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- Greu o ducem, Popescule: hoþia
e în floare, corupþia e la modã, poli-
ticieni sunt cu duiumul ºi se înmul-
þesc mereu...

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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Caporalul craiovean
care ºi-a incendiat
concubina,
condamnat
la 13 ani ºi 6 luni
de puºcãrie

Douã cazuri
de antrax confirmate
în Dolj. Ce trebuie
ºtiut despre boalã

eveniment / 4
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Divan Film Festival place din ce
în ce mai mult la public, iar fap-
tul acesta îi motiveazã pe organi-
zatori sã vinã, de la o ediþie la alta,
cu noi ºi noi surprize, reunite anul
acesta sub tema Balkan Love. Cra-
iovenii sunt, ºi de aceastã datã, cei
care vor da startul singurului fes-
tival dedicate filmelor, muzicii ºi
artei culinare balcanice, fiind in-
vitaþi la o porþie bunã de filme, dar
ºi de bucate speciale, gãtite dupã
reþete vechi din bucãtãriile þigã-
neascã ºi spaniolã. Poetul Mircea
Dinescu, amfitrionul acestui regal
de cinematografie ºi gastrono-
mie, unic în þarã, a mãrturisit cã
nu se va lãsa nici el mai prejos,
fiind nerãbdãtor sã-ºi cinsteascã
oaspeþii, în Portul Cetate, cu pre-
parate senzaþionale, care vor fi
gãtite pe un grãtar special, co-
mandat pentru aceastã ediþie.
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Victor Becali

rãmâne

în închisoare.

Omul de afaceri

poate face

o nouã cerere

de eliberare

pe 16 noiembrie
Victor Becali rãmâne în

închisoare, dupã ce Tribuna-
lul Ilfov a admis contestaþia
depusã de DNA împotriva
sentinþei Judecãtoriei Secto-
rului 4, care în iunie a decis
eliberarea. Fostul impresar
va putea face o nouã solicita-
re pe 16 noiembrie.”Rejude-
când, respinge propunerea de
eliberare condiþionatã a
condamnatului BECALI
VICTOR (date) în prezent
deþinut în cadrul Penitencia-
rului Jilava ca nefondatã.
Fixeazã termen de reiterare
la 16.11.2017", se aratã în
decizia Tribunalului Ilfov. O
altã cerere de eliberare i-a
fost respinsã în luna ianuarie
de cãtre Tribunalul Constan-
þa. Victor Becali a fost
condamnat în martie 2014 la
patru ani ºi opt luni de
închisoare în dosarul transfe-
rurilor, alãturi Gheorghe
Copos, Ioan Becali, Mihai
Stoica, Jean Pãdureanu,
Gheorghe Popescu, Gheorghe
Neþoiu ºi Cristian Borcea, în
legãturã cu efectuarea de
tranzacþii ilegale la transfe-
rurile unor fotbaliºti cãtre
cluburi din strãinãtate, ceea
ce a produs un prejudiciu
total de aproape 1,5 milioane
de dolari în dauna statului ºi
de peste 10 milioane de
dolari în dauna a patru
cluburi de fotbal.
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În perioada aprilie-iunie 2017 faþã de perioa-
da similarã de anul trecut, cele mai mici creº-
teri ale economiei au fost raportate în Belgia
(1,4%), Italia (1,5%), Finlanda ºi Marea Brita-
nie (1,7%), potrivit primelor estimãri publicate
de Eurostat.

În al doilea trimestru de anul acesta, compa-
rativ cu primul trimestru, România a înregis-
trat a treia cea mai mare creºtere economicã
din Uniunea Europeanã, de 1,6%, dupã Cehia
(2,3%) ºi Suedia (1,7%). Produsul Intern Brut
(PIB) a crescut cu 0,6% atât în zona euro, cât
ºi în UE în al doilea trimestru din 2017, compa-
rativ cu trimestrul trecut. În primul trimestru
din 2017, PIB-ul a crescut cu 0,5% în ambele
zone. Comparativ cu acelaºi trimestru de anul
trecut, în al doilea trimestru, PIB-ul a crescut
cu 2,2% în zona euro ºi cu 2,3% în UE, dupã
creºteri de 1,9%, respectiv 2,1% în perioada
precedentã.

INS: Economia a crescut cu 5,8% în semestrul I
ºi cu 1,6%, respectiv 5,9% în trimestrul II

Anterior, Institutul Naþional de Statisticã a
anunþat cã Produsul Intern Brut a crescut în
semestrul I 2017 cu 5,8% pe seria brutã, iar
în trimestrul II creºterea a fost de 1,6% faþã
de trimestrul anterior ºi de 5,9% faþã de ace-
laºi trimestru din 2016. Este o creºtere soli-
dã, a scris premierul Tudose pe Facebook. 
„Faþã de acelaºi trimestru din anul 2016,
Produsul Intern Brut a înregistrat o creºtere
cu 5,9% pe seria brutã ºi cu 5,7% pe seria

Dupã o analizã de cinci zile,
Ministerul Educaþiei a transmis
cã prin modificãrile aduse în
data de 30 martie 2017 la meto-
dologia de concurs,  în care
”pentru postul de asistent uni-
versitar se aplicã urmãtoarele
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România a înregistrat cea mai
mare creºtere economicã din

Uniunea Europeanã, de 5,7%, în
al doilea trimestru din 2017,

comparativ cu aceeaºi perioadã
a anului trecut, fiind urmatã de

Letonia, cu 4,8%, aratã un
raport al Eurostat, publicat ieri.

ajustatã sezonier; în semestrul I 2017, Pro-
dusul Intern Brut a crescut, comparativ cu
semestrul I 2016, cu 5,8%, pe seria brutã ºi
cu 5,7% pe seria ajustatã sezonier”, se aratã
într-un comunicat al INS.

Seria ajustatã sezonier a Produsului Intern
Brut trimestrial a fost recalculatã ca urmare a
includerii estimãrilor pentru trimestrul II 2017,
fiind revizuitã faþã de varianta publicatã în 7
iulie 2017, precizeazã INS. Astfel, rezultatele
trimestrului I 2017, comparativ cu trimestrul
IV 2016, au fost revizuite de la 1,7% la 1,8%.
Seriile ajustate sezonier se recalculeazã trimes-
trial ca urmare a modificãrii modelelor adopta-
te, a numãrului de regresori folosiþi, a modifi-
cãrii seriilor brute ºi a numãrului de observaþii
disponibile. Produsul intern brut pentru trimes-
trul II 2017, date provizorii (1), va fi publicat
prin comunicat de presã, conform calendarului
de pe site-ul INS, în data de 5 septembrie 2017.

