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Þuþuianu, despre

cele douã funcþii:

“În septembrie îmi

depun demisia”
Ministrul Apãrãrii, Adrian

Þuþuianu, a declarat, ieri, cã
a întrebat ANI despre o
eventualã incompatibilitate
între calitatea de secretar al
Senatului ºi cea de ministru,
în perioada vacanþei parla-
mentare, iar ANI l-a infor-
mat cã nu existã. ”În sep-
tembrie îmi depun demisia”,
a adãugat ministrul. Între-
bat, la Constanþa, cum i-a
permis ANI sã fie membru în
Biroul Permanent, Adrian
Þuþuianu a rãspuns: ”Eu
cred cã nu trebuie sã-mi
permitã cineva, ci legea îmi
permite. Eu am fot mai
prudent decât credeþi dvs.,
am întrebat înainte dacã
existã o situaþie de incompa-
tibilite, pentru cã am avut în
vedere aceastã perioadã de
varã de douã luni de zile, cât
Parlamentul nu este în
sesiune”. Þuþuianu a adãu-
gat cã soluþia este valabilã
pânã în 1 septembrie, datã la
care îºi va depune demisia
din funcþia de secretar al
Senatului. Întrebat, de
asemenea, dacã rãspunsul
ANI a fost cã nu existã
incompatibilitate, Adrian
Þuþuianu a rãspuns: ”Foarte
clar”. Recent, liderul grupu-
lui PNL din Senat, Mario
Oprea, a precizat cã formaþi-
unea sa îl va sesiza pe pre-
mier pentru a constata starea
de incompatibilitate în care
s-ar afla ministrul Apãrãrii,
Adrian Þuþuianu, care este,
în acelaºi timp, ºi secretar al
Senatului, acesta participând
la BP. Vicepreºedintele
Camerei, deputatul PSD
Florin Iordache, a declarat cã
senatorul Adrian Þuþuianu
este incompatibil, în condiþii-
le în care acesta este ºi
ministru ºi membru în Biroul
permanent al Senatului.
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“În septembrie, deocamdatã
stãm bine”, a declarat Mihai Tu-
dose, întrebat când se va face
rectificarea bugetarã. În iulie,
premierul spunea cã, în majori-
tate, rectificarea va fi una poziti-
vã. “Sper cã majoritatea ei va fi
una pozitivã din câte am vorbit
cu Ministrul de Finanþe, sunt pro-
iecte care au fost întârziate foar-
te mult, de exemplu am gãsit la
Ministerul Tehnologiei informa-
þiei o execuþie de 2%, practic nu
a început nici un proiect, nu s-
au plãtit decât lefurile acolo. Am
vorbit cu actualul ministru, cu
colegii, anumite lucruri chiar nu
se mai pot face anul acesta. ªi
atunci la rectificare, la unele mi-
nistere care nu mai au efectiv
cum sã-ºi cheltuie banii, cele cinci
luni de inactivitate, vor fi duºi
acolo unde se face treabã. Recti-
ficarea va avea loc în august.
Bani de pensii sunt, existã bani
pentru sistemul de sãnãtate, în-
vãþãmânt, ºi pentru investiþii”,
declara Mihai Tudose.

Liderii sindicatelor din Cerce-
tare ºi din sistemul penitenciar
i-au cerut premierului sã nu ia
bani de la aceste domenii. “La
rectificarea bugetarã vom pier-
de bani ºi vom pierde bani mulþi,

“Un stat nu poate fi cu adevã-
rat puternic dacã nu are capaci-
tatea de a-ºi proteja cetãþenii ºi
de a le asigura securitatea. Avem
nevoie de o armatã înzestratã ºi
pregãtitã sã facã faþã cu succes
provocãrilor actuale, ºi aceasta
implicã eforturi deosebite în ceea
ce priveºte dotarea ºi moderniza-
rea. În acest sens, acordul politic
cu privire la alocarea pentru ur-

Guvernul a luat în vizor rectificarea bugetarã în mareGuvernul a luat în vizor rectificarea bugetarã în mareGuvernul a luat în vizor rectificarea bugetarã în mareGuvernul a luat în vizor rectificarea bugetarã în mareGuvernul a luat în vizor rectificarea bugetarã în mare
pozitivã, dar ºi accizele majorate la benzinãpozitivã, dar ºi accizele majorate la benzinãpozitivã, dar ºi accizele majorate la benzinãpozitivã, dar ºi accizele majorate la benzinãpozitivã, dar ºi accizele majorate la benzinã

Agenda Executivului în aceastã perioadã este
una încãrcatã, printre proiecte aflându-se, prin-

tre altele, rectificarea bugetarã, noile legi ale
Justiþiei, Codul Administrativ, precum ºi modifi-
carea Codului Fiscal, potrivit cãreia se propune

majorarea accizelor la carburanþi.

pentru cã ºtim care este proble-
ma din punct de vedere bugetar
a þãrii. Ministerul Finanþelor Pu-
blice încearcã sã recupereze bani
de peste tot. În ce ne priveºte,
avem 57 de milioane (de lei -
n.r.) care trebuie tãiaþi din bu-
get. Am cerut premierului sã-i
lase acolo unde sunt, sã încer-
cãm sã facem încadrãri, sã îm-
bunãtãþim condiþiile de muncã”,
a declarat liderul SNLP, ªtefan
Teoroc, dupã întrevederea pe
care a avut-o cu premierul Mi-
hai Tudose.

O altã prioritate a guvernului
o reprezintã adoptarea Codului
Administrativ. “Codul Adminis-
trativ a fost adoptat într-o pri-
mã lecturã în Guvernul Româ-
niei ºi, de asemenea, este cuprins
în lista prioritãþilor legislative
pentru sesiunea din toamnã.
Acest Cod Administrativ a fost
gândit ca o prelungire a actului
guvernamental în teritoriu. Atâ-
ta timp cât prefecþii sunt numiþi
de cãtre premier, în ºedinþã de
guvern, la propunerea ministru-
lui Afacerilor Interne ºi atâta
timp cât ei sunt reprezentanþii
Guvernului în teritoriu, un gu-
vern politic, mie personal sã pare
logic sã ne mai fardãm ºi sã nu

ne mai dãm apolitici, când ma-
joritatea prefecþilor provin din
structurile partidelor politice”, a
declarat în urmã cu douã sãptã-
mâni ministrul pentru Relaþia cu
Parlamentul, Viorel Ilie.

El a explicat ºi cã noul Cod
se va referi ºi la o parte dintre
directorii instituþiilor descentra-
lizate din judeþe, care vor fi de
asemenea numiþi pe criterii poli-
tice pentru a pune în practicã
politica guvernamentalã la nive-
lul judeþului. “Prin acest Cod
Administrativ se va delimita pa-
lierul pânã la care se va coborî
actul guvernamental ºi este nor-
mal ca un director de direcþie a
judeþului, care este de asemenea
reprezentantul ministerului, sã
facã politica guvernamentalã, sã
punã în aplicare programul de
guvernare fãrã abatere. Aici sun-
tem foarte fermi. Sunt câteva

posturi la nivel de judeþ care vor
fi cuprinse în acest program ad-
ministrativ”, a mai spus minis-
trul Viorel Ilie.

De asemenea, Executivul ur-
meazã sã aprobe un proiect de
lege pentru modificarea Legilor
justiþiei. Ministrul Justiþiei, Tudo-
rel Toader a precizat cã acest pro-
iect “va fi prezentat public, pe
data de 23 august 2017, la sediul
Ministerului Justiþiei, începând
cu orele 11.00!”. “Sunt propuse
modificãri de fond ºi nu de for-
mã!”, a adãugat Tudorel Toader.

Ministrul Justiþiei, Tudorel
Toader, a mers în iulie la Bru-
xelles pentru a discuta cu vice-
preºedintele Comieisi Europene,
Frans Timmermans, despre le-
gile privind Justiþia. El a afirmat
cã pachetul va fi adoptat de Gu-
vern pe 1 septembrie, urmând a
fi transmis Parlamentului.

Klaus Iohannis: “Avem nevoie de o armatã înzestratã
ºi pregãtitã sã facã faþã provocãrilor actuale”

Preºedintele Klaus Iohannis a participat ieri la
deschiderea festivitãþilor de Ziua Marinei, unde a

vorbit despre Planul de înzestrare a Armatei Române,
dar ºi despre eforturile pe care statul român le face

pentru ca rolul Mãrii Negre sã fie recunoscut la
nivelul NATO ºi al Uniunii Europene.

mãtorul deceniu, începând din
acest an, a 2% din bugetul naþio-
nal pentru Apãrare ºi aprobarea
«Planului de înzestrare a Arma-
tei României 2017 - 2026» trans-
mit un semnal puternic de respon-
sabilitate”, a declarat preºedin-
tele Klaus Iohannis.

Preºedintele a afirmat cã zona
Mãrii Negre este una cu impor-
tanþã strategicã din punct de ve-

dere militar, politic, economic,
cultural ºi social. “Avem datoria
de a transforma întregul potenþi-
al al acestei regiuni în avantaje
reale pentru România. În arealul
Mãrii Negre ne confruntãm cu
provocãri de securitate din ce în
ce mai complexe ºi mai volatile,
precum ºi cu un grad sporit de
impredictibilitate ºi incertitudine.
(...) În actualul context, Româ-
nia îºi asumã ºi mai activ profi-
lul de stat puternic ºi de actor re-
gional relevant. Suntem un pilon
de stabilitate ºi furnizor de secu-
ritate în regiune. Depunem efor-
turi consistente pentru ca rolul
Mãrii Negre ºi importanþa sa stra-
tegicã sã fie recunoscute la nive-
lul NATO ºi al Uniunii Europe-
ne”, a mai spus Iohannis.

Forþele Navale Române au ales,

în premierã, ca anul acesta sã ce-
lebreze Ziua Marinei Române alã-
turi de publicul larg, deschizând
întreaga falezã din faþa Comanda-
mentului Flotei din Constanþa.
Deschiderea falezei din faþa Co-
mandamentului Flotei din Con-
stanþa reprezintã o premierã în is-
toria acestui organizãrii acestui -
spectacol naval.

Potrivit reprezentanþilor Statu-
lui Major al Forþelor Navale, în
desfãºurarea evenimentelor pre-
gãtite pentru ieri au fost implicaþi
3.000 de militari de la Forþele Na-
vale, în timp ce forþele aliate - Sta-
tele Unite ºi Marea Britanie – au
fost prezente cu un avion de cãu-
tare a submarinelor, respectiv cu
avioane Typhoon cantonate în pre-
zent la baza de la Mihail Kogãlni-
ceanu.
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Tatãl agentului Marius Cristian
Boncioacã (în vârstã de 27 de ani),
a fost cel care a sunat pe 112, luni,
14 august a.c., dimineaþa, în jurul
orei 7.00, anunþând tragedia. Tâ-
nãrul, care locuia cu pãrinþii în co-
muna Stejari, judeþul Gorj, s-a echi-
pat sã plece la serviciu, a intrat în
toaleta casei, ºi ºi-a tras un glonþ în
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Un poliþist din cadrul Inspectoratului de Po-
liþie al Judeþului (IPJ) Dolj ºi-a pus capãt zile-
lor, luni dimineaþã, împuºcându-se în cap, cu
arma din dotare, în toaleta casei pãrinteºti, din
comuna gorjeanã Stejari. Marius Cristian Bon-
cioacã avea 27 de ani ºi lucra ca ajutor ºef de
Post la Postul de Poliþie din comuna doljeanã

Fãrcaº. El locuia cu pãrinþii, în Gorj, ºi fãcea
naveta, luând cu el ºi arma de serviciu. Gestul
extrem al tânãrului agent, care ar fi trebuit sã
se cãsãtoreascã anul viitor, este greu de ex-
plicat, mai ales cã nu a lãsat un bilet în care sã
îºi explice decizia, iar ultima testare psiholo-
gicã o susþinuse anul trecut.

