta niveluri
foarte ridicate de fipronil încât ar
fi putut afecta sãnãtatea copiilor
mici, însã nu reprezenta o ame-
ninþare pentru consumatorii
adulþi, se afirmã într-un comuni-

Autoritãþi le turce au emis mandate de reþinereAutoritãþi le turce au emis mandate de reþinereAutoritãþi le turce au emis mandate de reþinereAutoritãþi le turce au emis mandate de reþinereAutoritãþi le turce au emis mandate de reþinere
pentru 35 de angajaþi  din mass-mediapentru 35 de angajaþi  din mass-mediapentru 35 de angajaþi  din mass-mediapentru 35 de angajaþi  din mass-mediapentru 35 de angajaþi  din mass-media

Jurnaliºtilor Turci a precizat cã apro-
ximativ 150 de centre media au fost
închise, iar peste 160 de jurnaliºti se
aflã în detenþie. În acest an, peste
100.000 de persoane din mediul pu-
blic ºi privat au fost demise ori sus-
pendate, iar aproape 50.000 dintre
acestea au fost arestate. Acþiunile An-
karei au fost dur criticate de mai multe
state europene ºi organizaþii pentru
drepturile omului. Preºedintele Tur-
ciei, Recep Tayyip Erdogan, a decla-
rat stare de urgenþã dupã tentativa
eºuatã de loviturã de stat din 15 iulie
2016. Erdogan a anunþat cã Fethul-
lah Gulen este responsabil pentru
aceastã iniþiativã, dar clericul musul-
man a negat implicarea.

Luxemburg, a opta þarã europeanã care anunþã retragerea
mai multor loturi de ouã contaminate cu insecticid

cat al autoritãþilor. Ouã contami-
nate s-au descoperit ºi în Belgia,
Olanda, Germania, Suedia, Elve-
þia, Marea Britanie ºi Franþa. Fi-
pronil este o substanþã folositã în
mod frecvent în produsele vete-
rinare pentru a combate puricii,
cãpuºele sau pãduchii, însã este
interzisã utilizarea în cazul anima-
lelor destinate pentru consum.
Potrivit Organizaþiei Mondiale a
Sãnãtãþii (OMS), aceastã substan-
þã este foarte toxicã ºi ingerarea
ei în cantitãþi însemnate pe termen
lung poate cauza probleme medi-
cale severe, afectând ficatul, glan-
dele tiroide ºi rinichii.

Recep Erdogan vrea sã schimbe structura partidului de guvernãmânt
ficile de conflict”. Recep Erdogan a subliniat
cã “salvarea Turciei” depinde de îndeplinirea
obiectivelor pentru 2023 ºi cã va depune toate
eforturile pentru a nu permite anumitor gru-
pãri sã se infiltreze în partid, fãrã a oferi deta-
lii suplimentare. “Ar trebui sã direcþionãm evo-
luþiile din regiunea noastrã, în special din Siria
ºi Irak, în avantajul nostru. Ar trebui sã ne
realizãm proiectele, planurile ºi acþiunile cu
conºtiinþa luptei în cea mai înaltã ligã a lumii.
Numai aºa ne putem asigura democraþia ºi
economia”, a mai spus Erdogan. Ca parte a
viziunii regimului Erdogan pentru Turcia anu-
lui 2023, care marcheazã centenarul republi-
cii, au fost stabilite obiective ºi þinte specifice

care includ îmbunãtãþiri majore în economie,
energie, asistenþã medicalã ºi transporturi.
Recep Tayyip Erdogan a revenit în fruntea
partidului Justiþie ºi Dezvoltare în cadrul con-
gresului extraordinar din 21 mai. Anterior, Er-
dogan nu putea sã conducã partidul în calitate
de preºedinte al þãrii, dar schimbãrile consti-
tuþionale validate de un referendum au pus
capãt acestei interdicþii. Erdogan a condus AKP
timp de 13 ani, de la înfiinþarea sa în 2001. În
timpul mandatelor de premier, în perioada
2003-2014, Erdogan a participat la douã ale-
geri generale în care partidul a revenit la pute-
re, de fiecare datã cu un numãr tot mai mare
de voturi.