Grindeanu, atac la Dragnea:
Dovadã cã evaluarea care a dus

la cãderea Guvernului a fost nerealã
Fostul premier Sorin Grindeanu a precizat, ieri,

cã evaluarea internã fãcutã de PSD ºi care a dus
la cãderea Guverului pe care l-a condus nu a avut
nicio legãtutã cu realitatea, dovadã fiind cifrele
pozitive date publicitãþii de cãtre INS, în cursul
zilei. „Cifrele publicate astãzi (miercuri, n.r.) de
INS sunt cea mai bunã dovadã cã evaluarea care
a dus la cãderea Guvernului Grindeanu nu a avut
nicio legãturã cu realitatea. Dar cine sã se încurce
cu adevãrul?”, a scris Grindeanu pe Facebook.
Guvernul Grindeanu a fost demis, în iunie, prin
moþiune de cenzurã depusã de formaþiunile politi-
ce care l-au susþinut la învestire, respectiv PSD ºi
ALDE, motivul oficial fiind refuzul premierului de
a demisiona, ca urmare a evaluãrii interne negati-
ve atribuitã fostului ministru Darius Vâlcov.

Concursul ce îl vizeazã pe fiul lui Tudorel Toader a fost organizat
corect, a decis Ministerul Educaþiei, dupã o analizã de cinci zile

Ministerul Educaþiei a anunþat ieri cã examenul
organizat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din

Iaºi, în urma cãruia fiul lui Tudorel Toader a fost
angajat pe postul de asistent universitar, a fost organi-

zat corect, fiind respectate prevederile legale.

condiþii: ,,(a) deþinerea titlului de
doctor în domeniul specific
postului sau în domenii conexe
în cazul posturilor interdiscipli-
nare, dacã contribuþiile ºtiinþifi-
ce sunt în concordanþã cu de-
scrierea postului ºi domeniul

ºtiinþific pentru care candideazã
sau statutul de student doctorand
; (b) îndeplinirea standardelor
Universitãþii, pe domenii (...)” .
Postul de Asistent universitar,
poziþia 71, disciplina Drept ci-
vil. Partea generalã. Persoanele
(perioadã determinatã), scos la
concurs de Facultatea de Drept,
nu este unul interdisciplinar,
acesta încadrându-se, potrivit
Nomenclatorului domeniilor ºi
specializãrilor/programelor de
studii universitare pentru anul
2016-2017, în domeniul unic de
studii universitare de doctorat/
master: Drept”.

Din acest motiv, ministerul
anunþã cã fiul lui Tudorel Toa-
der a îndeplinit cerinþele gene-
rale solicitate la concurs. ”Can-

didatului i se aplicã condiþia de
deþinere a titlului de doctor în
domeniul specific postului, pre-
vãzutã de articolul 8 din meto-
dologie, postul nefiind unul in-
terdisciplinar. Candidatul deþine
titlul de doctor în domeniul de
doctorat „Drept”; Candidatul s-
a înscris la concurs în interiorul
calendarului de înscriere ºi în-
deplinea condiþiile de înscriere
pentru ambele variante ale arti-
colului 8 din metodologie (atât
cea din 2014, cât ºi cea din
2017). Prin urmare, Ministerul
Educaþiei Naþionale considerã cã
acest concurs a fost organizat
ºi s-a desfãºurat cu respectarea
tuturor prevederilor legale în vi-
goare”, se aratã în rãspunsul mi-
nisterului.
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Drapele naziste în Charlottesville!Drapele naziste în Charlottesville!Drapele naziste în Charlottesville!Drapele naziste în Charlottesville!Drapele naziste în Charlottesville!
MIRCEA CANÞÃR

Drapele naziste, braþe întinse pen-
tru salutul cunoscut, scandãri rasiste,
toate aceste imagini de coºmar au fost
suprinse la Charlottesville – 12 august
a.c. – cu ocazia unei reuniuni a extre-
mei drepte, pentru a propãvãdui su-
premaþia albilor, care a ºocat lumea.
Pentru prima datã, un asemenea spec-
tacol terifiant a putut fi vãzut peste
ocean. „Faceþi de ruºine þara noastrã
ºi milioanele de americani care s-au
luptat ºi au murit pentru a învinge
nazismul” a spus senatorul Bernie
Sanders, dintr-o familie polonezã, care
a cunoscut ororile rãzboiului. Aici nu
mai este vorba de fake news. Ci de-
spre altceva. Contramanifestanþii erau
antirasiºti. Extrema dreaptã îºi cere
dreptul la opinie pe chestiuni de ne-
discutat. Dintr-o miºcare nazistã ºi
neonazistã, deloc firave, prin alianþã
cu Ku Klux Klan, pânã la formarea
„alt-right” (drepata alternativã) nu a
fost un drum chiar aºa de lung. Do-
nald Trump ne-a lãmurit în alocuþiu-

nea sa de condamnarea violenþelor
rasiste din Charlottesville, statul Vir-
ginia, soldate cu uciderea unei femei
de 32 de ani ºi rãnierea a 19 persoane
de un neonazist cã responsabilitatea
trebuie cãutatã în ambele tabere. Ceea
ce însemnã cã ºi antifascismul ºi, de ce
nu, antirasismul, ºi pe cale de conse-
cinþã ºi antisemitismul, trebuie culpa-
bilizate. Un fost lider al Ku Klux Klan,
prezent sâmbãtã la Charlottesville, a
mulþumit pe Twitter locatarului de la
Casa Albã, pentru cã a spus „adevãrul”
denunþând „teroarea de stânga”. ªi
dacã lucrurile sunt cum le vedem, adi-
cã nu uºor de înþeles, fiindcã însuºi
Donald Trump nu e uºor de înþeles, în
toate demersurile sale, sã venim în
Europa, ºi nu oriunde ci în frumoasa
Elveþie, asaltatã de turiºti, în acest se-
zon, estival. La hotelul Aparthaus Pa-
radies, din satul Arosa, Munþi Alpi, un
afiº idiot – expus pentru vizibilitate –
cere clienþilor sãi evrei „sã-ºi facã duº
înainte de a intra în piscinã”. Scanda-

lul teribil, iscat la nivel diplomatic, are
mai puþinã importanþã, din moment ce
încã se mai poate gândi aºa de minþi
nãclãite. Ambasadorului Israelului, la
Berna, a fost asigurat cã Elveþia con-
damnã „rasismul, antisemitismul ºi
toate discriminãrile”. Centrul Simon

Wiesenthal, menþioneazã Le Nouvel
Observateur, citând AFP, a cerut mi-
nistrului helvet pentru Justiþie, Simo-
netta Sommaruga, sã închidã hotelul
duºmãnos, iar comunitatea evreiascã sã
punã „pe lista neagrã” acest oribil spa-
þiu de cazare. Mai poþi spune ceva?