cap. Terminase ªcoala de Agenþi de
Poliþie „Vasile Lascãr“ din Câmpina
în anul 2012, când a fost repartizat
într-o comunã din Mehedinþi. Un
an mai târziu, în 2013, acesta a fost
trasferat la Bistreþ, în Dolj, ca aju-
tor de ºef de Post. Anul trecut, în
luna martie, Marius Cristian Bon-
cioacã a fost transferat, din nou, în

comuna doljeanã Fãrcaº, tot ca aju-
tor de ºef de post. Potrivit repre-
zentanþilor IPJ Dolj, anul trecut, în
luna octombrie, agentul Boncioacã
a susþinut evaluarea psihologicã ºi
a fost declarat apt. De asemenea,
pe 11 august a.c., participase la o
instruire în legãturã cu condiþiile pe
care trebuie sã le respecte având în
vedere cã acesta lua arma din dota-
re la domiciliu. Tânãrul poliþist nu
era cãsãtorit, însã avea o relaþie cu
o fatã din Târgu Jiu, cu care urma
sã se cãsãtoreascã anul viitor. Ges-
tul extrem al tânãrului pare inexpli-
cabil, mai ales cã, din primele date,
nu a lãsat nici un bilet ºi nici nu ºi-
a manifestat faþã de familie, vreo-
datã, intenþia de a-ºi pune capãt zi-
lelor. Nici la serviciu nu avea pro-
bleme, fiind apreciat atât de ºefi,
cât ºi de oamenii din comuna unde
îºi desfãºura activitatea. Poliþiºtii
criminaliºti din cadrul Inspectora-
tului de Poliþie al Judeþului (IPJ)

Gorj au deschis o anchetã, sub co-
ordonarea unui procuror din ca-
drul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Gorj, pentru a stabili ce s-
a întâmplat. Purtãtorul de cuvânt
al IPJ Gorj, Miruna Prejbeanu, a
precizat, luni, cã „ipoteza unui bi-
let de adio nu a fost confirmatã
încã de organele de anchetã com-
petente, de la domiciliul tânãrului

fiind ridicate anumite înscrisuri,
datele urmând sã fie date publici-
tãþii la sfârºitul anchetei”. Crimi-
naliºtii au percheziþionat inclusiv
maºina cu care colegul lor urma
sã plece la postul de poliþie din Dolj,
dar nu au gãsit în ea nici un bilet
de adio. Anchetatorii continuã însã
verificãrile în încercarea de a eluci-
da misterul acestei morþi violente.

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au finalizat cer-
cetãrile ºi au dispus, la sfârºitul sãp-
tãmânii trecute, vineri, 11 august
a.c., trimiterea în judecatã, sub
control judiciar, a lui Emil Costin
Minea, de 40 de ani, din comuna
Coþofenii din Dos, pentru dare de
mitã. Bãrbatul a fost prins în fla-
grant, luna trecutã, de echipa for-
matã din ofiþeri ai Serviciului Ju-
deþean Anticorupþie Dolj ºi procu-
rorul desemnat de la Parchetul de
pe lângã Tribunalul Dolj, încercând
sã-l mituiascã pe agentul principal
Robert Craiu, ºeful Postului de
Poliþie Coþofenii din Dos, cu 100
de euro ºi douã sticle cu bãuturi
alcoolice. Mai exact, potrivit an-
chetatorilor, Emil Costin Minea a
fost prins, în noaptea de 15/16.07.
2017, în flagrant, de agentul de po-
liþie, în timp ce transporta cu un
autoturism în care se mai aflau trei
persoane, 11 saci de îngrãºãmint

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, poliþiºtii din cadrul Bi-
roul de Investigaþii Criminale au
fost sesizaþi vineri, 11 august a.c.,
de cãtre o bucureºteancã de 36
de ani, cu privire la faptul cã, în
jurul orei 16.30, în timp ce se afla
în Electroputere Mall din Craio-
va, persoane necunoscute i-au
sustras din rucsac douã telefoane
mobile, cauzându-i un prejudiciu
de circa 8000 lei. Poliþiºtii specia-
lizaþi în investigaþii criminale au
demarat cercetãrile, iar împreunã
cu poliþiºti din cadrul Secþiei 4
Poliþie ºi în urma activitãþilor spe-
cifice întreprinse, la scurt timp de

Judecat pentru cã a vrut sã-l mituiascã pe ºeful
de Post din Coþofenii din Dos cu bani ºi bãuturã

Un doljean în vârstã de 40 de ani, din
comuna Coþofenii din Dos, a fost trimis
în judecatã de procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj pentru dare de
mitã. Procurorii, împreunã cu ofiþerii
Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj, l-
au prins pe bãrbat în flagrant, luna
trecutã, chiar în sediul Postului de Poliþie
Coþofenii din Dos, încercând sã-l mitu-
iascã pe ºeful de Post cu 100 de euro ºi
douã sticle cu bãuturi alcoolice ca sã
scape de un dosar penal în care era
cercetat pentru furt. Poliþistul a fost cel
care i-a anunþat pe anchetatori.

chimic ºi 39 litri de motorinã, bu-
nuri sustrase de acesta din incinta
unei societãþi comerciale din loca-
litatea Iºalniþa. Poliþiºtii au întoc-
mit dosar penal, iar bunurile gãsite
în autoturism au fost ridicate, în
vederea confiscãrii. Seara, în jurul
orei 19.00, Minea s-a prezentat la
sediul Postului de Poliþie ºi i-a ofe-
rit ºefului de Post suma de 100
euro ºi douã sticle cu bãuturi alco-
olice pentru ca agentul de poliþie
sã-ºi încãlce atribuþiile de serviciu
ºi sã nu continue cercetãrile în do-
sarul penal privind infracþiunea de
furt constatatã, ofertã respinsã de
cãtre poliþist. Agentul principal
Robert Craiu a refuzat primirea bu-
nurilor, iar fãptuitorul a spus cã va
reveni la Postul de Poliþie în jurul
orei 21.00, motiv pentru care lu-
crãtorul de poliþie i-a anunþat pe
ofiþerii Serviciului Judeþean Anti-
corupþie (S.J.A.) Dolj. Împreunã
cu procurorul desemnat de la Par-

chetul de pe lângã Tribunalul Dolj,
ofiþerii anticorupþie l-au prins pe
Emil Costin Minea în timp ce ofe-
rea agentului de poliþie bunurile,-
chiar în sediul Postului de Poliþie
Coþofenii din Dos. A fost adus la
sediul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, fiind reþinut pentru
dare de mitã, pe o perioadã de 24
de ore, iar pe 17 iulie a.c. a fost
arestat preventiv în baza hotãrârii
Tribunalului Dolj. Minea a formu-
lat contestaþie, iar pe 20 iulie a.c.,
Curtea de Apel Craiova i-a admis
contestaþia ºi l-a plasat sub con-
trol judiciar pentru 60 de zile.

Agent principal de poliþie Cra-
iu Robert este absolvent al ªcolii
de Agenþi de Poliþie „Vasile Las-
cãr” Câmpina, promoþia 2009 ºi
îºi desfãºoarã activitatea, din anul
2016, în funcþia de ºef de post la
Postul de Poliþie Coþofenii din
Dos, dupã cum au anunþat repre-
zentanþii IPJ Dolj.

Craiovean arestat
pentru furt la Mall
Un bãrbat de 50 de ani, din Craiova, a fost arestat preven-

tiv pentru 30 de zile în baza mandatului emis sâmbãtã dupã-
amiazã, pe numele sãu, de Judecãtoria Craiova, pentru furt.

Inculpatul a furat din rucsacul unei femei care se afla în
Electroputere Mall, douã telefoane mobile, în valoare de

aproximativ 8.000 de lei. Bãrbatul a contestat mãsura arestã-
rii, contestaþia sa urmând sã se judece joi, la Tribunalul Dolj.

la sesizarea faptei, l-au identificat
pe Vasile Ilie, 50 de ani, din Craio-
va. Craioveanul de 50 de ani, bã-
nuit de comiterea faptei, a fost ri-
dicat ºi condus la sediul unitãþii de
poliþie, în vederea continuãrii in-
vestigaþiilor. Oamenii legii au reu-
ºit recuperarea celor douã telefoa-
ne mobile, acestea fiind restituite
persoanei vãtãmate, iar în baza
probatoriului administrat, faþã de
Vasile Ilie s-a dispus efectuarea în
continuare a urmãririi penale pen-
tru comiterea infracþiunii de furt,
acesta fiind reþinut pe bazã de or-
donanþã de reþinere pentru 24 ore.
Poliþiºtii l-au încarcerat pe suspect
în Centrul de Reþinere ºi Arest Pre-

ventiv din cadrul
IPJ Dolj, dupã cum
a precizat agent
ºef adjunct Amelia
Barbu, din cadrul
Biroului de presã al
IPJ Dolj. Sâmbãtã
dupã-amiazã, bãr-
batul a fost prezen-
tat Judecãtoriei
Craiova, care i-a
emis mandat de
arestare preventivã
pentru 30 de zile.
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Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj i-au trimis în ju-
decatã pe Gigi Vadik Zavera zis
Gigioc, pentru sãvârºirea infracþi-
unilor de constituire a unui grup in-
fracþional organizat, tulburarea or-
dinii ºi liniºtii publice, portul sau fo-
losirea fãrã drept de obiecte peri-
culoase, complicitate la tentativã de
omor, lovire sau alte violenþe, com-
plicitate la ºantaj; Ioneluº Cimpo-
eru zis Ion Luptãtoru pentru con-
stituirea unui grup infracþional or-
ganizat, tulburarea ordinii ºi liniºtii
publice, portul sau folosirea fãrã
drept de obiecte periculoase, tenta-
tivã de omor ºi lovire sau alte vio-
lenþe; Florinel Barbu zis Skialã
pentru constituirea unui grup infrac-
þional organizat, tulburarea ordinii ºi
liniºtii publice, portul sau folosirea
fãrã drept de obiecte periculoase ºi
lovire sau alte violenþe; Sorin Ste-
lian Flutur zis Bobo pentru con-
stituirea unui grup infracþional or-
ganizat, tulburarea ordinii ºi liniºtii
publice, portul sau folosirea fãrã
drept de obiecte periculoase ºi lovi-
re sau alte violenþe; Cãtãlin Viorel
Tudor zis Fluture pentru consti-
tuirea unui grup infracþional orga-
nizat, tulburarea ordinii ºi liniºtii
publice ºi portul sau folosirea fãrã
drept de obiecte periculoase; Ma-
rian Irinel Coandã zis Charlie
pentru constituirea unui grup infrac-
þional organizat, tulburarea ordinii ºi
liniºtii publice, lovire sau alte vio-
lenþe ºi nerespectarea regimului ar-
melor ºi muniþiilor; Cristian Mari-
an Vlãdescu zis Ventura pentru
constituirea unui grup infracþional
organizat, tulburarea ordinii ºi liniº-
tii publice ºi portul sau folosirea fãrã
drept de obiecte periculoase; Ale-
xandru Grigore Bãloiu zis Gore
pentru constituirea unui grup infrac-
þional organizat, tulburarea ordinii ºi
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Scandalurile „Frãþiei” pe masa judecãtorilor!
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Procurorii Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj au finalizat ancheta ºi au dispus
trimiterea în judecatã a craioveanului Gigi
Vadik Zavera zis Gigioc ºi a altor 12 incul-
paþi, în dosarul deschis dupã încãierarea cu
sãbii ºi pistoale petrecutã la barul ON OFF
din Craiova, la începutul lui noiembrie 2016.
Între cei deferiþi justiþiei sunt membri ai gru-
pãrii infracþionale „Frãþia”, care au fost im-

plicaþi în multe scandaluri de-a lungul tim-
pului, fapte detaliate de procurori în rechizi-
toriu, dar ºi un poliþist de la arestul IPJ Dolj
ºi preºedinte al Sindicatului Poliþiºtilor Eu-
ropol Dolj, agent ºef Gabriel Marian Gîrni-
þã, acuzat de favorizarea fãptuitorului. Dosa-
rul s-a înregistrat pe 8 august a.c. la Tribu-
nalul Dolj ºi urmeazã sã fie analizat de jude-
cãtorul de camerã preliminarã.

liniºtii publice ºi portul sau folosi-
rea fãrã drept de obiecte periculoa-
se; Cantemir ªtefan Mitre zis
Fane Vitaminã pentru constituirea
unui grup infracþional organizat,
portul sau folosirea fãrã drept de
obiecte periculoase ºi tulburarea
ordinii ºi liniºtii publice; Gigel Ro-
ºianu pentru constituirea unui grup
infracþional organizat ºi complicitate
la favorizarea fãptuitorului; Ion Ilie
zis Ilie Puºcãrie pentru constitui-
rea unui grup infracþional organizat,
favorizarea fãptuitorului, ºantaj ºi
instigare la distrugere prin incendi-
ere; Fãnel Trandafir zis Cimino
pentru constituirea unui grup infrac-
þional organizat ºi agentul IPJ Dolj
Marian Gabriel Gîrniþã pentru
favorizarea fãptuitorului.