ONU: Adolescenþi imigranþi, înecaþi intenþionat
de cãtre traficanþi de persoane, în Yemen

aflaþi pe barca în cauzã era de 16 ani,
majoritatea pasagerilor provenind din
Somalia ºi Etiopia. Aceºtia sperau sã
ajungã în state din Golful Persic prin
Yemen. “Supravieþuitorii le-au trans-
mis colegilor noºtri cã traficanþii i-
au împins în apã, dupã ce au vãzut
niºte autoritãþi în apropierea coastei”,
a explicat ºeful misiunii în Yemen al
Organizaþiei Internaþionale pentru
Migraþie. “Este ºocant ºi inuman”, se
mai aratã într-un comunicat al Or-
ganizaþiei Internaþionale pentru Mi-
graþie, citat de CNN.
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Anunþul tãu!
SC WIN IMPEX SRL, titular al pro-

iectului „Desfiinþare clãdiri C1 ºi C2
ºi împrejmuire stradalã ºi construire
imobil S+P+3 locuinþe colective cu
parcaje la S ºi imobil Sp+P+3 Locuin-
þe colective cu parcaje la Sp, ame-
najare incintã, platformã gunoi ºi
împrejmuire stradalã”, anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deciziei de
încadrare ARPM Craiova- Avizare
fãrã acord pentru proiectul „Desfiin-
þare clãdiri C1 ºi C2 ºi împrejmuire
stradalã ºi construire imobil S+P+3
locuinþe colective cu parcaje la S ºi
imobil Sp+P+3 Locuinþe colective cu
parcaje la Sp, amenajare incintã,
platformã gunoi ºi împrejmuire stra-
dalã”, propus a fi realizat la adresa:
Municipiul Craiova, strada Cîmpia
Islaz, nr. 40, judeþul Dolj. Proiectul
deciziei etapei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul ARPM Craiova,
strada Petru Rareº, nr. 1, în zilele de
Luni-Vineri între orele 09.00-16.00,
precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet: http//arpmdj.anpm.ro. Publi-
cul interesat poate înainta comenta-
rii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare (în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ)
pânã la data de 16.08.2017.

ªcoala Popularã de Arte ºi Me-
serii Cornetti Craiova, cu sediul în
strada Jieþului nr. 19, primeºte în-
scrieri pentru anul ºcolar 2017- 2018
în perioada 21 august – 1 septem-
brie 2017, la urmãtoarele discipline:
canto clasic, muzicã uºoarã, muzi-
cã popularã, pian, vioarã, chitarã,
orgã, acordeon, instrumente de su-
flat (saxofon), dans clasic (balet),
actorie, picturã, graficã, artã cinema-
tograficã. 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.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
PLATINUM INVESTMENT PARTE-

NERS CRAIOVA SRL PRIN FLORIN
SANTIA  anunþã publicul interesat asu-
pra deciziei de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE
LOCUINTE COLECTIVE P+9E, AMENA-
JARE INCINTA ªI ÎMPREJMUIRE TE-
REN” amplasat în CRAIOVA,STR. B-
DUL DECEBAL, NR. 73C. Proiectul
acordului de mediu ºi informaþiile rele-
vante pentru luarea deciziei pot fi con-
sultate la sediul Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului Dolj din str. Petru Rareº nr.
1, jud. Dolj, în zilele de luni -joi, între ore-
le 8,00- 16,00, ºi vineri între orele 8,00-
14,00 precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet http//:apmdj.anpm.ro. Ob-
servaþiile/contestaþiile publicului se pri-
mesc la sediul Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului Dolj din str. Petru Rareº nr.
1, în termen de 8 zile de la data afiºãrii.