 Conform calendarului aprobat
de Ministerul Educaþiei Naþiona-
le, pe 29 august va debuta cea de-
a doua fazã de admitere în învã-
þãmântul profesional de stat. Ast-
fel, pânã pe 31 august va avea loc
eliberarea, de cãtre unitãþile ºco-
lare gimnaziale, a fiºelor de în-
scriere pentru învãþãmântul pro-
fesional de stat, pentru candidaþii
care nu au participat la prima eta-
pã sau care au participat, dar nu

Câteva zile pânã la începerea sesiunii a doua
de admitere în învãþãmântul profesional

Numai câteva zile au rãmas pânã când
va începe cea de-a doua etapã de admite-
re în învãþãmântul profesional de stat ºi

în cel dual. Se aºteaptã o concurenþã im-
portantã, mai ales la specializãrile care
sunt în plinã cãutare.

au fost repartizaþi/admiºi la liceu
ori învãþãmântul profesional ºi
solicitã prezenþa la examinare.
Demn de remarcat este faptul cã
nu va fi eliberatã decât o singurã
fiºã de înscriere. Tot în intervalul
amintit, va avea loc înscrierea
candidaþilor pe locurile disponibi-
le. În ziua de 31 august va avea
loc afiºarea, la sediul unitãþii de
învãþãmânt, a listei candidaþilor
înscriºi  la învãþãmântului profe-

sional ºi a graficului de desfãºu-
rare a probei de preselecþie ºi a
celei suplimentare, acolo unde
este cazul. Unitãþile care organi-
zeazã examinãri în plus sunt obli-
gate sã prezinte toate datele orga-
nizatorice, de la datã, orã, loc de
desfãºurare pânã la actele nece-
sare . Pe 1 septembrie va fi deru-
latã proba de preselecþie ºi afiºa-
rea rezultatelor. Trei zile mai târ-
ziu, candidaþii respinºi la prese-
lecþie vor ridica fiºele de înscrie-
re. Aici, este nevoie de o comple-
tare: în situaþia în care tinerii au
completat opþiuni, inclusiv pentru
calificãri la care unitatea de învã-
þãmânt nu a organizat preselecþia,
aceºtia nu vor ridica documente-

le, fiind consideraþi înscriºi pen-
tru celelalte calificãri pe care le-
au marcat în actul de înscriere.
Candidaþii vor fi informaþi cã în
cazul în care numãrul acestora va
fi mai mare decât locurile dispo-
nibile se va organiza o probã su-
plimentarã.

Locuri disponibile
În anul ºcolar viitor sunt prevã-

zute aproximativ 1.400 de locuri,
faþã de 1.260 în 2016/2017. La
„dual”, locurile sunt ocupate, în
totalitate, la Liceul Tehnologic
Auto, iar Colegiul Tehnic de Indus-
trie Alimentarã se aflã în aceeaºi
situaþie pentru specializarea „bucã-
tar”, în situaþie similarã fiind ºi

Colegiul „ªtefan Odobleja”, la „me-
canic echipamente hidraulice ºi
pneumatice”. La „profesional”,
Colegiul Tehnic de Arte ºi Meserii
„Constantin Brâncuºi”, la „meca-
nic auto” nu mai sunt locuri,
aproape de el fiind Colegiul Naþi-
onal Economic „Gheorghe Chiþu”,
care mai are un loc la „bucãtar”.
Unitatea din urmã aºteaptã pre-
denþi pentru opt poziþii la „ospã-
tar”, iar Liceul Tehnologic de
Transporturi Auto mai are dispo-
nibile 28 de locuri la „mecanic
auto”. În Poiana Mare, la Liceul
Teoretic „George ªt. Marincu”
sunt rãmase descoperite 14 pozi-
þii la „agricultor culturi de câmp”.

CRISTI PÃTRU

Prin Nota Telefonicã nr. 398/
10.07.2017, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj atrãgea atenþia asupra
suplimentãrii numãrului de locuri
necesar, prin ajustare, în vederea
aprobãrii, ca urmare a colectãrii ce-
rerilor de înscriere. Reprezentanþii
ISJ Dolj semnalau mai multe aspec-
te: verificarea planului aprobat, în
aplicaþia informaticã (SIIR); solici-
tarea care are la bazã cererile pãrin-
þilor; aprobarea Consiliului de Admi-
nistraþie al unitãþii de învãþãmânt. În
urmã cu puþin timp, ISJ Dolj a trans-
mis o altã înºtiinþare , pe adresa uni-

Ajustarea numãrului de locuri
în grãdiniþe, aproape de finalizare

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj pregãteºte
anul ºcolar viitor, din toate punctele de vedere, iar
învãþãmântul preºcolar face parte din program.
Astfel, se cere tuturor instituþiilor de profil ajus-

tarea planului de ºcolarizare, cu suplimentarea,
acolo unde este cazul, a numãrului copiilor. Dupã
prima etapã de înscriere, în judeþul Dolj putem
vorbi de peste 2.600 de locuri libere în grãdiniþe.

tãþilor ºcolare. „Am revenit la nota
din iulie, privind planul de ºcolariza-
re, pentru înscrierea la grãdiniþã în
anul 2017/2018 ºi am cerut ca, în
perioada 10 – 20 august sã ne fie
transmis numãrul de locuri necesar
pentru a fi suplimentat. Solicitãrile
trebuie sã aibã la bazã cererile de
înscriere, dar ºi aprobarea Consiliu-
lului de Administraþie al unitãþii de
învãþãmânt. Vor fi luate în conside-
rare doar cererile transmise în pe-
rioada menþionatã, iar datele vor fi
completate în conformitate cu ma-
cheta transmisã în teritoriu. Vorbim

de o ajustare, astfel încât , la înce-
putul anului ºcolar, sã fie ocupate
toate locurile aprobate de Ministerul
Educaþiei Naþionale ”, a precizat prof.
Cristina Maria Ciocoiu, inspector
ºcolar de Învãþãmânt pentru Educa-
þie Timpurie.

Dupã ce-a de-a doua etapã,
mai bine de 2.600 de locuri

disponibile
 În perioada 8 – 19 mai,  au

fost reînscriºi peste 10.000 de
copii, iar între 22 mai – 16 iunie a

avut loc înscrierea, unde au fost
acceptate peste 3.000 de cereri.
A doua fazã s-a desfãºurat între
26 iunie ºi 28 iulie. Pentru aceas-
ta au fost rãmase neocupate pes-
te 2.600 de locuri, cele mai multe
fiind la „grupa micã” (mai mult
de 1.200) ºi la „mijlocie” (700).

Per total, indiferent de anul de ºco-
larizare, dupã cea de-a doua eta-
pã , pe primele locuri se aflã Grã-
diniþa cu Program Prelungit „Pe-
trache Poenaru”, Grãdiniþa cu
Program Prelungit „Tudor Vladi-
mirescu”, „Cãsuþa Fermecatã”.