Conflicte stradale, „modalitate
de a-ºi regla conturile”

Dupã o investigaþie de amploare,
retrospectivã, demaratã dupã mo-
mentul 04/05.11. 2016 (conflictul de
la barul ON OFF), procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj
au precizat în rechizitoriu cã au pro-
bat 16 conflicte stradale de amploa-
re, produse de membrii grupãrii
“Frãþia” de-a lungul timpului, tocmai
pentru a arãta cã este vorba despre
un grup infracþional organizat. „Pri-
vite în mod conjugat, aceste con-
flicte denotã preocuparea membri-
lor grupãrii “Frãþia” de a-ºi rezol-
va prin violenþã aspectele rezultate
din activitatea lor, de a-ºi regla con-
turile prin aceeaºi modalitate cu
membrii grupãrii rivale (“Mân-
dria”) ºi de a-ºi impune dominaþia
la nivelul municipiului Craiova. De
asemenea, modul de manifestare
al grupãrii “Frãþia” prin produce-
rea celor 16 scandaluri denotã ca-
racterul sãu reactiv, coordonat ºi de
continuitate”, spun anchetatorii.

Conflictul de la barul ON OFF,
pentru ruperea de „Frãþia”
Reamintim cã, majoritatea incul-

paþilor trimiºi acum în judecatã au
fost implicaþi într-un scandal de
proporþii, petrecut în noaptea de 4
spre 5 noiembrie 2016, în barul ON
OFF din centrul Craiovei. Procu-
rorii Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj au reþinut faptul cã, «în
cursul anului 2014, inculpatul Mi-
tre Cantemir ªtefan, fiind în exe-
cutarea unei pedepse privative de
libertate de 2 ani în Penitenciarul
Craiova, l-a cunoscut pe liderul
unui clan de interlopi din Dâmbo-
viþa ºi, dupã ce a fost pus în liber-
tate, chiar a participat, împreunã
cu alþi craioveni, membri ai gru-
pului „Frãþia”, la o petrecere or-
ganizatã de acesta. În acest con-
text, inculpatul Mitre Cantemir ªte-
fan a decis alãturi de inculpaþii
Vlãdescu Cristian Marian, Amorã-
riþei Chenea Petru Adrian, Amza
Paul Dãnuþ, Bãloiu Alexandru Gri-
gore desprinderea din grupul „Frã-
þia” ºi impunerea prin forþe proprii
ca lideri ai acestuia cu scopul de a
îl înlãtura pe inculpatul Zavera
Gigi Vadik din poziþia de „lider”.
Pe acest fond decizional ºi al ame-
ninþãrilor primite de la inculpatul
Zavera Gigi Vadik, în cursul lunii
octombrie 2016 ºi începutul lunii
noiembrie 2016, grupul condus de
Mitre Cantemir ªtefan ºi având ca
membri pe Vlãdescu Cristian Ma-
rian, Amorãriþei Chenea Petru
Adrian, Amza Paul Dãnuþ, Bãloiu
Alexandru Grigore a planificat
exercitarea unor acte de violenþã
asupra grupãrii rãmase fidelã in-
culpatului Zavera Gigi Vadik. Ast-
fel, potrivit procurorilor, vineri, 4
noiembrie 2016, Gigi Vadik Zave-
ra, care aflase de intenþiile celor-
lalþi, l-a chemat pe un apropiat al
lui Mitre la barul „ON OFF” din
Craiova ºi i-a cerut sã le transmitã
lui Mitre ºi lui Cristian Marian Vlã-
descu cã le este interzis accesul în
cluburile ºi localurile cunoscute
drept teritoriu de „dominaþie” al
grupãrii „Frãþia”, nesupunerea
având drept consecinþã exercitarea
unor acte de violenþã. În cursul
aceleiaºi seri, în jurul orei 23.30,
Vlãdescu s-a dus la barul ON OFF,
unde se aflau Gigioc, Ioneluº Cim-
poieru, Florinel Barbu, Cãtãlin
Viorel Tudor ºi alþi apropiaþi ai aces-
tora», se mai aratã în rechizitoriu.
Dupã discuþii contradictorii, care au
degenerat, grupul condus de Zave-
ra Gigi-Vadik a trecut la agresarea
lui Vlãdescu Cristian Marian, care
a fost lovit în cap cu o sabie (ma-

cetã) ºi o þeavã metalicã. Reuºind
sã pãrãseascã localul, Vlãdescu i-a
contactat pe Mitre Cantemir ªtefan
ºi Bãloiu Alexandru Grigore, aflaþi
în zonã, care au venit imediat la faþa
locului. A avut loc o luptã generali-
zatã între cele douã grupuri, în afa-
ra localului, în stradã, în timpul cã-
reia a fost lovit ºi Giogioc, surprin-
sã de sistemul de supraveghere
amplasat în exteriorul barului, dupã
cum au mai reþinut procurorii în
rechizitoriu. Conflictul s-a stins dupã
ce s-au împrãºtiat cei implicaþi, iar
anchetatorilor le-a luat ceva timp sã
punã cap la cap toate detaliile ºi sã
stabileascã gradul de participaþie al
fiecãrui inculpat, înainte sã dispunã
mãsuri preventive în cauzã.

„Gigioc” prins încercând
sã plece din þarã

„Numai cã, luând la cunoºtinþã
pe “canale neoficiale” despre mã-
surile procesuale ce urmau a fi dis-
puse de procuror, inculpatul Zave-
ra Gigi Vadik a hotãrât sã plece
din þarã în noaptea de 16/17. 11.
2016, pentru a se sustrage de la
cercetãri. Inculpatul Zavera Gigi
Vadik a fost sprijinit în punerea în
practicã a acestei hotãrâri de cãtre
inculpaþii Ion Ilie ºi Roºianu Gi-
gel. Astfel, în noaptea de 16/17. 11.
2016, la orele 02:33, inculpatul
Zavera Gigi Vadik a fost depistat
la punctul de trecere a frontierei
Porþile de Fier, pe sensul de ieºire
din þarã, conducând autoturismul
marca Toyota, proprietatea incul-
patului Ion Ilie, fiind însoþit de cã-
tre inculpatul Roºianu Gigel. Având
în vedere faptul cã inculpatul Za-
vera Gigi Vadik figura semnalat în
baza de date ESIF la ordinul I. G.
F. P. nr. 7955/2016, cu menþiunea
TSI/TSE, organele vamale nu i-au
permis acestuia ieºirea din þarã, fi-
ind condus potrivit dispoziþiilor le-
gale în faþa procurorului de caz.
Ulterior, în declaraþia datã în faþa
procurorului, inculpatul Ion Ilie a
susþinut cã îl trimisese pe inculpa-
tul Zavera Gigi Vadik sã achiziþio-
neze topogane pentru piscinã, pre-
zentând în acest sens ºi o procurã
olograf datatã anterior, respectiv la
data de 15 octombrie 2016”, au mai
reþinut procurorii în rechizitoriu.

Poliþistul a avut discuþii „în afara
cadrului legal” cu inculpaþii
Procurorii spun cã încercarea

„de a pãrãsi România nu este în-
tâmplãtoare, ci este rodul obþine-
rii pe cãi neoficiale a activitãþi-
lor de cercetare penalã ce urmau
sã se desfãºoare în cauzã ºi mã-
surilor procesuale ce se impuneau
a fi instituite. Astfel, acþiunile in-
vestigative ºi procedeele probato-
rii erau în plinã derulare, iar anu-
mite mãsuri procesuale urmau sã
se desfãºoare în ziua de 18. 11.
2016, ceea ce conduce la conclu-
zia arãtatã, în sensul cã plecarea
inculpatului Zavera Gigi Vadik,
în noaptea de 16/17. 11. 2016 nu
este întâmplãtoare, ci este rodul
unei conlucrãri, cu persoane din
sistemul judiciar, angrenate în
activitãþile mai sus descrise. De
altfel, din cercetãri s-a stabilit cã
inculpatul Gîrniþã Marian Ga-
briel, subofiþer în cadrul I. P. J.
Dolj, în timp ce desfãºura activi-
tãþi specifice în cadrul Centrului
de Reþinere ºi Arest Preventiv, a
avut discuþii, în afara cadrului
legal, cu o parte dintre inculpaþi,
favorizându-i în sensul cã i-a de-
terminat sã uzeze de dreptul la
tãcere”. Activitatea inculpatului
Gîrniþã Marian Gabriel se consti-
tuie într-un ajutor dat în vederea
îngreunãrii cercetãrilor, ce atrage
rãspunderea penalã potrivit art.
269 alin. 1 din C. p. , întrucât con-
sumarea infracþiunii ºi angrenarea
rãspunderii penale nu este condi-
þionatã de producerea rezultatului,
respectiv, îngreunarea sau împie-
dicarea cercetãrilor. Totodatã, in-
culpatul Gîrniþã Marian Gabriel
a susþinut în faþa procurorului cã
a avut la cunoºtinþã mãsurile de
supraveghere speciale dispuse în
perioada arestãrii preventive faþã
de inculpaþii Zavera Gigi Vadik,
Cimpoeru Ioneluº, Ion Ilie, Ro-
ºianu Gigel, Vlãdescu Cristian
Marian, Mitre Cantemir ªtefan ºi
Bãloiu Alexandru Grigore, dupã
cum au mai precizat anchetatorii.

Gigi Vadik Zavera zis “Gigioc”,
Ioneluº Cimpoeru, Alexandru
Bãloiu, Florinel Barbu, Sorin Ste-
lian Flutur, Cantemir ªtefan Mi-
tre ºi Cristian Vlãdescu au fost
arestaþi preventiv pe 17 noiem-
brie 2016, însã doar primii doi au
rãmas în spatele gratiilor pânã în
martie 2017, când au fost plasaþi
în arest la domiciliu, ulterior fi-
ind revocate mãsurile preventive
faþã de ei.
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Breasta: Prima ediþie
a zilelor comunei

Localitatea Breasta a avut un
motiv în plus de bucurie, fiind chiar
prima ediþie a sãrbãtorii comunei,
una pe care autoritãþile – primarul
Marin Marcu ºi viceprimarul Ale-
xandru Chirigiu – o doresc sã fie
una de tradiþie. Locul ales pentru
aceastã petrecere este unul pito-
resc, plin de verdeaþã, localnicii fi-
ind invitaþi sã se relaxeze ºi sã se
distreze în fostul sat de vacanþã,
care s-a pãstrat foarte bine. Prin-
tre cãsuþele viu colorate, din lemn,
a fost amenajatã o scenã ºi monta-
te scaune pentru spectatori. Nu au
lipsit nici tarabele cu bunãtãþi îm-
bietoare pentru petrecãreþi. Copiii
au avut la dispoziþie jocuri ºi tiri-
bombe, aºa cã timpul a zburat, pur
ºi simplu, pentru mulþi dintre ei.
”Având în vedere cã astãzi este o
zi de mare sãrbãtoare ºi mulþi lo-
calnici ai noºtri poartã numele de
Maria ºi Marin, sau derivate ale
acestora, ne-am gândit sã sãrbã-
torim ziua comunei pe 15 august.
În plus, pentru cã este o lunã a
concediilor, foarte mulþi concetã-
þeni, plecaþi la muncã în strãinãta-
te, se întorc acasã, în aceastã pe-
rioadã. ªi, iatã cã acum au ºi un
prilej de relaxare ºi petrecere. Sãr-
bãtorim în satul de vacanþã, într-
un loc foarte frumos, care dã un
sentiment de pace ºi uniune a co-
munitãþii noastre”, ne-a precizat
primarul Marin Marcu. Printre cei
care au susþinut un spectacol de
muzicã popularã, ieri, la Breasta,
s-au numãrat Petricã Mâþu Stoian,
Mirela Zisu ºi Vasile Ciobanu.
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Sãrbãtoarea de Sfânta Maria Mare a
adunat lume multã, de toate vârstele, la pe-
trecerile câmpeneºti, care au fost organi-
zate de autoritãþi pentru a oferi un prilej de
bucurie tuturor cetãþenilor. În nu mai puþin
de ºase localitãþi – Segarcea, Bechet,
Breasta, Cârcea, Mârºani ºi Caraula – au
rãsunat acordurile de muzicã popularã ºi s-
au încins grãtarele, oamenii distrându-se

alãturi de artiºtii preferaþi, pe care au pu-
tut sã-i urmãreascã îndeaproape, fiind invi-
taþi speciali pentru aceastã zi. La sãrbãtoa-
re, au participat ºi oficialitãþi ale judeþului,
care au þinut sã le fie alãturi oamenilor: pre-
ºedintele Consiliului Judeþean, Ion Priotea-
sa, ministrul Muncii, Lia Olguþa Vasilescu,
senatorii Lavinia Craioveanu ºi Claudiu
Manda ºi deputatul Ion Cãlin.