GRÃDINIÞA cu program prelungit
„PINOCCHIO”, cu sediul în localitatea
Craiova, str. ªtefan Velovan, nr. 4, jude-
þul Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiei contractuale vacan-
te de: Îngrijitor, Numãr posturi: 1 post
contractual vacant, conform HG 286/
23.03.2011. Concursul se va desfãºura
astfel: Proba scrisã în data de
05.09.2017, ora 10.00, Proba practicã în
data de 06.09.2017, ora 10.00, Proba in-
terviu în data de 07.09.2017, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candi-
daþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoa-
rele condiþii: studii: medii, vechime:
minim 5 ani în muncã, are capacitate
deplinã de exerciþiu; are starea cores-
punzãtoare postului, atestatã de ade-
verinþa medicalã anexatã la dosarul de
înscriere; spirit gospodãresc, iniþiativã,
responsabilitate; solide competenþe în
domeniu, nu a fost condamnat defini-
tiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni
contra umanitãþii. Candidaþii vor depu-
ne dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrãtoare de la
publicarea anunþului în Monitorul Ofi-
cial, Partea a III-a la sediul Grãdiniþei cu
program prelungit „PINOCCHIO”, Cra-
iova, str. ªtefan Velovan, nr. 4, judeþul

Dolj. Relaþii suplimentare la sediul: Grã-
diniþei cu program prelungit „PINOC-
CHIO”, Craiova, str.ªtefan Velovan, nr.4,
judeþul Dolj, persoanã de contact: CAR-
MEN STÎNGÃ, telefon: 0251.543.620 (în-
tre orele 9.00-12.00), fax: 0251.543.621
(între orele 9.00-12.00), E-mail: gradini-
tapinocchio@yahoo.com.

Unitatea Militarã 01662 Craiova, or-
ganizeazã concurs, conform H.G. 286/
23.03.2011, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare, pentru ocuparea unui post
vacant de personal civil contractual, de
execuþie: - Psiholog specialist la micro-
structura Cunoaºtere ºi asistenþã psiho-
logicã / studii superioare în domeniul psi-
hologiei, psihosociologiei, psihopedago-
giei (absolvirea studiilor universitare cu
diplomã de licenþã), cu diplomã de licen-
þã în domeniul psihologiei/calificarea psi-
holog / atestat de liberã practicã în spe-
cialitatea „psihologie aplicatã în dome-
niul securitãþii naþionale” ºi atestat de li-
berã practicã în specilitatea „psihologie
educaþionalã, consiliere ºcolarã ºi voca-
þionalã” (treapta de specializare specia-
list, la cel puþin unul dintre cele douã
atestate) / master în oricare din speciali-
tãþile psihologiei pentru absolvenþii fa-
cultãþilor în sistem Bologna / vechime în
specialitate – minim 3 ani ºi 6 luni; Pro-
bele de concurs: - proba scrisã, în data
de 06.09.2017, ora 10.30; - interviul, în data
de 12.09.2017, ora 10.00. Data limitã de
depunere a dosarelor: 29.08.2017, ora
15.00. Dosarele de concurs se depun la
sediul Unitãþii Militare 01662 Craiova, str.
Vasile Alecsandri, nr. 91. Detaliile organi-
zatorice vor fi afiºate la sediul unitãþii ºi
pe pagina de internet, la adresa: cci.map-
n.ro. Date de contact ale secretariatului,
la telefon 0251/562828, int. 108.

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.
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Anunþ public privind decizia etapei de

încadrare
Titular: PRIMÃRIA COMUNEI

ALMÃJ, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de înca-
drare de cãtre APM DOLJ- fãrã eva-
luarea impactului asupra mediului ºi
fãrã evaluare adecvatã pentru pro-
iectul: MODERNIZARE DRUMURI
COMUNALE, propus a fi amplasat în
comuna ALMÃJ, judeþul Dolj.

Proiectul  deciziei de încadrare ºi mo-
tivele care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr.1 în zilele de luni- vineri,  între
orele 9-14, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet: www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/ observaþii la proiectul deciziei de
încadrare pânã la data de 15.08.2017 (în
termen de 5 zile de la afiºare).