CRISTI PÃTRU
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Solicitarea a fost fãcutã la Înal-
ta Curte de Casaþie ºi Justiþie care
judecã apelul formulat de Con-
stantin Luigi Boicea împotriva
sentinþei pronunþatã la începutul
lunii mai a.c. de magistraþii cra-
ioveni prin care a primit o pe-
deapsã totalã de 3 ani ºi 4 luni
închisoare cu executare. Tânãrul

Reamintim cã, ªtefan Daniel
Truþã, de 32 de ani, caporal, anga-
jat la o unitate militarã din Craiova,
a fost reþinut pe 3 martie a.c., în
urma unui incident cumplit, fãcut
public de procurorii militari ai Par-
chetului Militar de pe lângã Tribu-
nalul Militar Timiºoara, în a cãrui
razã de competenþã teritorialã se
aflã ºi Craiova. Anchetatorii au
anunþat atunci, punerea în miºca-
re a acþiunii penale ºi reþinerea pen-
tru 24 de ore a inculpatului ªtefan
Daniel Truþã (caporal cls. a III-a –
angajat într-o unitate militarã din
Craiova), sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de omor calificat. În
referatul cu propunere de arestare
preventivã, procurorii au reþinut
urmãtoarea situaþie de fapt: „La
data de 24 februarie 2017, pe fon-
dul unui conflict între inculpat ºi

Tânãrul craiovean condamnat pentru propagandãTânãrul craiovean condamnat pentru propagandãTânãrul craiovean condamnat pentru propagandãTânãrul craiovean condamnat pentru propagandãTânãrul craiovean condamnat pentru propagandã
jihadistã vrea sã fie plasat în arest la domiciliujihadistã vrea sã fie plasat în arest la domiciliujihadistã vrea sã fie plasat în arest la domiciliujihadistã vrea sã fie plasat în arest la domiciliujihadistã vrea sã fie plasat în arest la domiciliu
Constantin Luigi Boicea, tânãrul craiovean acuzat de

propagandã jihadistã în favoarea ISIS ºi participare la
instruire sau pregãtirea în vederea folosirii mijloacelor
distructive, armelor de foc, dispozitivelor explozive de
orice fel, muniþiilor, explozivilor, în scopul comiterii unui
act de terorism, ºi condamnat de Curtea de Apel Craiova
la 3 ani ºi 4 luni închisoare cu executare, a cerut, ieri,
înlocuirea arestãrii preventive cu arestul la domiciliu.

a motivat solicitarea susþinând cã
vrea sã-ºi termine liceul, însã pro-
curorul de ºedinþã a explicat cã
mãsura arestãrii preventive este
în continuare necesarã pentru cã
a mai fost sub control judiciar ºi
nu a respectat interdicþia de a
accesa internetul. Instanþa a rã-
mas în pronunþare, iar pe fond,

primul termen al apelului este sta-
bilit pentru 27 septembrie a.c.

Reamintim cã tânãrul a intrat în
vizorul anchetatorilor în decembrie
2015, (avea 17 ani la acea vreme),
când a fost reþinut pe 24 de ore
pentru sãvârºirea infracþiunii de
promovare a mesajului fundamen-
talist islamic prin propagandã, fi-
ind apoi eliberat sub control judi-
ciar. Anchetatorii comunicau, la
momentul respectiv, cã tânãrul a
parcurs în mod accelerat etapele
de radicalizare islamistã, arãtându-
ºi chiar disponibilitatea de a deveni
martir. A fost supravegheat în con-
tinuare, iar un an mai târziu, res-
pectiv în decembrie 2016, procu-
rorii DIICOT au considerat cã se
impune mãsura arestãrii faþã de

tânãr, pentru cã a încãlcat obliga-
þiile ce i-au fost impuse prin mã-
sura controlului judiciar ºi a conti-

nuat activitatea infracþionalã, par-
ticipând la cursuri on-line de in-
struire în utilizarea armelor.

Caporalul craiovean care ºi-a incendiat concubina,
condamnat la 13 ani ºi 6 luni de puºcãrie

Magistraþii Tribunalului Militar Timiºoara
l-au condamnat la 13 ani ºi 6 luni de puºcãrie
pe caporalul craiovean cls. a III-a ªtefan Da-
niel Truþã, în vârstã de 32 de ani, angajat la o
unitate militarã din Craiova, care, pe fondul
consumului de alcool ºi al geloziei, în ziua de
Dragobete, a turnat alcool sanitar pe concu-
bina sa ºi i-a dat foc. Instanþa a respins cere-
rea inculpatului de a beneficia de prevederile
vizând reducerea cu o treime a limitelor de
pedeapsã în cazul recunoaºterii faptei, însã i-

a schimbat încadrarea juridicã a faptei din
omor calificat în loviri sau vãtãmãri cauzatoa-
re de moarte. Militarul craiovean a fost reþi-
nut pe 3 martie a.c., în ziua în care femeia pe
care o incendiase, în vârstã de 54 de ani, a
murit în spital, iar la sfârºitul sãptãmânii tre-
cute a formulat apel împotriva sentinþei pro-
nunþatã de Tribunalul Militar Timiºoara, sen-
tinþã care mai prevede cã militarul va fi de-
gradat ºi îºi va pierde dreptul de a purta uni-
formã la rãmânerea definitivã a hotãrârii.

concubina sa, acesta a stropit cu
alcool sanitar victima, apoi, cu
ajutorul unui spray ºi a unei bri-
chete, i-a dat foc. Victima a sufe-
rit o serie de leziuni, prezentându-
se împreunã cu agresorul la Spita-
lul Judeþean de Urgenþã Craiova,
unde a fost internatã, iar astãzi
(n.r. – vineri, 3 martie) aceasta a
decedat. Din constatãrile medica-
le preliminare, din data de 24 fe-
bruarie 2017 a reieºit cã victima a
prezentat leziuni ce s-au produs
prin acþiunea flãcãrii ºi i-au pus
în primejdie viaþa”.

I-a dat foc… de Dragobete
Mai exact, precizau procurorii

militari, în ziua de Dragobete, pe
24 februarie a.c., ªtefan Daniel
Truþã, de 32 de ani, din Craiova,
dupã ce a plecat de la serviciu s-a

îmbãtat, iar când a ajuns acasã a
început sã se certe cu concubina
sa, Mihaela Gabriela, în vârstã de
54 de ani. Bãrbatul era foarte ge-
los, acesta fiind de obicei motivul
certurilor dintre cei doi. Cearta a
degenerat, iar la un moment dat
bãrbatul a pus mâna pe o sticlã cu
spirt, a turnat-o peste femeie ºi i-a
dat foc. Speriat ºi el probabil de
asemenea cruzime, fãrã sã solicite
ambulanþa, a dus-o el pe femeie la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova. Aici, medicii au inter-
nat-o la Secþia de Anestezie ºi Te-
rapie Intensivã, constatând cã avea
arsuri grave pe aproximativ 35%
din suprafaþa corpului. A primit tra-

tament, fiind þinutã sub suprave-
ghere, însã, din nefericire, dupã
mai bine de o sãptãmânã de chi-
nuri, vineri, 3 martie a.c., s-a stins.
Victima a fost, totuºi, conºtientã
câteva zile, astfel cã le-a putut po-
vesti anchetatorilor ce se petrecu-
se. Caporalul a ajuns, pe 3 martie,
în arestul IPJ Dolj, în baza ordo-
nanþei de reþinere pentru 24 de ore,
iar sâmbãtã, 4 martie a.c., a fost
dus la Timiºoara, fiind prezentat
Tribunalului Militar Timiºoara cu
propunere de arestare preventivã,
propunere care a fost admisã de
instanþã ºi a rãmas definitivã câte-
va zile mai târziu, când craiovea-
nului i s-a respins contestaþia.