Cârcea: S-a prins
cel mai mare crap

Ca de fiecare datã, primarul Va-
lericã Pupãzã le-a oferit localnici-
lor din Cârcea, de Sfânta Maria,
nu doar un spectacol, ci o zi plinã
de evenimente, care sã le dea, cu
adevãrat, sentimentul de sãrbãtoa-
re. Încã de dimineaþã, oamenii au
fost aºteptaþi la slujba religioasã în
cinstea praznicului. Apoi, s-a dat
startul la un maraton de concur-
suri sportive, care au putut fi ur-
mãrite din tribunele cochetului sta-
dion: competiþii de atletism, ci-
clism, tenis de câmp, ºah. Printre
cele mai savurate momente a fost
concursul de pescuit, organizat pe
balta din comunã. Câºtigãtor a fost
desemnat Fãnel Lãcriceanu, care
a prins cel mai mare peºte, un crap
chinezesc de 3,2 kilograme. Drept
premiu, autoritãþile i-au înmânat
ustensile de pescuit. Pentru cã nu
se poate petrecere fãrã muzicã ºi

dans, dupã-amiza, localnicii au fost
invitaþi la un spectacol de muzicã
popularã, în care protagoniºti au
fost micii artiºti de la Palatul Co-
piilor, coordonaþi de prof. Simona
Creþan. Apoi, au urcat pe scenã
nume consacrate ale folclorului
oltenesc, Petricã Mâþu Stoian, Ol-
guþa Berbec, Neta Soare, Cristi
Bãnãþeanu ºi Marcela Fota. ”Este
o sãrbãtoare la care þinem foarte
mult ºi care adunã laolaltã oameni
din comunã noastrã. Încercãm sã
organizãm cât mai multe evenimen-
te, în fiecare an, de la competiþii
sportive la concurs de pescuit ºi
pânã la spectacole la care avem
invitaþi artiºti îndrãgiþi”, a declarat
primarul Valericã Pupãzã. Petre-
cerea s-a întins pânã târziu, în
noapte, ºi s-a încheiat cu un foc
de artificii.

Segarcea: Localnicii s-au distrat
alãturi de Alex Velea

ªi locuitorii din Segarcea au
sãrbãtorit, cu mare bucurie, de
Sfânta Marie, Ziua oraºului. De
dimineaþã, artiºti de la Ansamblu-
rile din Ciupercenii Noi, Bãileºti,

Dioºti ºi Segarcea, au oferit un
spectacol de dansuri populare.
Apoi, dupã-amiazã, la ora 16.00,
pe stadionul de fotbal „Matei ªte-
fan”, segãrcenii su fost invitaþi sã
participe la un spectacol artistic
susþinut, printre alþii, de soliºtii
Marcela Fota, Mariana Ionescu
Cãpitãnescu, Paula Butuºinã. O
surprizã oferitã tinerilor a fost
concertul de muzicã uºoarã. Pe
scenã, au urcat Alex Velea, Si-
mona Nae ºi Reina Vox. ”La zi
de mare sãrbãtoare, adresez
sincere felicitãri, urãri de bine,
sãnãtate, noroc ºi succes tutu-
ror locuitorilor oraºului Segar-
cea. Fie ca Sfânta Maria sã vã
ocroteascã ºi sã vã cãlãuzeas-
cã paºii pe drumul vieþii!” – este
mesajul de felicitare transmis,
cu acest prilej, de primarul lo-
calitãþii, Nicolae Tutunaru.

Situatã în jumãtatea sudicã a

judeþului ºi cunoscutã, în toatã
þara, pentru podgoriile sale ºi cra-
ma în care se produc mai multe
soiuri de vin, Segarcea rãmâne una
dintre emblemele Doljului, autori-
tãþile strãduindu-se sã-ºi dea inte-
resul de a o pune ºi mai mult în
valoare prin aceste sãrbãtori. Lo-
calitatea are în spate o istorie de
peste 600 de ani ºi s-a dezvoltat
în jurul mãnãstirii Segarcea, con-
struitã pe la anul 1400, a cãrei bi-
sericã avea hramul „Adormirea
Maicii Domnului”.

Mârºani: Peste 5.000 de oameni
au fost aºteptaþi la sãrbãtoare

Zi specialã, ieri, ºi pentru co-
muna doljeanã Mârºani, care con-
tinuã tradiþia organizãrii acestei
sãrbãtori de 18 ani încoace. Sãr-
bãtoarea de Sfânta Maria a înce-
put încã de dimineaþã, când cei
patru preoþi din comunã au sãvâr-
ºit o slujbã de sfinþire a apei de la
staþia de alimentare a localitãþii. Cu
acest prilej, primarul Constantin
Ghencioiu i-a invitat, pe searã, sã

participe la spectacolul folcloric
pus în scenã, ºi de aceastã datã,
dupã multe pregãtiri. Steliana
Sima, Mariana Ionescu Cãpitãnes-
cu, Petricã Mîþu Stoian, Zorina
Bãlan, Nina Predescu, Anica ºi
Mariana Ganþu ºi Mihaela Rãdu-
canu au fost invitaþii speciali ai
zilei. Peste 5.000 de oameni au
participat la acest concert, care a
fost preluat de postul de televiziu-
ne Naºul TV. „Le transmit tuturor
cetãþenilor comunei Mârºani cele
mai bune gânduri. Le doresc sã
aibã liniºte, înþelegere ºi spor. ªi
sã nu avem evenimente aºa cum
se întâmplã în alte pãrþi ale þãrii –
grindinã sau furtuni. Mãcar pen-
tru o zi încercãm sã uitãm de griji
ºi neajunsuri ºi sã ne bucurãm
împreunã”, a declarat primarul
comunei Mârºani, Constantin
Ghencioiu.

Bechet: Plimbare cu bacul,
pe apele Dunãrii

Pe malul Dunãrii, la Bechet, lo-
calnicii au petrecut, cu multã voie
bunã, graþie ºi pregãtirilor care s-
au fãcut cu acest prilej. În cen-
trul atenþiei au fost tradiþiile po-
pulare. Autoritãþile au organizat
un concurs de dansuri populare,
la care invitate au fost mai multe
ansambluri de muzicã popularã,
douã dintre ele din Bulgaria, ve-
nite din Montana ºi Oreahovo.
Oaspeþii celor din Bechet au fost
dansatori ºi soliºti ai Ansamblu-
rilor din Bratovoieºti, Cãlãraºi,
Dãbuleni, Ostroveni, Dãnciuleºti
(Gorj) ºi Þânþãreni (Gorj). Pe
strãzile oraºului, a putut fi admi-
ratã o paradã a portului popular,
care i-a încântat atât pe localnici,
cât ºi pe cei au tranzitat strãzile
din comunã, în timpul zilei. ªi
pentru cã, pe 15 august, se sãr-
bãtoreºte ºi Ziua Marinei, un mo-
ment aºteptat a fost plimbarea cu
bacul pe Dunãre, la care au fost
invitaþi localnicii. Pentru cei care
au rãspuns acestei invitaþii, a fost
o adevãratã încântare, apele bã-
trânului fluviu fiind liniºtite, iar pei-
sajul deosebit de plãcut. ”Am în-
cercat sã punem accent pe pãs-
trarea tradiþiilor populare ºi am
invitat, de ziua oraºului, alþi pãs-
trãtori ai obiceiurilor româneºti.
Spre bucuria noastrã, au acceptat
invitaþia ºi ansambluri din Bulga-
ria, pe care le avem alãturi în
aceastã zi frumoasã. Mai târziu,
vom avea un spectacol de muzicã
popularã ºi un program de muzi-
cã uºoarã, susþinut de Reina Vox”,
a declarat Adrian Glãvan, prima-
rul oraºului Bechet.
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Deputaþii subliniazã importan-
þa asigurãrii unui tratament egal
ºi corect pentru cetãþenii UE
care trãiesc în Marea Britanie ºi
pentru cetãþenii britanici care
trãiesc în UE. Ei subliniazã ºi
faptul cã Marea Britanie rãmâne
un stat membru pânã la pleca-
rea oficialã, acest lucru presu-
punând drepturi ºi obligaþii, in-
clusiv angajamente financiare
care s-ar putea prelungi dincolo
de data retragerii.

Rezoluþie avertizeazã împotri-
va oricãrui schimb între securi-
tate ºi viitoarele relaþii economi-
ce între UE ºi Marea Britanie, se
opune oricãrei abordãri de tipul
”a la carte” sau unei relaþii ba-
zate pe acorduri separate pen-
tru fiecare sector economic ºi
reitereazã indivizibilitatea celor
patru libertãþi fundamentale pe
piaþa unicã - libertatea de miº-
care a bunurilor, capitalurilor,
serviciilor ºi oamenilor.

Rezoluþia spune cã doar atunci
când se va fi realizat ”un progres
substanþial” în negocierile pri-
vind modalitatea de ieºire a Marii
Britanii din UE poate începe dis-
cuþia despre posibile aranjamen-
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Bruxelles, Aprilie 2017

O largã majoritate a plenului (516 voturi pentru,
133 împotrivã ºi 50 de abþineri) a adoptat o rezolu-

þie în care sunt prezentate oficial principiile ºi
condiþiile cheie ale Parlamentului pentru a aproba
acordul de retragere cu Marea Britanie. Un astfel

de acord la sfârºitul negocierilor va avea nevoie de
aprobarea Parlamentului European. Prioritãþile
semnalate în rezoluþie sunt vitale, deoarece îi vor

ajuta pe deputaþii europeni sã decidã dacã vor apro-
ba un acord eventual sau nu. Fãrã aprobarea Parla-

mentului, acordul nu va putea intra în vigoare.

te tranzitorii. Acestea nu pot dura
mai mult de trei ani, iar acordul
privind viitoarea relaþie nu poate
fi încheiat decât dupã ce Marea
Britanie a pãrãsit UE.

I : Cetãþenii
pe primul loc

Interesele cetãþenilor trebuie
sã fie în prim-plan încã de la în-
ceput, se aratã în rezoluþie, unde
se aratã, de asemenea, cã cetã-
þenii irlandezi ”vor fi afectaþi în
mod special”. Deputaþii cer tu-
turor pãrþilor sã rãmânã angaja-
te în procesul de pace din Irlan-
da de Nord ºi sã evite o graniþã
puternicã. Circumstanþele spe-
ciale prezentate de aceastã situa-
þie trebuie sã fie o prioritate în
acordul de retragere.

Rezoluþia avertizeazã Marea
Britanie împotriva oricãrei încer-
cãri de a limita drepturile privind
libertatea de miºcare înainte de
retragerea efectivã din UE ºi cere
UE-27 sã examineze modul în
care se poate rãspunde temeri-
lor cetãþenilor britanici cã Bre-
xit va duce la pierderea dreptu-
rilor legate de cetãþenia UE.

II : Principiile
de negociere

Deputaþii cer ambelor pãrþi sã
acþioneze cu bunã-credinþã ºi în
completã transparenþã pentru a
asigura o retragere corectã. Rezo-
luþia noteazã cã Marea Britanie ar
încãlca legislaþia UE dacã va ne-
gocia acorduri comerciale cu sta-
te terþe înainte de a pãrãsi UE ºi
avertizeazã Marea Britanie sã nu se
angajeze în negocieri bilaterale cu
unul sau mai multe state membre
privind procedurile de retragere
sau privind viitoare relaþii cu UE.

III Obligaþiile
continuã

Marea Britanie va continua sã

se bucure de drepturile sale de
membru UE pânã la momentul re-
tragerii. Totodatã, va trebui sã îºi
îndeplineascã ºi obligaþiile, inclu-
siv cele financiare, care rezultã
printre altele din bugetul UE actual
pe termen lung. Astfel de angaja-
mente financiare ar putea exista ºi
dupã data retragerii, se mai spune
în text.

IV : Implicarea
Parlamentului
European

Parlamentul European are in-
tenþia de a construi pe elemen-
tele prezentate în aceastã rezo-
luþie pe durata negocierilor, de
exemplu prin adoptarea unor
alte rezoluþii, inclusiv privind

subiecte specifice sau domenii
particulare, se aratã în textul
adoptat.