Anunþ public privind decizia etapei de încadrare. UAT
DÃBULENI, titular al proiectului „MODERNIZARE
SRTRADA ALEXANDRU VLAHUÞÃ ªI STRADA THEO-
DOR AMAN – oraº Dãbuleni, judeþul Dolj, anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei de încadrare de cãtre APM
Dolj- AVIZARE FÃRÃ ACORD DE MEDIU- pentru proiec-
tul: MODERNIZARE STRADA ALEXANDRU VLAHUÞÃ
ºi strada THEODOR AMAN, propus a fi amplasat în ora-
ºul Dãbuleni, judeþul Dolj.

1.Proiectul deciziei etapei 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 08.00-
16.00 ºi  vineri între orele 8.00-14.00 precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet: http//apmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de în-
cadrare (în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului
anunþ) pânã la data de 16.08.2017.

Consiliul Local ºi Primãria Oraºului Dãbuleni or-
ganizeazã prima editie a Zilelor Orasului Dãbuleni
si Ziua diasporei in periopada 19-20 august 2017. 

Programul evenimnetului cuprinde activitati ce se
vor desfasura concomitent: sambata, 19 august, este
programata parada portului popular, intalnirea cu
fiii satului si programul artistic ce cuprinde artisti
renumiti de muzica usoara si populara. Pentru du-
minica, 20 august, sunt programate competitii spor-
tive, reprezentatii folclorice ale artistilor locali, si
recitaluri de muzica populara si usoara. 

Evenimentul se desfasoara in Dabuleni la Platfor-
ma de desfacere a produselor agricole, str. Caracal,
nr. 178.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
Vând apartament 4
camere, foarte spaþios,
proaspãt igienizat, cu
vedere trilateralã, 2
bãi, 2 balcoane, deco-
mandat - zona 1 Mai,
Târg Pelendava –
Kaufland. Telefon:
0762/622.136.

CASE
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 netermi-
natã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, izolatã
termic, încãlzire cen-
tralã, 570 mp sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-vie
ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posi-
bilitate de racordare
la reþeaua publicã de
alimentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0744/810.932.
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
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea lân-
gã Complex Magno-
lia ºi 5000 mp - Gara
Pieleºti lângã Fabri-
ca de termopane Q
Fort. Telefon: 0752/
641.487.

Vând 4200 mp teren
intravilan,cadastru fã-
cut la 10 km de Cra-
iova sau schimb cu
garsonierã plus dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.
Cârcea- Vând teren in-
travilan 6030 mp, des-
chidere 30m la strada
Aeroportului-acte, ca-
dastru, parcelat. Preþ
negociabil. Telefon:
0767/ 263.391.
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 co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
400 mp teren str. Pã-
uniþei. Telefon: 0766/
531.958.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl ºi
semicasã. Telefon:
0723/013.004.
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are loc „SÃRBÃTOAREA

PINULUI„ în comuna
VELA, satul ªTIUBEI.

Vã aºteptãm cu drag!

Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi - la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
VÂND rulotã AVON-
DALE SANDMAR-
TIN Anglia. Tele-
fon: 0722/333.269 -
Calafat.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu fami-
lii. Telefon: 0748/
145.050.
Vând vin de þarã 100
litri 100% natural. Te-
lefon: 0772/ 091.370.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând 50 l vin negru
natural, butoi stejar
300-400l , putinã ste-
jar 100-120 l , pre-
mergãtor.Telefon:
0745/ 602.001.

Vând pendulã ceas,
stabilizator tensiune
rusesc, maºinã de cu-
sut Singer, rochie de
mireasã. Telefon:
0771/622.574.
Vând barcã pneumati-
cã din camerã auto,
cântar pentru diabet - 10
lei. Telefon: 0351/
181.202; 0770/970.204.
Vând plug pentru boi.
Craiova, str. Rândune-
le nr. 43.
Vând 3 locuri de veci
cimitirul Sineasca. Te-
lefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând aragaz 3
ochiuri SOMEª cu
hotã electricã ºi chiu-
vetã fontã. Telefon:
0728/011.731.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,  al-
ternator 12V nou, pi-
ckup Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã
nouã, discuri cu mu-
zicã diversã Telefon:
0251/427.583.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând maºinã de cu-
sut electricã pentru
piese. Telefon: 0351/
181.202; 0770/
970.204.
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 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, trans-
formator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fon-
tã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci,
ghete militare noi, fri-
gider. Telefon: 0735/
445.339.

Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou
11 elemenþi, trotinetã
nichelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color
100 lei bucata, maºi-
nã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimi-
tirul Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspirator
- 70 lei, saltea copil -
100 lei, masã exten-
sibilã - 100 lei, scoar-
þã – 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 convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.

Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50
lei. Telefon: 0351/
416.166.

Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea rela-
xa, scoarþã. Telefon:
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. Tele-
fon: 0722/381.426.

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

PIERDERI
Societatea Cerealcom
Dolj SRL, J16/ 743/
1997, CUI: RO
9646278, declarã pier-
dut certificat constata-
tor sediu social nr.
19879/ 07.04.2006. Se
declarã nul.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. Botoºani 5 4 1 0 11-3 13
2. FCSB 5 3 2 0 7-4 11
3. CFR Cluj 4 3 1 0 8-1 10
4. Astra 5 3 1 1 7-4 10
5. Dinamo 4 3 0 1 7-2 9
6. Craiova 5 2 3 0 6-3 9
7. ACS Poli 5 2 0 3 3-6 6
8. Sepsi 4 2 0 2 4-7 6
9. CSMP Iaºi 5 1 2 2 2-5 5
10. Voluntari 5 1 2 2 5-6 5
11. Viitorul 5 1 1 3 3-4 4
12. Chiajna 5 0 1 4 2-6 1
13. Juventus 5 0 1 4 2-8 1
14. Mediaº 4 0 1 3 1-9 1

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I - etapa a V-a
FC Botoºani – ACS Poli 1-0

A marcat: L. Fulop 20.
Viitorul – FC Voluntari 0-0

Astra – Chiajna 1-0
A marcat: Ioniþã 21.

Juventus – „U” Craiova 0-1
A marcat: Gustavo 45.
FCSB – CSMP Iaºi 1-1

Au marcat: Gnohere 60 – pen. / Platini 9.
Meciurile Gaz Metan – Sepsi ºi CFR Cluj – Dinamo

s-au jucat asearã.

Calancea – Primul meci din
acest sezon în care ne-a adus amin-
te de prestaþiile de anul trecut. A
avut 3-4 intervenþii excelente, una
dintre ele în poziþie de unu la unu
cu Stoenac.

Dimitrov – Urcat la mijloc în
acest sezon de Devis Mangia, bul-
garul este foarte prezent în joc, dar
nu ºi util. Schimbãrile de direcþie
l-au gãsit deseori în jumãtatea ad-
versã, Dimitrov a preluat bine, dar
nu a reuºit vreo centrare. În apã-
rare a fost dezastru, pierzând mai
multe mingi. La una dintre aces-
tea, gazdele au avut cea mai mare
ocazie, prin Stoenac, scos din of-
said tot de bulgar.

Spahija – Meci slab al croatu-
lui. A pierdut câteva mingi în si-
tuaþii în care nu ai voie sã
te complici. El a creat pri-
mele 2 ocazii ale gazde-
lor: a cedat o minge la cen-
trul terenului, în prima
parte, ºi l-a scãpat din
marcaj la un corner pe
Wallace, care a reluat im-
precis din 4 metri. Spahi-
ja a apãrut totuºi bine în
careul advers, întorcând
bine cu capul douã mingi,
pentru ocazia lui Roman
din 6 metri ºi la penalty-
ul scos de Burlacu. În
plus, are o pasã lungã des-
tul de precisã.

Tiago Ferreira – Ceva
mai atent decât colegul de
linie Spahija, dar nici el nu
dã o siguranþã prea mare
apãrãrii.