Instanþa a respins acordul de
recunoaºtere a vinovãþiei

Procurorii militari au finalizat
cercetãrile ºi au dispus trimiterea
în judecatã a caporalului ªtefan
Daniel Truþã pentru comiterea in-
fracþiunii de omor calificat. Dosa-
rul s-a înregistrat pe 26 aprilie a.c.
la Tribunalul Militar Timiºoara.
Instanþa a analizat cauza în came-
ra preliminarã, iar pe 25 mai a.c.,
s-a dispus începerea procesului.

Sãptãmâna trecutã, mai exact
pe 8 august a.c., judecãtorii de la
Tribunalul Militar Timiºoara au
pronunþat sentinþa în cazul milita-
rului craiovean, fãrã acord de re-
cunoaºtere a vinovãþiei. Instanþa
a schimbat încadrarea juridicã a
faptei pentru care a fost trimis în
judecatã caporalul, din omor cali-
ficat în loviri sau vãtãmãri cauza-
toare de moarte, pentru care i-a
aplicat o pedeapsã de 13 ani ºi 6
luni închisoare cu executare:
„schimbã încadrarea juridicã datã
faptei prin actul de sesizare, din
infracþiunea de omor calificat
prev. de art.189 alin.1 lit.h)
C.pen., în infracþiunea de loviri
sau vãtãmãri cauzatoare de moar-
te. Condamnã pe inculpatul cap.
clasa a III-a TRUÞÃ ªTEFAN
DANIEL la pedeapsa de 13 (trei-
sprezece) ani ºi 6 (ºase) luni în-
chisoare pentru sãvârºirea infrac-
þiunii de loviri sau vãtãmãri cau-
zatoare de moarte”, dupã cum se
aratã în hotãrârea instanþei. În
plus, magistraþii i-au aplicat ºi pe-
deapsa complementarã a degradã-
rii militare, respectiv pierderea
gradului ºi a dreptului de a purta

uniformã militarã de la
data rãmânerii definitive a
hotãrârii de condamnare
ºi au menþinut faþã de el
mãsura arestãrii preven-
tive. Inculpatul trebuie sã
achite 8.902,82 lei, des-
pãgubiri civile Spitalului
Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova, dar ºi 170.000
euro, în echivalent lei,
despãgubiri civile pentru
daune morale, urmaºilor
victimei sale, la care se
adaugã 6.500 lei cheltu-
ieli judiciare. Hotãrârea
nefiind definitivã, la sfâr-
ºitul sãptãmânii trecute,
pe 11 august a.c., capo-
ralul a declarat apel, care
se va judeca la Curtea
Militarã de Apel Bucureºti.
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Raportul  se bazeazã pe o eva-
luare globalã a politicii de securita-
te a UE din 2001 pânã în prezent,
dar subliniazã lacunele ºi proble-
mele care mai trebuie soluþionate.
Punerea în aplicare incompletã a
politicilor existente ºi ameninþãrile
în continuã evoluþie, precum radi-
calizarea sau criminalitatea infor-
maticã, continuã sã constituie pro-
vocãri, iar pentru a le soluþiona pot
fi necesare modificãri ale instru-

Antraxul este o boalã infecþioa-
sã, cauzatã de sporii unei bacterii,
Bacillus anthracis, care se poate
transmite pe cale cutanatã sau re-
spiratorie. Este, în primul rând, o
afecþiune a animalelor domestice ºi
sãlbatice, în special ierbivore: vite,
oi, cai, bivoli ºi capre.

Bacteria Bacillus anthracis a pri-
mit numele de la cuvântul grec care
denumeºte cãrbunele (anthracis),
din cauza ulcerelor necrotice de
culoarea cãrbunelui negru, cauza-
te la nivelul epiteliului, evidente mai
ales în forma cutanatã a bolii. Bac-
teria produce spori care pot supra-
vieþui în forme adormite, în sol,
pentru mulþi ani, ºi, deºi antraxul
uman este destul de rar, infecþiile
apar la contactul cu animale bol-
nave sau cadavre ale acestora, cu
subproduse rezultate de la acestea:
carne, oase, pãr, lânã sau excre-
mente, sau la contactul cu solul.
Solul ce conþine aceºti microbi
poate deveni focar de îmbolnãvire

Mãsuri concrete pentru a preveni finanþareaMãsuri concrete pentru a preveni finanþareaMãsuri concrete pentru a preveni finanþareaMãsuri concrete pentru a preveni finanþareaMãsuri concrete pentru a preveni finanþarea
terorismului prin traficul de bunuri culturaleterorismului prin traficul de bunuri culturaleterorismului prin traficul de bunuri culturaleterorismului prin traficul de bunuri culturaleterorismului prin traficul de bunuri culturale

Douã cazuri de antrax confirmate în Dolj.
Ce trebuie ºtiut despre boalã

O familie de la periferia Craiovei, soþie ºi soþie, crescã-
tori de animale, a fost diagnosticatã cu antrax cutanat.
Cele douã persoane, care acuzau simptome specifice
acestei boli, au fost internate la Spitalul de Boli Infecþioa-
se “Victor Babeº” din Craiova, iar la începutul acestei
sãptãmâni infecþia cu antrax a fost confirmatã de Institutul
Naþional „Cantacuzino”. Potrivit medicilor evoluþia stãrii
de sãnãtate a celor doi pacienþi este una bunã.

a animalelor, ba chiar ºi a omului.
Un pericol deosebit îl prezintã so-
lul din cimitirele de animale, mai
ales unde au fost îngropate ºi cele
bolnave de antrax. Sub formã de
spori aceºti microbi sunt foarte
rezistenþi la diferite temperaturi ale
mediului ambiant ºi supravieþu-
iesc, spre exemplu, în sol pânã la
20-30 ºi chiar 80 de ani. Dupã
unele date ºtiinþifice aceºti microbi
în sol se pot multiplica formând
aºa-zise „focare de sol”. Bacteria
contamineazã solul atunci când
animalele mor.

Cei doi pacienþi au contactat
o formã mai uºoarã a bolii
Forma cutanatã a bolii este cea

mai uºoarã, manifestându-se prin
ulceratii necrotice ºi hemoragice
care, tratatã la timp, se vindecã în
câteva sãptãmâni. Antraxul cuta-
nat afecteazã mai ales zonele ex-
puse ale pielii: braþe, mâini sau faþã.

În cazul antraxului cutanat, cele

mai multe cazuri de infecþie (apro-
ximativ 95%), apar atunci când
sporii bacteriei intrã printr-o leziu-
ne a pielii, în timpul manipulãrii
produselor contaminate: lânã, pie-
le sau produse de pãr (în special
pãr de caprã) provenite de la ani-
male infectate. Infecþia pielii înce-
pe cu o leziune reliefatã care sea-
mãnã cu o muºcãturã de insectã,
în 1-2 zile apar vezicule ºi apoi un
ulcer nedureros, de obicei 1-3 cm
în diametru, cu o zona necroticã
caracteristicã, de culoare neagrã,
în centru. Poate apãrea edemul sau
umflarea þesuturilor din jur ºi a
ganglionilor limfatici din zona adia-
centã. Aproximativ 20% din cazu-
rile netratate de antrax cutanat duc
la deces. Decesele sunt rare, dacã
se aplicã un tratament antimicro-
bian adecvat.