V : Dezbatere
în plen privind
Brexit înainte
de vot

În cursul dimineþii, liderii gru-
purilor politice din Parlamentul
European au dezbãtut prioritãþi-
le pe care le au în negocierile pri-
vind retragerea Marii Britanii din
UE. Rolul important al deputaþi-
lor în negocieri a fost subliniat
de Preºedintele Comisiei UE
Jean-Claude Juncker ºi de nego-
ciatorul pentru Brexit din partea
UE Michel Barnier, participanþi,
de asemenea, la dezbatere.
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Zilnic, mii de pacienþi din spi-
talele din România au nevoie de
transfuzii de sânge sau de pre-
parate sangvine pentru a supra-
vieþui. Cu toate acestea, de cele
mai multe ori ne gândim sã do-
nãm sânge doar atunci când ci-
neva drag are nevoie sau când
auzim despre o situaþie limitã. De
fapt, nevoia de sânge este una
constantã. Produsele sanguine
pot fi stocate un numãr limitat
de zile ºi, mai mult, bolnavii cu
afecþiuni grave ºi imunitate scã-
zutã (cei cu leucemie, copiii) au

nevoie de sânge de la donatori
fideli (cei care doneazã de cel
puþin 2 ori pe an). Unul din zece
pacienþi care ajung la spitalele
din România are nevoie de sân-
ge sau de produse derivate din
sânge. Statistic, România este pe
ultimele locuri în ce priveºte
donarea benevolã de sânge, iar
multe intervenþii chirurgicale din
þarã sunt amânate.

“Rezultatele nu sunt chiar
cele pe care le aºteptam

teoretic”
“Am dorit neapãrat sã facem

aceastã campanie pentru  a ex-
plica oamenilor cât este de im-
portant sã donãm sânge  atât
pentru aproapele nostru aflat în
nevoie, dar ºi pentru propria sã-
nãtate. Ca mod de desfãºurare
pentru noi, campanie  a fost o
noutate. Aceastã acþiune a fost
împãrþitã în felul urmãtor : de
luni pânã vineri a fost o parte
de informare, iar vinerea era
partea de donare efectivã de
sânge. Rezultatele nu sunt chiar
cele pe care le aºteptam teore-
tic. Dupã prima sãptãmânã, în

Existã 4 grupe de sânge ºi nu toate sunt compatibile între
ele: A, B, AB, 0 (zero). Cu cât grupa de sânge este mai co-
munã, cu atât cererea este mai mare. Cele mai frecvente
grupe de sânge sunt 0 ºi A. Mai puþin frecventã este grupa
B, iar AB este ºi mai rarã. Fiecare grupã din cele 4 au ºi RH
Negativ. Grupele cu Rh Negativ sunt extrem de greu de ges-
tionat din cauza faptului cã sunt rare la nivelul populaþiei,
în general. Se întâmplã, deseori, ca solicitãrile fãcute de
spitale sã nu poatã fi satisfãcute în timp util.
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Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Craiova a
organizat, timp de aproape o lunã de zile, pânã pe 13
august, o amplã campanie de donare de sânge, dar ºi de
promovare ºi conºtientizare a importanþei acestui acþiuni.
Autocarul ºi personalul medical s-au aflat în toatã aceas-
tã perioadã pe esplanada Teatrului Naþional „Marin
Sorescu” din Craiova, în încercarea de a sensibiliza cât
mai multã lume în vederea donãrii de sânge. Prin acest
tip de campanii se promoveazã donarea de sânge benevo-
lã, ca gest responsabil, altruist, independent de interese
materiale, care contribuie la creºterea siguranþei siste-
mului transfuzional. Mii de pacienþi din spitalele din
România au nevoie de transfuzii de sânge sau de prepa-
rate sangvine pentru a supravieþui.

prima zi de vineri, am avut 12
donatori, în a doua sãptãmânã
-10 donatori, în a treia sãptã-
mânã – 11 ºi pânã la finele cam-
panie, alþi 10 donatori.  M-aº fi
aºteptat sã fie mai mulþi, dar
pânã la urmã, este un beneficiu,
pentru cã am mai adunat ceva
donatori, pe de o parte, iar pe
de altã parte, campania a vizat
ºi partea de informare, aºa cã,
ceilalþi au aflat cum se donea-
zã, când ºi unde. Care sunt con-
diþiile de donare, cum trebuie sã
se pregãteascã un donator ºi

care sunt beneficiile. Toþi care
au donat în cadrul acestei cam-
panii au fost donator iniþiali. Lu-
cru care este bine, acesta este
un beneficiu al campaniei, ceea
ce înseamnã cã aceste persoa-
ne nu au mai donat niciodatã ºi
es te  aºadar,  un început” ,  a
subliniat prof.univ.dr Adriana
Turculeanu, managerul Cen-
trului Regional de Transfuzii
Sanguine Craiova.

La donare s-au prezentat
foarte mulþi tineri

Dacã donezi îþi împrospãtezi
sângele ºi îþi creºti imunitatea.
De asemenea, donarea de sânge
scade cu 30% riscul de paralizie
ºi de accident vascular. În urma
donãrii de sânge, rezistenþa ta la
traumatisme creºte, astfel cã,
dacã vei suferi un accident, or-
ganismul se va reface mai uºor,
fiind deja obiºnuit cu pierderea
de sânge ºi  înlocuirea lui .
Prof.univ.dr Adriana Turculeanu
ne-a precizat cã numãrul celor
care au vizitat laboratorul mo-
bil, în aceastã perioadã ºi  au
avut intenþia de adona sânge a
fost mult mai mare. În prima zi
au fost în jur de 28 de doritori,
dar nu au putut dona decât 12.
“Au fost foarte mulþi tineri. Fe-
tele au fost sub greutate ºi atunci
existã un criteriu de eligibilitate,
minim 50 de kg. Fetele sunt cu
silueta ºi ele nu au putut sã do-
neze. Apoi, cei care declarã cã
în ultimele luni au avut mai mulþi
parteneri sexuali, nici aceºtia nu
pot dona, pentru cã existã trans-
miterea unor boli. Alþii, erau sub
tratament ºi de asemenea nu au
fost eligibili”, a mai spus mana-
gerul Centrului Regional de
Transfuzii Sanguine Craiova.

“În SUA se folosesc tehnici
moleculare de detectare

a viruºilor”
Dupã ce sângele este prelevat,

acesta este depozitat în depozitul
frigorific de „carantinare” ºi apoi
testat pentru a vedea dacã este
sãnãtos. Testele obligatorii sunt
Ag-Ab, HIV 1, 2, anti HTLV 1,
2, hemoleucograma, grupajul
sanguin, Rh-ul, anticorpii iregu-
lari,  testul anti HCV, testul
AgHBs, testarea pentru lues, ALT.
Dacã testele aratã cã sângele tãu
este sãnãtos, acesta ºi produsele
derivate sunt validate ºi apoi dis-
tribuite spitalelor. Dacã rezulta-
tele ridicã probleme, testele sunt
repetate. Dacã rezultatele indicã
boli, analizele sunt puse la dispo-
ziþia donatorului, iar sângele do-
nat este incinerat. Analizele pot
fi repetate la 75 sau 120 de zile.

Donatorul cu analize neconforme
este înºtiinþat cã nu poate dona
sânge. “Recent, am prelucrat niº-
te date din 2016, legat de prezen-
þa infecþiei cu virusul hepatitice
B ºi C ºi apare un aspect destul
de curios la donatorii fidelizaþi,
adicã aceia, care au donat de douã
ori într-un an, adicã la 6 luni. Am
gãsit la unii donatorii fidelizaþi,
aceºti viruºi, menþionaþi mai sus.
ªi desigur, ne-am întrebat ce s-a
întâmplat ?!. Pãi, fie au achiziþio-
nat infecþia în acest interval de
timp, fie a fost deja prezentã in-
fecþia la o valoare aºa de micã,
încât testele noastre nu au putut
sã o detecteze. În SUA se folo-
sesc tehnici moleculare care pot
sã detecteze virusul la o valoare
foarte micã ”, a completat,
prof.univ.dr Adriana Turculea-
nu, managerul Centrului Regional
de Transfuzii Sanguine Craiova.
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Premierul japonez Shinzo Abe a
anunþat, ieri, cã a convenit cu pre-
ºedintele american Donald Trump,
în cursul unei convorbiri telefoni-
ce, cã prioritatea în ceea ce pri-
veºte Coreea de Nord este oprirea
cu orice mijloace a lansãrii de ra-
chete. “Prin intermediul unui par-
teneriat ferm între Japonia ºi SUA
ºi prin cooperarea cu China, Rusia
ºi comunitatea internaþionalã, am
convenit cã prioritatea noastrã este
sã ne asigurãm cã regimul din Co-
reea de Nord nu mai lanseazã ra-
chete”, a declarat Abe, dupã con-
vorbirea cu Donald Trump. Pre-
mierul japonez a salutat angajamen-
tul luat de Trump potrivit cãruia
Statele Unite vor asigura securita-
tea aliaþilor din regiune, pe mãsurã
ce ameninþãrile din partea Coreei

Charlottesville: unde a dusCharlottesville: unde a dusCharlottesville: unde a dusCharlottesville: unde a dusCharlottesville: unde a dus
o demonstraþie a ultraconservatorilor!o demonstraþie a ultraconservatorilor!o demonstraþie a ultraconservatorilor!o demonstraþie a ultraconservatorilor!o demonstraþie a ultraconservatorilor!

Marº cu torþe, inspirat din sce-
nografia Ku Klux Klan, garnisit cu
sloganuri rasiste ºi naziste, ºi asta
unde? La Charlottesville, în statul
Virginia din SUA. Un ultraconser-
vator, simpatizant neonazist, James
Fields, a intrat cu autoturismul într-
un grup de militanþi antirasiºti, uci-
gând o tânãrã femeie de 32 de ani
ºi rãnind 19 persoane. Cine proce-
deazã astfel în Europa? Rãspunsul
îl ºtim. Incidentele de la Charlot-
tesville sunt descumpãnitoare, prin
extremismul lor, prin agenda lor to-
talitarã. ªi geneza violenþelor dera-
pate în drama de sâmbãtã. 12 au-
gust a.c., este legatã de figura ge-
neralului Rober Edouard Lee (1807-1870).
Dupã 1924 statuia generalului Lee a dominat
grãdina Emancipation Park, din Charlottesvil-
le, fost Lee Park, a scris New York Times.
Acest fost militar, veritabilã încarnare a supre-
maþiei albilor, a condus trupele Confederaþiei
statelor sclavagiste în timpul rãzboiului de se-
cesiune dintre 1861 ºi 1865. Angajamentul sãu,
în favoarea sclaviei, a atras adeziunea a nume-
roºi neonaziºti ºi asimilaþi. În februarie a.c.,

decizia municipalitãþii de a retrage statuia în
urma unui referendum a aprins spiriritele. Gru-
puri radicale rasiste ºi antisemite, s-au adunat
pentru a protesta. La 8 iulie a.c., zeci de membri
ai Ku Klux Klan s-au reunit în oraº. Istoria aces-
tui militar a rãmas multã vreme opacã, deºi într-
o scrisoare cãtre soþia sa, în 1856, transcrisã
de The Atlantic, el scria cã sclavia este un „rãu
moral ºi politic”. În plan militar calitãþile sale
de strateg au fost demonetizate de mulþi isto-

rici, incompetenþa sa fiind ilustra-
tã, în cursul bãtãliei de la Gettys-
burg, în care a pierdut 6.000 de
oameni. În 1975 generalul Lee a
fost reabilitat de însuºi preºedin-
tele Gerald Ford, care i-a adus
omagiu pentru rolul sãu în reuni-
ficarea Statelor Unite dupã rãzbo-
iul de secesiune. Oricum, sâmbã-
tã, ofiþeri de poliþie au refuzat sã
intervinã în ciocnirile care aveau
loc pe strãzile de lângã una din
venerabilele universitãþi america-
ne. Luni, 14 august, în cursul unei
conferinþe de presã, dupã douã zile
de polemicã, preºedintele Donald
Trump a declarat cã rasismul este

rãu ºi a criticat pe toþi aceia care propãvãdu-
iesc supremaþia albilor, KKK ºi neonazismul.
Cam târziu. Fiindcã adunãri de protest au avut
loc în numeroase localitãþi ale þãrii, iar la Dur-
ham, în Carolina de Nord, manifestanþii au do-
borât de pe soclu o statuie a Confederaþiei,
omagiu al soldatului din tabãra rasistã ºi scla-
vagistã a rãzboiului de secesiune. Contramani-
festaþiile antirasiste s-au înmulþit perturbând,
ca niciodatã, armonia socialã americanã.