Briceag – Prima datã

Satelitul ªtiinþei s-a impus în amicalul cu HorezuSatelitul ªtiinþei s-a impus în amicalul cu HorezuSatelitul ªtiinþei s-a impus în amicalul cu HorezuSatelitul ªtiinþei s-a impus în amicalul cu HorezuSatelitul ªtiinþei s-a impus în amicalul cu Horezu
Universitatea II continuã pregãti-

rile pentru startul campionatului Li-
gii a III-a. Satelitul ªtiinþei a câºtigat
cu 3-1 amicalul disputat cu Flacãra
Horezu. Golurile alb-albaºtrilor au

fost marcate de Trancã, Manea ºi
Dinu.  Cornel Papurã a început cu:-
 Dicã – Borþa, Ion, Hreniuc, Trocan
– Constantin, Enache, Trancã – Frã-
sineanu, Gunie, Manea. Au intrat:

Chiriþã, Dinu, Þoiu ºi Mihãilã.  Ur-
mãtorul joc de pregãtire al echipei
secunde a Craiovei este programat
sâmbãtã, de la ora 10, pe stadionul
„Extensiv”, cu Sporting Roºiori.

Atât clubul din Bãnie, cât ºi jucãtorul resping
orice negociere cu Gigi Becali, care ar oferi

peste 2 milioane de euro pentru cãpitanul ªtiinþei

Cãpitanul ªtiinþei, Alex Bãluþã,
trebuia sã reprezinte încununarea
campaniei impresionate de trans-
feruri din vara aceasta a patronu-
lui FCSB, Gigi Becali. Peste 2 mi-
lioane de euro este dispus sã plã-
teascã acesta pentru a aºeza „ci-
reaºa pe tort”, dupã ce i-a adus în
vara aceasta pe Budescu, Teixei-
ra, Junior Morais, Larie, Nedelcu
ºi Benzar. Ana Maria Prodan a tul-
burat apele în Bãnie, afirmând cã
Bãluþã ºi tatãl sãu ºi-au dat acordul
pentru un transfer la FCSB, iar to-
tul ar depinde numai de finanþato-
rul Mihai Rotaru. „Am vorbit cu
patronul Stelei ºi vrea sã dea pe loc
douã milioane de euro pe Bãluþã.
I-am transmis domnului Bãluþã
oferta. Totul se rezolvã în câteva

minute, iar Bãluþã va deveni jucã-
torul Stelei, cu o condiþie: dacã
patronul Craiovei acceptã oferta”
a afirmat Anamaria Prodan.

Numai cã decarul Universitãþii
a negat orice discuþie cu Gigi Be-
cali ºi n-a confirmat nici mãcar
intermedierea Anei Maria Prodan.
Ca ºi Ivan în urmã cu doi ani, Bã-
luþã spune „pas” ofertei patronului
FCSB. „Nu este nimic adevãrat din
ce s-a scris. Anamaria Prodan abe-
reazã. Nu pot sã vã spun mai mul-
te, pentru cã nu am acceptul clu-
bului”, a declarat Bãluþã, care are
contract pânã în 2020 cu ªtiinþa.
Mihai Rotaru nu a dorit sã comen-
teze informaþiile, dar este cunos-
cutã promisiunea fãcutã suporte-
rilor din Bãnie, aceea de a nu vinde

decât un jucãtor important pe se-
zon, iar dacã anul trecut a fost ce-
dat Bogdan Vãtãjelu, în acest se-
zon a fost rândul lui Andrei Ivan.
În schimb, Marcel Popescu a con-
firmat ºi el cã Universitatea nu ce-
deazã jucãtori importanþi cãtre
FCSB: „Niciun jucãtor de la Uni-
versitatea Craiova nu pleacã la -
Steaua. Mai mult, doamna Prodan
este non grata la Craiova începând
de azi. Tatãl lui Bãluþã mi-a spus
cã a rãmas consternat de faptul cã
i se foloseºte numele. Steaua pier-
de timpul încercând sã cumpere de
la Craiova. Este realã clauza de re-
ziliere, dar nu este de 3 milioane” a
declarat Popescu pentru Dolce
Sport. Trei goluri a marcat Alex
Bãluþã în acest început de sezon,
fiind golgheterul ªtiinþei, dar s-a
accidentat în partida cu Astra ºi va
lipsi încã o sãptãmânã, urmând sã
revinã în partida de la Ovidiu, pro-
gramatã duminicã, 20 august, de
la ora 18.30.