Forma pulmonarã începe cu
febrã mare, senzaþie de sufocare,
iar în decurs de 24 ore de la apari-
þia simptomelor, dacã nu se inter-
vine, boala duce la deces prin hi-
poxie ºi ºoc septic, majoritatea
cazurilor fiind letale. Forma diges-
tivã nu este mai blândã, începând
cu greþuri, vãrsãturi, febrã, hemo-
ragie digestivã, ulterior apare asci-
ta (o cantitate mare de lichid în
cavitatea abdominalã) ºi, dupa 2-5
zile, se produce decesul în 25%-
60% dintre situaþii.

Boala este gravã
în absenþa tratamentului

Boala este gravã în absenþa tra-
tamentului, dar bacilii cunoscuþi
sunt sensibili la antibiotice. În caz
de neaplicare a tratamentului adec-
vat, mortalitatea este de 20% ºi
este cauzatã de septicemie. Pacien-
þii infectaþi trebuie sã primeascã
doze mari de antibiotice (ciproflo-
xacin sau doxaciclinã) înainte de
apariþia simptomelor. Utilizarea
ambelor antibiotice este recoman-
datã pentru prevenirea apariþiei
meningitei.

Dezinfecþia profilacticã se apli-
cã în toate exploataþiile de animale
sau curþile cu animale, pentru de-
contaminarea adãposturilor grajdu-
rilor ºi a incintei lor, de germenii
infecþiosi ºi parazitari aflaþi în me-
diul exterior, în scopul prevenirii

bolilor transmisibile la animale. Dupã
o prealabilã curãþire mecanicã, se
dezinfecteazã toate adãposturile,
padocurile, aleile, drumurile interi-
oare, magaziile, depozitele pentru
furaje ºi alte construcþii anexe. Pen-
tru dezinfecþia profilacticã se pot
folosi: soluþie de sodã causticã 1,5-
2%, suspensie de var proaspãt stins
10-20%, soluþie fierbinte de sodã
calcinatã 5%, folosindu-se din aces-
te soluþii câte 1 l/mp.

Se dezinfecteazã adãposturile
(pardoseli, tavan, pereþi, stâlpi, pre-
cum ºi toate ustensilele, obiectele
de grajd, materialele), se lasã dez-
infectantul sã acþioneze o perioadã
de 2-3 ore, dupã care se spalã cu
apã toate suprafeþele stropite cu
sodã causticã ce ajung în contact
cu animalele ºi se aeriseºte adãpos-
tul. Obiectele fãrã valoare se ard.

RADU ILICEANU

Al nouãlea raport privind progresele înregistrate cãtre o
uniune a securitãþii, publicat la finele lunii iulie, prezintã
mãsurile luate recent la Bruxelles pentru a preveni finanþa-
rea terorismului prin traficul de bunuri culturale ºi pentru a
îmbunãtãþi interoperabilitatea sistemelor de informaþii ale
Uniunii Europene.

mentelor existente.
În ultimele luni s-au fãcut pro-

grese constante, în special în
ceea ce priveºte noile norme pri-
vind traficul de bunuri culturale
propuse în iulie 2017, ºi s-a ajuns
la un acord asupra unui nou sis-
tem pentru înregistrarea datelor
referitoare la intrarea ºi ieºirea
cetãþenilor din þãri terþe care trec
frontierele externe ale UE. Efor-
turile pentru combaterea radica-

lizãrii pe internet au fost intensi-
ficate printr-un plan de acþiune
care prevede noi mãsuri pentru
depistarea ºi înlãturarea conþinu-
tului ilegal. „În condiþiile în care
mediul actual de securitate evo-
lueazã rapid, trebuie sã ne inten-
sificãm eforturile pentru a insti-
tui toate elementele esenþiale ºi
a crea rapid o uniune a securitã-
þii efectivã ºi autenticã. Frag-
mentarea ne face pe toþi
vulnerabili. Coeziunea ºi
creºterea încrederii printr-
o cooperare consolidatã ºi
prin facilitarea schimbului
de informaþii între statele
membre constituie singurul
mod prin care UE poate sã
aducã o valoare adãugatã
concretã ºi sã asigure se-
curitatea ºi siguranþa cetã-
þenilor europeni.”, a subli-
niat Comisarul pentru mi-
graþie, afaceri interne ºi cetãþe-
nie, Dimitris Avramopoulos.

Simplificarea instrumentelor UE
ºi consolidarea interoperabilitãþii

Pentru a soluþiona problemele
ºi lacunele, Comisia îºi va conti-
nua acþiunea în mai multe direc-
þii. Sprijinirea punerii integrale în
aplicare a mãsurilor UE: Comisia
va continua sã sprijine statele
membre în ceea ce priveºte pu-

nerea în aplicare a legislaþiei UE,
inclusiv a Directivei privind re-
gistrul UE cu numele pasagerilor
(PNR), care trebuie finalizatã
pânã la 25 mai 2018, ºi a cadru-
lui Prüm privind schimbul de in-
formaþii referitoare la ADN, am-
prente digitale ºi date naþionale
privind înmatricularea vehicule-
lor. Simplificarea instrumentelor
UE ºi consolidarea interoperabi-

litãþii: Acordul privind sistemul de
intrare/ieºire reprezintã un pas
important în direcþia interopera-
bilitãþii depline a sistemelor de
informaþii ale UE pânã în 2020.
Comisia va colabora cu Parla-
mentul European ºi cu Consiliul
pentru a accelera lucrãrile refe-
ritoare la propunerile conexe care
urmãresc sã consolideze Sistemul
de Informaþii Schengen ºi bazele
de date EURODAC ºi ECRIS.

Consolidarea capacitãþilor prin
punerea în comun a resurselor

Pe de altã parte, discutãm despre
consolidarea capacitãþilor prin pu-
nerea în comun a resurselor. Por-
nind de la succesul abordãrii de tip
reþea utilizate deja în domenii pre-
cum traficul de droguri ºi securita-
tea transporturilor, Comisia va face
eforturi pentru a consolida punerea
în comun a expertizei în materie de

securitate la nivelul UE, în spe-
cial atunci când statele mem-
bre individuale nu dispun de
cunoºtinþe de specialitate sau
resurse în domenii precum
securitatea ciberneticã ºi ma-
terialele chimice, biologice,
radiologice sau nucleare. ªi nu
în ultimul rând, abordarea
ameninþãrilor în continuã evo-
luþie: În timp ce cadrul legis-
lativ al UE considerat în an-

samblu ºi-a dovedit utilitatea, Co-
misia analizeazã constant necesita-
tea unor adaptãri, de exemplu prin
nou înfiinþatul Grup de experþi la
nivel înalt privind radicalizarea. Unul
dintre principalele domenii de acti-
vitate din urmãtoarele luni va fi re-
vizuirea Strategiei de securitate ci-
berneticã a UE, pentru a oferi un
rãspuns prompt ºi eficace la ame-
ninþarea crescândã pe care o con-
stituie criminalitatea informaticã.