O delegaþie oficialã din Israel,
din care face parte directorul
Mossadului, efectueazã
o vizitã în SUA

Premierul Israelului, Benja-
min Netanyahu, a trimis în
Statele Unite o delegaþie
oficialã din care face parte ºi
directorul Serviciului israelian
de informaþii externe (Mossad),
discuþiile urmând sã se concen-
treze pe crizele din Siria ºi
Liban. Delegaþia, din care face
parte directorul Mossad, Yossi
Cohen, va ajunge la Washing-
ton peste câteva zile ºi va avea
întrevederi cu Herbert McMas-
ter, consilierul preºedintelui
Donald Trump pentru Siguran-
þã Naþionalã, cu adjunctul
acestuia, Dina Powell, cu
emisarul american pentru
Orientul Mijlociu, Jason
Greenblatt, ºi cu alþi oficiali.
Discuþiile nu se vor referi la
conflictul israelo-palestinian, ci
la situaþia de securitate din
Siria ºi Liban. Vizita este
organizatã de Jared Kushner,
ginerele ºi principalul consilier
al preºedintelui Donald Trump,
ºi de emisarul Jason Green-
blatt.

Stare de urgenþã pe insula
greacã Zakynthos, în plin
sezon turistic, din cauza
incendiilor de vegetaþie

Secretariatul Protecþiei Civile
a anunþat, ieri, instituirea stãrii
de urgenþã pe insula elenã
Zakynthos, din cauza incendii-
lor de vegetaþie masive, relatea-
zã ediþia online a publicaþiei
Kathimerini. Primarul din
Zakynthos, Pavlos Kolokotsas,
a cerut instituirea stãrii de
urgenþã pe urmãtoarele ºase
luni, acuzând cã incendiile au
fost declanºate voluntar. Cel
puþin 12 incendii de vegetaþie
au izbucnit în ultimele 48 de
ore în Zakynthos, în plin sezon
turistic, sute de pompieri fiind
mobilizaþi. Un amplu incendiu
afecteazã ºi zona Kalamos,
situatã la 45 de kilometri est de
capitala Greciei, Atena.

Peste 600.000 de refugiaþi sirieni
au revenit acasã în 2017

Peste 600.000 de sirieni care
îºi pãrãsiserã locuinþele din
cauza rãzboiului au revenit
acasã în perioada ianuarie -
iulie 2017, anunþã Organizaþia
Internaþionalã pentru Migraþie
(OIM). Potrivit Organizaþiei
Internaþionale pentru Migraþie,
84% dintre sirienii reveniþi
acasã erau refugiaþi la nivel
intern, iar restul fugiserã în þãri
vecine precum Turcia, Liban,
Iordania ºi Irak. Siria se
confruntã, începând din martie
2011, cu revolte reprimate
violent ºi cu un conflict militar
între serviciile de securitate
subordonate regimului Bashar
al-Assad, forþele opoziþiei ºi
grupuri teroriste, inclusiv
organizaþia sunnitã Stat Islamic
(Stat Islamic în Irak ºi Siria /
Stat Islamic în Irak ºi Levant).
Bilanþul conflictului depãºeste
270.000 de morþi.

Premierul japonez a convenit cu Donald Trump
sã opreascã lansãrile de rachete din Coreea de Nord

de Nord se intensificã. “Preºedin-
tele Trump a reafirmat cã Statele
Unite sunt pregãtite sã se apere ºi
sã rãspundã la orice ameninþare sau
acþiuni întreprinse de Coreea de
Nord împotriva Statelor Unite sau
a aliaþilor sãi, Coreea de Sud ºi Ja-
ponia”, se aratã într-un comunicat
emis de Casa Albã. În baza unui
tratat de alianþã, Statele Unite s-au
angajat sã apere Japonia în cazul
unui conflict în Peninsula Coreea-
nã. Japonia va cere SUA asigurãri
suplimentare în cadrul discuþiilor
la nivel înalt care vor avea loc la
Washington în aceastã sãptãmânã.
În cadrul convorbirii telefonice de
marþi, Donald Trump ºi Shinzo Abe
au discutat o serie de alte proble-
me regionale ºi globale de interes
comun, a precizat Casa Albã.

Preºedintele Rouhani: Iranul ar putea renunþa la acordul
nuclear, în cazul în care SUA impun noi sancþiuni

Teheranul ar putea renunþa la acordul
nuclear în termen de “câteva ore”, în ca-
zul în care Statele Unite impun noi sancþi-
uni împotriva Iranului, a anunþat preºedin-
tele Hassan Rouhani. “Dacã America vrea
sã se reîntoarcã la experienþa (impunerii
de sancþiuni), Iranul în mod cert s-ar re-
întoarce în scurt timp- nu într-o sãptã-
mânã ori lunã, ci în câteva ore - la condiþii
mai avansate decât înainte de startul ne-
gocierilor”, a afirmat preºedintele iranian
în cadrul unui discurs susþinut în Parla-
mentul de la Teheran. “Lumea a vãzut clar
cã, sub Trump, America a ignorat înþele-
geri internaþionale ºi, pe lângã subminarea
acordului (nuclear), ºi-a încãlcat cuvân-
tul cu privire la Acordul de la Paris ºi acor-
dul cu Cuba (....) ºi cã Statele Unite nu

sunt un bun partener sau un negociator
de încredere”, a completat liderul de la
Teheran. Iranul afirmã cã sancþiunile im-
puse de SUA încalcã prevederile Acordu-
lui nuclear semnat de marile puteri cu Te-
heranul în 2015. Administraþia Donald
Trump contestã Acordul nuclear cu Ira-
nul, acuzând regimul islamist de la Tehe-
ran cã “nu respectã spiritul tratatului”. Pre-
ºedintele SUA, Donald Trump, a sugerat
cã va decide în septembrie retragerea din
acordul nuclear cu Iranul, dupã ce, potrivit
unor surse, Washingtonul va efectua o se-
rie de verificãri în uzine atomice iraniene.
Autoritãþile SUA au impus noi sancþiuni
împotriva unor persoane ºi entitãþi consi-
derate cã ar participa la programul iranian
de dezvoltare a unui arsenal balistic.
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MIERCURI - 16 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 Eu, consumatorul (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vânãtorul de eclipse
15:00 Convieþuiri
16:00 ªtiri
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Secrete de rãzboi
1998, SUA, Documentar
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:00 România 9
22:30 Banii tãi
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect!
00:00 România 9 (R)
01:00 România 9 (R)
01:30 Zon@ IT (R)

TVR 1

07:00 Între cer ºi mare
07:30 Ochii care nu se vãd (R)
1994, România, Dramã, Familie,

Dragoste
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
15:45 Vânãtorul de eclipse
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 Destine ca-n filme
17:40 Destinul prinþesei Ok-Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

secunde
20:00 Ochii care nu se vãd
1994, România, Dramã, Familie,

Dragoste
21:10 Rebecca
1940, SUA, Mister, Romantic,

Thriller, Dragoste
23:30 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:20 Mutant X (R)
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF

TVR 2

07:45 Cu cele mai bune intenþii
09:30 Cursa
11:45 Absolut fabulos: Filmul
13:15 Primul Contact
15:15 Înnebunit sã fii normal
17:00 Aventura
19:00 Jucãtorii
19:30 Nu-i totul alb sau negru
20:00 Rogue One: O poveste

Star Wars
22:15 Urzeala tronurilor
23:20 Twin Peaks
00:25 Suita paradisului
02:30 Jesse Stone: pierdut în

Paradise

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 De fãcut pânã la 30 de ani
2008, SUA, Comedie, Dramã,

Fantastic
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Justiþie pe cont propriu
2011, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
23:30 Jocuri periculoase 2
2004, SUA, Thriller
23:45 ªtirile Pro Tv
00:00 Jocuri periculoase 3:

Diamante neslefuite
2005, SUA, Acþiune, Dramã
01:45 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:30 Arena bucãtarilor (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
08:00 Cine-i cine? (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Dimineþi lângã tine (R)
10:15 Teleshopping
10:30 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 Dimineþi lângã tine
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
21:00 Iertare
23:00 Iubire ºi onoare
00:00 Dimineþi lângã tine (R)
01:00 Parola: Te iubesc (R)
01:45 Petale de singurãtate (R)
03:30 Iertare (R)

08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Martor protejat (R)
13:45 Campionul (R)
15:45 La bloc
18:00 Cocoon
20:30 Îngerii lui Charlie
22:30 Camarazii
00:30 Îngerii lui Charlie (R)
02:30 Cine A.M.
06:00 Wolverine
06:30 Un semn invizibil (R)

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 Te Pui Cu Blondele ?

23:30 Jocuri murdare

2008, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Sport, Dragoste

02:00 Revizie tehnicã

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 Pruncul, petrolul ºi

ardelenii
1981, România, Aventuri,

Comedie
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 Pastila de râs (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Elixirul tinereþii (R)
1975, România, Fantastic
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 Cu lumea-n cap (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Casa dintre câmpuri
1979, România, Dramã
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Masacru la Roma
1973, Italia, Franta, Dramã,

Istoric, Rãzboi
23:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:30 Focus din inima României
00:00 Cronica cârcotaºilor
02:00 Columna
1968, România, Dramã, Istoric
04:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
05:00 Focus 18 (R)
05:45 Dosarele DNA (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport  (R)
14:00 Ora exactã în sport  (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Rezumate UEFA

Champions League
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Jane ºi Maura: Detectivi

în Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:00 FIGHT NIGHT, “Bãtaie

ca-n Las Vegas!” (EXPLOZIV
23:45 Rezumate UEFA

Champions League (PRE-
MIERA)

00:30 Dã-i bãtaie! Local
Kombat

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.

Justiþie pe cont propriu

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 21:30

Will Gerard e un profesor de engle-
zã pasionat de meseria lui, fericit în
cãsnicia lui cu Laura, o muzicianã
de succes. Cei doi se bucurã de
viaþa lor liniºtitã, cu concerte, bar-
beque în grãdina casei ºi, mai ales,
de pasiunea lui Will, partidele de
ºah cu directorul ºcolii (Harold
Perrineau). Dar totul se schimbã
într-o noapte, când Laura e atacatã
violent pe drumul de întoarcere de
la studioul unde avusese repetiþii.

RECOMANDÃRI TV
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○ sursa: cinemagia.ro

Îngerii lui Charlie

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Trei tinere, detectivi particulari de
elitã, înarmate cu aparaturã de
înaltã tehnologie, vehicule super-
performante, tehnici de arte marþi-
ale ºi o mare varietate de deghi-
zãri, îºi pun în valoare calitãþile
deosebite pe pãmânt, în apã ºi în
aer cu scopul de a da de urma
unui geniu al computerelor rãpit ºi
a evita capturarea unui software
strict secret...