Alb-albaºtrii sub lupã

când a purtat banderola de la înce-
put. N-a fãcut un meci grozav, dar
nici nu a comis erori. În continua-
re este sub forma de anul trecut.

Zlatinski – A bãtut prost lovitura
liberã de la 20 de metri din primele
minute, n-a fãcut un meci remarca-
bil. În prima reprizã a fost activ, în
cea de-a doua a pasat numai în spa-
te, se vede ºi la el oboseala.

Mateiu – O acþiune bunã în pri-
ma parte, din care a scos o lovitu-
rã liberã de la 20 de metri, ºi un
ºut de la distanþã pe lângã poartã,
în partea a doua, dar cam puþin
pentru un jucãtor care încearcã sã-
ºi recâºtige locul de titular. În re-
priza a doua ºi el s-a stins treptat.
Oricum, a jucat mai mult pentru
cã Rossi este accidentat, iar Scre-

ciu este într-o formã execrabilã.
Burlacu – Meci bun al puºtiu-

lui, deºi este concurenþã mare aco-
lo. Este obiºnuit sã joace un pic
mai sus. Dezechilibreazã apãrarea
adversã când intrã din bandã, cre-
eazã pericol. A centrat bine pentru
Gustavo, pe 6 metri, în prima par-
te, apoi a scos penalty. Trebuie sã
i se dea credit în continuare.

Gustavo – Parcurge o perioadã
fastã, dar se aºteaptã mai mult de
la el. A apãrut bine la finalizare, a
mai oferit douã centrãri utile, i-a
pasat excelent lui Mitriþã la ocazia
care a precedat golul. A alunecat la
lovitura de pedeapsã, trebuia sã stu-
dieze mai bine terenul când ºi-a
aºezat mingea. Oricum, rãmâne cel
mai bun executant de lovituri de pe-

deapsã. A mai avut un
ºut prost din loviturã
liberã, adicã nu ceea
ce vedeam pe selec-
þiile cu execuþiile sale
din Serie C.

Mitriþã – Bun în
prima reprizã, ºi-a
asumat acþiuni
ofensive. La prima,
a intrat pe scurt ºi îi
putea oferi un assist
lui Roman, dar a
fost blocat. La a
doua, s-a întâlnit
ideal cu mingea
aruncatã „în gaurã”
de Gustavo, a trecut
de portar, dar un
fundaº a scos de pe
linia porþii. La a tre-
ia, a ºutat din afara
careului ºi la finalul

fazei s-a marcat. În repriza a doua
a greºit destule mingi, pe fondul
oboselii.

Roman – Nu este deocamdatã
pe aceeaºi lungime de undã cu co-
echipierii. Când stã cu mâna pe sus
nu primeºte mingea, când colegii
verticalizeazã el este în spatele fun-
daºului. A ieºit totuºi bine de câte-
va ori la redublare, a ajutat echipa
ºi în repriza a doua sã iese din pre-
siunea gazdelor. A urmãrit bine
ºutul lui Mitriþã la faza golului, chiar
dacã a fost blocat. Trebuie jucat

în continuare, fiindcã poate ajuta
mult echipa.

Bancu – Deºi s-a jucat mult pe
partea lui de când a intrat, a irosit
practic orice acþiune în care a fost
implicat.

Screciu – Chiar dacã n-a mai
fost atât de slab ca în meciurile tre-
cute, a intrat crispat, parcã-i este
teamã sã paseze, a reuºit doar o
acþiune notabilã.

Kelic – A jucat puþin ºi a fãcut-
o prost, parcã era mai obosit de-
cât titularii.
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