MARGA BULUGEAN
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Cea de-a VIII-a ediþie a Divan
Film Festival, singurul festival de-
dicat filmelor, muzicii ºi artei culi-
nare balcanice, porneºte la drum,
vineri, din Craiova, urmând sã se
mute apoi în Portul Cultural Cetate,
unde va poposi toatã sãptãmâna
care urmeazã. „Aventura noastrã
cinematograficã ºi culinarã conti-
nuã, ceea ce este un semn foarte
bun pentru cã, de obicei, multe fes-

tivaluri încep ºi mor în timpul vie-
þii. Evident cã menþinem linia bal-
canicã a festivalului, dar am mai
diversificat puþin povestea. Cel pu-
þin în zona culinarã de care rãspund
eu”, a mãrturisit poetul Mircea Di-
nescu, în conferinþa de presã pen-
tru prezentarea ºi deschiderea celei
mai noi ediþii a festivalului.

Delectaþi cu mâncare tradiþionalã
þigãneascã ºi spaniolã

Pe palierul gastronomic, de care
se ocupã poetul Mircea Dinescu,
se vor întâmpla multe surprize plã-
cute. Pentru cei care vor ajunge,
sãptãmâna urmãtoare, în Portul
Cetate, vor gãti mai mulþi bucãtari,
fiecare venind cu reþete vechi, cu-
lese din gastronomia tradiþionalã ºi
cãrora le vor da viaþã folosind nu-
mai ingrediente naturale. ”Se va
gãti mâncare veche þigãneascã. Va
veni un bucãtar, Nicu Dumitru,
care are câteva lucruri interesan-
te, de care eu cel puþin nu am auzit
– ºtevie împletitã. ªtevia se gãseº-
te în timpul verii ºi al toamnei, dar
tradiþia lor este sã usuce aceastã
ºtevie, aºa cum se usucã leuºtea-
nul sau diverse mirodenii. Se rehi-
drateazã ºi se foloseºte de-a lun-

Începe Divan Film Festival – ediþia 2017

Balkan LoveBalkan LoveBalkan LoveBalkan LoveBalkan Love, o ofertã irezistibilã..., o ofertã irezistibilã..., o ofertã irezistibilã..., o ofertã irezistibilã..., o ofertã irezistibilã...
marca Mircea Dinescu!marca Mircea Dinescu!marca Mircea Dinescu!marca Mircea Dinescu!marca Mircea Dinescu!

Divan Film Festival place din ce în ce mai
mult la public, iar faptul acesta îi motiveazã
pe organizatori sã vinã, de la o ediþie la alta,
cu noi ºi noi surprize, reunite anul acesta sub
tema Balkan Love. Craiovenii sunt, ºi de
aceastã datã, cei care vor da startul singu-
rului festival dedicate filmelor, muzicii ºi ar-
tei culinare balcanice, fiind invitaþi la o por-
þie bunã de filme, dar ºi de bucate speciale,
gãtite dupã reþete vechi din bucãtãriile þigã-
neascã ºi spaniolã. Poetul Mircea Dinescu,
amfitrionul acestui regal de cinematografie

ºi gastronomie, unic în þarã, a mãrturisit cã
nu se va lãsa nici el mai prejos, fiind nerãb-
dãtor sã-ºi cinsteascã oaspeþii, în Portul Ce-
tate, cu preparate senzaþionale, care vor fi
gãtite pe un grãtar special, comandat pentru
aceastã ediþie. Sunt aºteptaþi sã participe
oameni de film, critici de artã, actori care
joacã în filmele ce vor rula pe ecranele mari,
ce vor fi amplasate în aer liber, în Centrul
Vechi al Craiovei, dar ºi pe malul Dunãrii.
Pentru a participa, nu vã costã nimic, decât
... puþinã disponibilitate!

gul anului”, a dezvãluit Mircea Di-
nescu unul dintre secretele prepa-
ratelor care se vor degusta la Di-
van Film Festival – ºtevia împleti-
tã ursãreascã, cum este prezentat
preparatul culinar în caietul pro-
gram al evenimentului.

„Cea mai tare chestie este cã m-
am trezit într-o zi cu un domn din
Spania, un om de afaceri care s-a
îndrãgostit de o profesoarã univer-

sitarã de la Timiºoara ºi care auzise
de festivalul nostru. A propus sã
gãteascã mâncare tradiþionalã spa-
niolã”, l-a prezentat, în stilul carac-
teristic, sub forma unei poveºti, pe
cel de-al doilea bucãtar care va gãti
la Divan Film Festival. Alejandro
Barrachina, nãscut într-un sat mon-
tan din Alicante, va aduce cu el un
vas imens, în care va gãti Paella
Valenciana cu pui ºi creveþi, pentru
100 de persoane. „Vine ºi cu o tus-
lama spaniolã, din burtã de vitã cu

cap de viþel, se cheamã burtã de vitã
a la Madrid, cu tortilla spaniolã ºi
cu niºte roºii galbene din Basbas-
tro, va da un întreg spectacol”.

Evident, poetul Mircea Dines-
cu îºi rezervã rolul celui de-al trei-
lea bucãtar, urmând sã gãteascã ºi
el pentru oaspeþii festivalului. „Nu
mã voi lãsa nici eu mai prejos, am
comandat un grãtar special pe
care mi l-au fãcut niºte artiºti.
Este un grãtar tras de un mã-
gãruº, este o întreagã poveste
aºa... Am cumpãrat un burduf
de fierar ºi am reuºit sã-l ata-
ºez unui grãtar. A ieºit o ches-
tie foarte frumoasã”, a stârnit
curiozitatea participanþilor po-
etul Mircea Dinescu, cunoscut
pentru pasiunea pe care o de-
pune în redescoperirea gras-
tronomiei þãrãneºti, fãcutã
dupã reþete vechi ºi cu ingre-
diente locale. „De mâncare ºi
de vin nu vom duce lipsã”, a
concluzionat poetul Mircea Di-
nescu, lansând invitaþia la un
ospãþ care se anunþã pe cinste
în Portul Cetate.

Primele trei proiecþii
de filme, în Centrul Vechi

al Craiovei
Cealaltã componentã tentan-

tã a festivalului sunt filmele –
extrem de noi ºi foarte bine primi-
te de criticii de gen. Organizatorii
acestei ediþii mizeazã pe un numãr-
record de 18 filme de lungmetraj,
20 de scurtmetraje, o piesã de tea-
tru ºi concerte, toate reunite sub
tema Balkan Love. ”Am vizionat
46 de filme din care am selectat,
în cele din urmã, 18. Este, drept

urmare, ediþia cea mai bogatã în
filme de lung metraj de pânã acum.
Dintre acestea, 15 se vãd pentru
prima datã în România pe un ecran
mare;  avem ºi douã filme pentru
copii, unul dintre ele, de asemenea,
prezentat aici în premierã naþiona-
lã. Majoritatea filmelor pe care le
vom vedea la divan festival au par-
ticipat la festivaluri internaþionale

ºi au luat premii foarte importante
acolo”, a mãrturisit Cãtãlin Olaru,
critic de film ºi director artistic al
Divan Film Festival – ediþia 2017 .