JOI - 17 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 Banii tãi (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vânãtorul de eclipse
15:00 Akzente
16:00 ªtiri
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 M.A.I. aproape de tine
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
21:00 Sport
21:15 Repriza a treia
21:35 Live stadion
21:45 Fotbal Play off Europa

League: Viitorul Constanþa - FC
Salzburg

23:45 Repriza a treia
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Fotbal Play off Europa

League: Viitorul Constanþa - FC
Salzburg (R)

02:20 Telejurnal (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo (R)
08:00 Ochii care nu se vãd (R)
1994, România, Dramã, Familie
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
15:45 Vânãtorul de eclipse
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 D'ale lu' Miticã (R)
17:40 Destinul prinþesei Ok-Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

secunde
20:00 Ochii care nu se vãd
1994, România, Dramã, Familie
21:10 Intoarcerea la Snowy River
1988, Australia, Aventuri, Dramã,
22:50 Poate nu ºtiai
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:50 Mutant X (R)
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
00:40 Între cer ºi mare (R)
01:10 România Turisticã

TVR 2

07:35 Pe platourile de filmare
08:10 Înnebunit sã fii normal
09:55 Rogue One: O poveste

Star Wars
12:10 Jesse Stone: pierdut în

Paradise
13:35 Pact matrimonial
15:05 Adam
16:45 Îndrãzneºte sã visezi
18:25 Spre necunoscut
20:00 Dragoste XXL
21:10 Rãzboiul Stelelor: Ediþie

Specialã
23:15 Te iubesc, Beth Cooper!
01:00 Cu orice preþ

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Terenul dragostei
2016, SUA, Canada, Comedie,

Dramã, Romantic, Dragoste
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Cavalerul Negru
2001, SUA, Comedie
23:30 ªtirile Pro Tv
23:45 Pestele ucigas
2004, SUA, Acþiune, Comedie,

Horror, Thriller
01:30 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:30 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
08:00 Cine-i cine? (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Dimineþi lângã tine (R)
10:15 Teleshopping
10:30 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 Dimineþi lângã tine
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
21:00 Iertare
23:00 Iubire ºi onoare
00:00 Dimineþi lângã tine (R)
01:00 Parola: Te iubesc (R)
01:45 Petale de singurãtate (R)
03:30 Iertare (R)
05:00 Iubire ºi onoare (R)
05:45 Parola: Te iubesc (R)

08:30 Ce spun românii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Sfârºitul aventurii (R)
14:15 Incredibilul Hulk (R)
16:15 La bloc
18:30 Safari
20:30 Garda de corp
22:30 Oldboy: Prizonier în

libertate
00:30 Garda de corp (R)
02:30 Cine A.M
05:45 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 Inamicii publici
2009, SUA, Crimã, Dramã
02:15 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

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

ANTENA 1

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

Romantic, Dragoste
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
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 Casa dintre câmpuri (R)
1979, România, Dramã
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 Chef Dezbrãcatu’ (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Nuntã în Basarabia
2010, România, Moldova,

Luxemburg, Comedie, Dramã,
Dragoste

18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Asasin în slujba legii
2003, SUA, Acþiune
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Cronica cârcotaºilor
01:30 Asasin în slujba legii (R)
2003, SUA, Acþiune
03:15 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:30 Columna (R)
1968, România, Dramã, Istoric
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:00 FIGHT NIGHT “V-O DA

Moldova!” (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
01:00 Ora exactã în sport

(reluare ora 21:00) (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie

SPORT.RO

VINERI - 18 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!
12:30 Teleshopping
12:45 Discover Romania
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vânãtorul de eclipse
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 Alegerea – o iluzie?
2014, Documentar
22:00 Descãlecaþi în Carpaþi
22:30 Eu, consumatorul
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect!
00:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
01:00 Politicã ºi delicateþuri (R)
02:00 Telejurnal (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo (R)
08:00 Ochii care nu se vãd (R)
1994, România, Dramã, Familie,

Dragoste
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
15:45 Vânãtorul de eclipse
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 Ieri-Azi-Mâine
17:30 5 minute de istorie cu Adrian

Cioroianu
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 Omul din spatele uºii
21:50 Poate nu ºtiai
22:00 Gala Umorului
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
00:40Sã înceapã distracþia!

TVR 2

07:30 Jasper Jones
09:05 Rãzboiul Stelelor: Ediþie

Specialã
11:10 Pete ºi dragonul
12:55 Ajunul Craciunului
14:20 Cãlãtoria lui Fanny
15:55 Familia Savage
17:50 Filme ºi vedete
18:25 Jasper Jones
20:00 Povestea slujitoarei
20:55 Lumea de Dincolo:

Rãzboaie Sângeroase
22:30 Omul din întuneric
00:00 Ash împotriva rãului
01:05 Un minut de tãcere

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Pofta de iubire
2016, SUA, Comedie, Romantic
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Lunetistul
2007, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
23:00 Strãinul
2003, SUA, Acþiune, Aventuri
01:00 Lunetistul (R)
2007, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
03:15 Strãinul (R)
2003, SUA, Acþiune, Aventuri
05:00 Ce spun românii (R)
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 Dimineþi lângã 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 Dimineþi lângã tine
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
23:00 Iubire ºi onoare
00:00 Dimineþi lângã tine (R)
01:00 Parola: Te iubesc (R)
01:45 Petale de singurãtate (R)
05:00 Iubire ºi onoare (R)
05:45 Parola: Te iubesc (R)
06:45 Îngeri pãzitori (R)

08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Bãiatu' mamei
13:45 Cocoon (R)
16:15 La bloc
18:30 Duminicã, la Tiffany
20:30 Ultraviolet
22:15 Destine la rãscruce
00:15 Ultraviolet (R)
02:00 Cine A.M.
05:15 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
10:00 Camera Cafe
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:

Înºelat de douã ori (R)
1993, SUA, Crimã
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 Nuntã în Basarabia (R)
2010, România, Moldova,

Luxemburg, Comedie, Dramã,
Dragoste

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 Muschetarul roman
1975, România, Aventuri, Istoric
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Senatorul melcilor
1995, România, Comedie
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
21:15 Local Kombat, Gala

Invingatorilor
22:00 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:00 SuperKombat, Gala

Invingatorilor (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 FIGHT NIGHT, “Bataie

ca-n Las Vegas!” (EXPLOZIV)
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie

SPORT.RO
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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!
ªcoala Gimnazialã Þuglui, jud.

Dolj anunþã scoaterea la concurs,
pe duratã nedeterminatã, a postu-
lui contractual vacant de muncitor
calificat (fochist)-1/2 normã, con-
form H.G. nr. 286/2011 în cadrul ªcolii
Gimnaziale Þuglui, judeþul Dolj,
compartimentul personal nedidac-
tic. Condiþiile specifice de partici-
pare: - nivelul studiilor: ºcoalã pro-
fesionalã/liceu (diplomã de absol-
vire); - vechime în specialitate stu-
diilor necesare ocupãrii postului: nu
se solicitã vechime; - certificat ab-
solvire cursuri de fochist. Concur-
sul se organizeazã la sediul unitãþii
ºcolare, conform calendarului ur-
mãtor: - pânã la data de 30.08.2017,
orele 16.00: depunere a dosarelor; -
07.09.2017, ora 10:00: proba scrisã;
- 11.09.2017, ora 12:00: proba inter-
viu. Relaþii suplimentare: la telefon
0251/350.001, persoanã de contact:
Stanciu Mirela- secretar.

Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.

S.C. FRAÞII BACRIZ S.R.L.
prin BAKRI MAHMOUD
anunþã elaborarea primei ver-
siuni a planului: ,,ELABORA-
RE P.U.Z. PENTRU SCHIMBA-
RE DESTINAÞIE DIN ZONÃ
INDUSTRIALÃ ÎN ZONÃ
MIXTÃ LOCUINÞE ªI SERVI-
CII din Craiova, str. Elena Teo-
dorini, nr. 49’’ ºi declanºarea
etapei de încadrare pentru ob-
þinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a
planului se poate realiza la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº nr.
1, Craiova, jud. Dolj ºi la sediul
titularului: Str. Grigore Pleºoia-
nu, nr. 3B, Craiova, jud. Dolj.

Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM
Dolj în termen de 18 zile calen-
daristice de la data prezentului
anunþ.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4
camere, foarte spa-
þios, 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 Craio-
va, Mesteacãnului,
Aleea Corneliu Co-
posu nr. 2, teren 82
mp. 25.000 Euro. Te-
lefon: 0734/155.815.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

 Vând casã netermi-
natã în Cârcea, Ale-
ea Podului nr. 12. Te-
lefon: 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;
fântânã în curte ºi po-
sibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã
de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtã-
þitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 0742/450.724.

TERENURI
400 mp teren str. Pã-
uniþei. Telefon: 0766/
531.958.
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POIANA MARE,
JUDEÞUL DOLJ

Primãria, comunei  Poiana Mare, judeþul Dolj organizrazã
concurs pentru ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale de
execuþie  vacante, pe perioadã nedeterminatã, în baza H.G. nr.
286/2011, modificatã ºi  completatã H.G. 1027/2014, din cadrul
instituþiei astfel:

1.Sef SVSU în cadrul compartimentului ,, Situaþii de urgenþã”
–1 post

Concurs organizat în data de 25.09.2017, ora 10.00 proba
scrisã ºi 27.09.2017, ora 10.00 interviul

Condiþii de participare:
-Studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat
-Condiþii de operare PC – nivel bazã

2.Cadru tehnic PSI în cadrul compartimentului ,,Situaþii de
urgenþã” –1 post

Concurs organizat în data de 25.09.2017,  ora 12.00 proba
scrisã ºi 27.09.2017, ora 12.00 interviul

Condiþiide participare:
-Studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat
-Condiþii de operare PC – nivel bazã

3. Funcþionar I în cadrul compartimentului impozite ºi taxe
1 post

Concurs organizat în data de 27.09.2017, ora 10.00 proba
scrisã ºi 29.09.2017, ora 10.00 interviul

Condiþiide participare:
-Studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat
-Condiþii de operare PC – nivel bazã
- Vechime- minim 5 ani
Dosarele se depun pânã în data de 20.09.2017, ora 12 00 la

sediul primãriei comunei Poiana Mare.
Detalii despre concurs,bibliografie,  condiþii de participare se

pot obþine la sediul primãriei Poiana Mare, judeþul Dolj, sau la
telefon 0251235048, zilnic între orele 14.00-16.00.

Vând 4200 mp teren
intravilan,cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Cârcea- Vând teren
intravilan 6030 mp,
deschidere 30m la
strada Aeroportului-
acte, cadastru, parce-
lat. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0767/ 263.391.
Vând 10 ha pãdure ste-
jar 100-110 ani comu-
na Bãrbãteºti- Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Te-
lefon: 0752/641.487.

Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea lân-
gã Complex Mag-
nolia ºi 5000 mp -
Gara Pieleºti lângã
Fabrica de termopa-
ne Q Fort. Telefon:
0752/641.487.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl
ºi semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrej-
muit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi -
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

AUTO
VÂND rulotã AVON-
DALE SANDMARTIN
Anglia. Telefon: 0722/
333.269 - Calafat.

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

CENTRALÃ lemne
ºi cãrbuni, 52kw, ga-
ranþie. Telefon: 0760/
630.126.
 Vând vin de þarã 100
litri 100% natural. Te-
lefon: 0772/ 091.370.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã
metalicã 2 locuri. Te-
lefon: 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
cusut Singer, rochie
de mireasã. Telefon:
0771/622.574.
Vând barcã pneu-
maticã din camerã
auto, cântar pentru
diabet - 10 lei. Tele-
fon: 0351/181.202;
0770/970.204.
Vând plug pentru
boi. Craiova, str.
Rândunele nr. 43.

Vând aragaz 3
ochiuri SOMEª cu
hotã electricã ºi chiu-
vetã fontã. Telefon:
0728/011.731.
Vând maºinã de
cusut electricã
pentru piese. Tele-
fon: 0351/181.202;
0770/970.204.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare  gaze sobã
D 600,  alternator
12V nou, pickup
Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã
nouã, discuri cu mu-
zicã diversã Telefon:
0251/427.583.
Vând loc de veci ci-
mitirul Ungureni. Te-
lefon: 0741/186.100.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.

Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 ga-
lantare cu geam, 3
etajere cu rafturi, 2
dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând 3 locuri de veci
cimitirul Sineasca. Te-
lefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.
Frigider Whirlpool cu 2
uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grãdina,
4 bare cornier de 70cm
lungi de 2,80m. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12 ºi 24 Volþi, ca-
lorifere fontã, piese
Dacia noi, pantofi,
bocanci, ghete milita-
re noi, frigider. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, tro-
tinetã nichelatã. Tele-
fon: 0771/558.572.

CORPUL EXPERÞILOR CONTABILI ORGANI-
ZEAZÃ ÎN ZILELE DE 7 ºi 14 OCTOMBRIE 2017
EXAMEN DE ACCES LA STAGIU PENTRU OB-
ÞINEREA  CALITÃÞII DE EXPERT CONTABIL
ªI DE CONTABIL AUTORIZAT. NU SE SOLICI-
TÃ CONDIÞII DE VECHIME.

ÎN ACEST SENS, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01
SEPTEMBRIE 2017 SE ORGANIZEAZÃ CUR-
SURI DE PREGÃTIRE PENTRU DISCIPLINELE
DE EXAMEN.

TERMENUL DE DEPUNERE A DOSARELOR
DE ÎNSCRIERE ESTE 8 SEPTEMBRIE 2017.

INFORMAÞII ªI ÎNSCRIERI LA TEL/FAX 0251-
41.22.13, E-MAIL: ceccardolj@ceccardolj.ro
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 16 august 2017

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

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

PROGRAM ARTISTIC “ZILELE ORASULUI DABULENI”

Vineri 18 August

20:00 Seara de clubbing cu DJ

Sambata 19 August
17:00 Intalnirea cu fiii satului
18:00 Parada portului popular

18:30 Program folcloric cu artisti locali
19:30 Maria Ghinea, Constantin Enceanu

21.00 Recital Dorian Popa
22.00 Recital Corina

Duminica 20 August

18:30 Program folcloric cu Mirela Zisu, Maria Rotaru, Nicu Dumitrica,
Victorita Lacatusu

21:00 Recital etno- Trupa Datina
22.00 Recital What’s Up 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.

Vând aragaz 4
ochiuri, televizor co-
lor 100 lei bucata,
maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, câr-
lige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca
– 70 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.

Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

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

DIVERSE

Credite bancare Dolj
ºi Olt. Telefon: 0765/
586.522.

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

DECESE
Cu durere în suflet,
familia anunþã tre-
cerea în nefiinþã a
celei care a fost
RADU MARIA. Si-
criul este depus la
Capela Bisericii din
cartierul Valea Ro-
ºie iar înmormânta-
rea are loc astãzi,
16.08.2017, ora
14.00, la cimitirul
Ungureni. Dumne-
zeu sã o odihneas-
cã în liniºte ºi pace!
Fiica ºi nepoate-
le, Ami, Adi ºi Pia,
regretã profund
decesul MARIEI
RADU, mamã ºi
bunicã minunatã.
În veci nu te vom
uita!
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Oltenii s-au cam lãmurit cã fot-
balul propus de italianul Mangia
este unul inestetic ºi nu se înghe-
suie la meciurile de la Severin. Nici
victoria chinuitã de la Ploieºti nu i-
a convins pe fani, obiºnuiþi cu jo-
cul generos etalat în sezonul tre-
cut cu Gigi Mulþescu pe bancã. Cu
stilul lui Mangia, Cârþu ºi Sãndoi
n-au rezistat în Bãnie nici dupã ce
bãtuserã recordul de invincibilitate
al Universitãþii. Ciudat, dar italia-
nul a schimbat încã o datã com-
ponenþa tripletei defensive, titularii
de la Ploieºti, Spahija ºi Tiago, ce-
dându-le locurile lui Barthe ºi Ke-
lic. De altfel, Mangia a schimbat
apãrãtorii nu numai de la meci la
meci, dar ºi pe parcursul fiecãrei
dispute, semn cã nu este mulþumit
ºi nu a gãsit formula idealã pentru
sistemul pe care încearcã sã-l im-
plementeze.

Liderul surprinzãtor al campio-
natului, FC Botoºani, a abordat la
Severin un joc croit pe contraatac,
dar Enache ºi-a schimbat din mers
strategia, dupã ce pierdut în prima
jumãtate de orã doi titulari, Cucu
ºi Fulop accidentându-se. Craiova
nu s-a descurcat prin desiºul mol-

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 6 5 1 0 11-1 16
2. Botoºani 6 4 1 1 11-4 13
3. Craiova 6 3 3 0 7-3 12
4. FCSB 6 3 3 0 8-5 12
5. Astra 6 3 2 1 8-5 11
6. Dinamo 6 3 0 3 8-5 9
7. Voluntari 6 2 2 2 7-7 8
8. CSMP Iaºi 6 2 2 2 4-6 8
9. ACS Poli 6 2 1 3 3-6 7
10. Sepsi 6 2 0 4 5-11 6
11. Viitorul 6 1 2 3 3-4 5
12. Mediaº 6 1 1 4 4-12 4
13. Chiajna 6 0 2 4 3-7 2
14. Juventus 6 0 2 4 3-9 2

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I - etapa a VI-a
ACS Poli – Viitorul 0-0
Chiajna – Juventus 1-1

Au marcat: M. Cristescu 44 / Mãzãrache 45.
FCSB – Astra 1-1

Au marcat: Gnohere 65 / Moise 7.
„U” Craiova – FC Botoºani 1-0

A marcat: Zlatinski 80.
CSMP Iaºi – Dinamo 2-1

Au marcat: Kizito 80, Jo 90 / Nemec 11.
FC Voluntari – Gaz Metan 2-1

Au marcat: Ivanovici 20, Cernat 84 / Khubutia 78.
Sepsi – CFR Cluj 0-2

Au marcat: Vinicius 27, Hoban 62.

A marcat: Zlatinski 80.
Severin, stadion: „Municipal”, spectatori: 1.000.
Universitatea Craiova: Calancea 6 – Kelic 7, Barthe 4 (63 Spahija)

6, Briceag 5 – Dimitrov 7, Zlatinski 7, Mateiu 6 (72 Bancu) 7, Burla-
cu 7 (72 Screciu) 7 – Mitriþã 7, Gustavo 6, M. Roman II 6. Antrenor:
Devis Mangia.

FC Botoºani: Cobrea 6 – Patache 6, Miron 6, Burcã 6, Muºat 6
– Cucu 5 (30 Tincu) 5, Bordeianu 5 (83 Ciaccheri) – M. Roman I 6,
L. Fulop 5 (14 Moruþan) 6, Serediuc 6 – D. Popa 5. Antrenor:
Costel Enache.

Arbitru: Istvan Kovacs 5.

Universitatea Craiova – FC Botoºani 1-0

Alb-albaºtrii se agaþã de podiumAlb-albaºtrii se agaþã de podiumAlb-albaºtrii se agaþã de podiumAlb-albaºtrii se agaþã de podiumAlb-albaºtrii se agaþã de podium
Universitatea lui Devis Mangia nu impresioneazã
prin joc, dar este neînvinsã în Liga I ºi, dupã ce

a bãtut liderul, la Severin, a urcat pe locul 3

Cãpitanul ªtiinþei, Alex Bãluþã,
dar ºi fostul purtãtor al banderolei
la Universitatea Craiova, Andrei
Ivan, acum la FC Krasnodar, au
fost convocaþi de selecþionerul
Christoph Daum pentru meciurile
României cu Armenia (1 septem-
brie) ºi cu Muntenegru (4 septem-
brie) din preliminariile Campiontu-
lui Mondial din 2018. Bãluþã a lip-
sit la meciul cu Botoºaniul, fiind
accidentat, însã înaintea startului
de joc a primit trofeul “jucãtorul
lunii iulie din Liga I”, Gicã Craio-
veanu fiind cel care i-a înmânat
distincþia. Bãluþã a debutat la naþi-
onalã cu gol, în ultimul meci dis-
putat de tricolori, amicalul cu Uru-
guay, adjudecat cu 3-2 pe Arena
Naþionalã. În schimb, Andrei Ivan
nu a debutat încã pentru noua sa
echipã, FC Krasnodar.  

Lotul României: Portari: Cipri-
an Tãtãruºanu (FC Nantes), Cos-
tel Pantilimon (Watford), Florin
Niþã (FCSB); Fundaºi: Bogdan
Þâru (Viitorul), Vlad Chiricheº
(Napoli), Valericã Gãman (Ka-
rabükspor), Alin Toºca (Betis),

Bãluþã ºi Ivan, din nou printre tricoloriBãluþã ºi Ivan, din nou printre tricoloriBãluþã ºi Ivan, din nou printre tricoloriBãluþã ºi Ivan, din nou printre tricoloriBãluþã ºi Ivan, din nou printre tricolori

Romario Benzar (FCSB), Stelia-
no Filip (Dinamo), Cristian Ga-
nea (Viitorul), Sergiu Hanca (Di-
namo); Mijlocaºi: Eric Bicfalvi
(Ural), Rãzvan Marin (Standard
Liege), Nicolae Stanciu (Ander-
lecht), Mihai Pintilii (FCSB), Ale-
xandru Bãluþã (Universitatea Cra-
iova), Ciprian Deac (CFR Cluj),
Alexandru Maxim (Mainz); Ata-
canþi: Andrei Ivan (FC Krasno-

dar), Alexandru Chipciu (Ander-
lecht), Bogdan Stancu (Bur-
saspor), Florin Andone (Depor-
tivo), Adrian Popa (Reading). Pe
lista adiþionalã se aflã: Silviu
Lung, Cosmin Moþi, Alexandru
Mãþel, Ionuþ Nedelcearu, Dragoº
Nedelcu, Constantin Budescu,
Dorin Rotariu, Gheorghe Grozav,
George Puºcaº, Florin Tãnase,
Cãtãlin Golofca.

dovenilor, doar ºarjele lui Burlacu,
loviturile libere ale lui Mitriþã ºi
ºuturile de la mare distanþã ale lui
Gustavo oferind impresia cã gaz-
dele atacã. Cele mai mari ocazii ale
primei pãrþi le-a revendicat liderul,
Mihai Roman I ºi Serediuc fiind
periculoºi în careul lui Calancea.
Construcþia oltenilor a fost lentã,
fãrã imaginaþie, cu Mitriþã mereu
blocat, Mihai Roman II, izolat, Di-
mitrov, jucat în exces, dar cãutând
în zadar centrarea potrivitã, iar
Mateiu ºi Zlatinski neasumându-ºi
riscuri. Nici mãcar apãrãtorii n-au
oferit siguranþã, Barthe ºi Briceag
având ezitãri grave.

Oaspeþii au avut ocaziile clare
ªi dupã pauzã tot oaspeþii au

fost mai concreþi, Roman I nime-
rind bara din loviturã liberã. Bart-
he ºi-a continuat prestaþia jalnicã,
pe gafele sale apãrând ocaziile oas-
peþilor, în condiþiile în care apãrã-
torul francez a fost iertat ºi de eli-
minare de Kovacs, iar Mangia a
apucat sã-l înlocuiascã. Craiova a
avut posesie, dar nu ºi ocazii mari.
Roman a lovit bara, dar din ofsaid,
iar apoi Kovacs i-a refuzat un pe-

nalty evident, oferindu-i în schimb
un galben. Cu zece minute înainte
de final, ªtiinþa a gãsit totuºi dru-
mul spre gol. Mitriþã a centrat peste
toatã defensiva adversã, Gustavo
a întors mingea în careu mic, de
unde Zlatinski a intrat cu tot cu ea
în poartã. A fost ºi o ocazie de 2-
0, când Roman a reluat pe lângã
poartã acþiunea lui Bancu. Botoºa-
niul îºi sfârºeºte invincibilitatea în
Oltenia, unde nu ºi-a propus mai
mult de un punct ºi a fost la zece
minute distanþã de a-l obþine. Cra-
iova câºtigã în stil italian ºi Mangia
mai câºtigã credite, deºi jocul nu-i
convinge pe pretenþioºtii fani olteni.
Urmeazã pentru alb-albaºtri o de-
plasare la mare, unde vor întâlni
campioana, Viitorul, duminicã, de
la ora 18.30. Este o ºansã impor-
tantã pentru olteni sã-ºi þinã o ri-
valã departe de locurile de play-off,
fiindcã trupa lui Hagi pare debuso-
latã dupã  începutul slab de cam-

pionat, eliminarea din Champions
League, este slãbitã dupã plecãrile
lui Benzar ºi Nedelcu, ºi poate fi ºi
obositã, dupã ce mâine va disputa
prima manºã din play-off-ul Euro-
pa League, cu FC Salzburg.

Devis Mangia a concluzionat cã
echipa sa a meritat victoria, dupã
ce a dominat jocul, ocaziile oaspe-
þilor venind numai pe contraatac.
Autorul golului, Hristo Zlatinski, a
declarat la final: „Este o victorie
importantã pentru noi. A fost un
meci greu, dar cred cã echipa
noastrã a fost mai bunã ºi a câºti-
gat meritat. FC Botoºani este o
formaþie foarte bunã, joacã bine
defensiv, dar noi am reuºit sã ne

creãm multe ocazii ºi sã ºi mar-
cãm. Suntem neînvinºi ºi este bine,
sperãm sã continuãm pe aceastã
linie. Nu comentez arbitrajul, dar a
fost penalti la Roman sutã la sutã“.

“E doar o înfrângere în faþa unui
adversar puternic, bine pregãtit.
Mergem mai departe, continuãm
drumul. Am încercat sã ne facem
o strategie, accidentãrile ne-au
schimbat puþin planurile, dar chiar
ºi aºa trebuie sã fim pregãtiþi pen-
tru orice situaþie. Traversãm o pe-
rioadã foarte bunã în acest înce-
put campionat, dar drumul este
foarte lung ºi trebuie sã rãmânem
concentraþi”, a afirmat antrenorul
oaspeþilor, Costel Enache.
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