Filmul ales sã deschidã festiva-
lul la Craiova este „Burek” (o pro-
ducþie Grecia/Cipru/SUA, 2016), o
comedie dulce-amãruie care se în-
vârte în jurul acestei specialitãþi
culinare pe care ºi-o disputã aprig
grecii, turcii, albanezii ºi bulgarii.
Filmul va rula, vineri, de la ora
21.30, în Centrul Vechi al Craio-
vei. Înaintea filmului, de la ora
20.00, va concerta Mahala Rai
Banda, celebra trupã de muzicanþi
romi din satele Clejani ºi Zece Prã-
jini. De altfel, în timpul celor trei
zile în care festivalul se deruleazã
la Craiova, au loc proiecþii de scurt-
metraje, programate la orele 11.00
ºi 18.00, în cinematograful Inspi-
re din Mercur Center, unde intra-
rea este gratuitã. Sâmbãtã, la ace-
eaºi orã ºi în aceeaºi locaþie –
21.30, Centrul Vechi – craiovenii
sunt invitaþi sã vizioneze un alt film

în cadrul festivalului – „Un basm
împuþit” (o producþie Serbia/Bul-
garia, 2015), de aceastã datã fiind
vorba de o poveste de dragoste
atipicã, care se înfiripã între doi oa-
meni ai strãzii. Ultima producþie din
Craiova a Divan Film Festival este
programatã pentru duminicã –
„Lumina de apoi” (o producþie
Bulgaria/Belgia, 2017), un film nou,

care a fãcut parte din selecþia
oficialã a Festivalului de la Rot-
terdam.

Festivalul se mutã, pentru o
sãptãmânã, în Portul Cultural

Cetate
De luni ºi pânã sâmbãta vii-

toare, festivalul se mutã în Portul
Cultural Cetate, unde mâncarea
delicioasã se va combina cu de-
gustãri de ... film ºi muzicã.
Într-o ambianþã extrem de plã-
cutã, pe malul Dunãrii, vor fi
proiectate pe un ecran uriaº, sub
aer liber, dar ºi în cherhaua din
lemn, nu mai puþin de 15 filme.
Programul festivalului este pre-
sãrat ºi cu surprize. La 20 de
ani de la prima proiecþie a fimu-
lui „Gadjo Dilo”, care a lansat-
o pe Rona Hartner ºi care a câº-
tigat un premiu Cesar pentru cea
mai bunã muzicã (patru dintre
piesele de soundtrack sunt sem-
nate de celebrul interpret de ma-

nele Adrian Minune), acest film va
rula ºi la Divan Film Festival, în
Portul Cetate. Proiecþia va avea loc,
miercui, în prezenþa actriþei Rona
Hartner. Proiecþia filmului va fi ur-
matã apoi de concertul trupei Im-
pex, importatoare ºi exportatoare de
sunete muzicale.

O altã surprizã a acestei ediþii,
potrivit organizatorilor, este ºi pro-
iecþia documentarului „Vâslind
pentru Europa” (Austria, 2017),
care conþine ºi câteva cadre filma-
te chiar în Portul Cultural Cetate.

Organizatorii Divan Film Festi-
val au þinut sã aminteascã faptul cã
intrarea este liberã la toate proiec-
þiile ºi concertele aflate în program,
inclusiv la scurtmetrajele care vor
rula la cinematograful Inspire din
Mercur Center. De asemenea, cei
care doresc sã participe ºi la zilele
ºi nopþile de festival din Portul Cul-
tural Cetate beneficiazã de campa-
re gratuitã pe toatã perioada festi-
valului ºi trebuie doar sã se înscrie
online, printr-un mesaj transmis pe
pagina de facebook a festivalului.
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“Trebuie sã clarificãm mituri-
le UE. Europa este un câºtig din
punctul de vedere al suveranitãþii
cetãþenilor sãi”, a declarat Man-
fred Weber, deputat european,
preºedintele Grupului PPE, în
timpul dezbaterii Parlamentului
European cu privire la concluzii-
le ultimului Consiliu European.

“Deciziile luate în Europa sunt
luate de majoritatea sau de unani-
mitatea Consiliului ºi a Parlamen-
tului European, astfel cã nu exis-
tã lipsã de democraþie, uneori de-
ciziile au nevoie de timp, dar ºi de
rapiditate. Graniþa europeanã ºi
Garda de coastã ca exemplu. “

“Trebuie sã respectãm deci-
zia Brexit a poporului britanic,
iar cadrul pentru viitoarele ne-
gocieri este clar. Piaþa internã
este pe deplin legatã de libertãþi-
le fundamentale ale UE, cum ar
fi libertatea de miºcare.”

Marea Britanie se confruntã
acum cu o lipsã de leadership.

Manfred Weber, deputat european, preºedintele Grupului PPE:

„A„A„A„A„Avem nevoie de politicieni responsabili ºi  carevem nevoie de politicieni responsabili ºi  carevem nevoie de politicieni responsabili ºi  carevem nevoie de politicieni responsabili ºi  carevem nevoie de politicieni responsabili ºi  care
nu se ascund în spatele preocupãrilor naþionale”nu se ascund în spatele preocupãrilor naþionale”nu se ascund în spatele preocupãrilor naþionale”nu se ascund în spatele preocupãrilor naþionale”nu se ascund în spatele preocupãrilor naþionale”

Bruxelles, 5 iulie 2016

Haosul a fost intensificat, deoa-
rece “pilonii” lui Brexit - Farage
ºi Johnson - au o navã abando-
natã laºitã, credibilitatea fiind
subminatã printr-un astfel de
comportament iresponsabil: exis-
tã o problemã evidentã în Londra
ºi nu în UE, la Paris, Roma sau
Berlin. “

“Avem nevoie de Europa ºi nu
trebuie sã jucãm un joc de vinã
sau sã îndreptãm degetul cãtre al-
þii Ne trebuie responsabilitate ºi
responsabilitate Avem nevoie de
politicieni care sã poarte rãspun-
derea ºi sã nu se ascundã în spa-
tele îngrijorãrilor naþionale Nu tre-
buie sã ne fie teamã “Trebuie sã
lucrãm împreunã pentru a gãsi
soluþii la problemele de astãzi, dar
acum avem nevoie ºi de o perioa-
dã de reflecþie pentru a ne gândi
la modul în care ar trebui sã ara-
te viitorul Europei, ºi nu la dis-
cuþiile privind schimbãrile din tra-
tat”, a conchis Manfred Weber.

Dezbaterea a arãtat un sprijin
transpartinic pentru prioritatea ab-
solutã de a proteja interesele ce-
tãþenilor celor mai afectaþi de Bre-
xit. Majoritatea liderilor grupuri-
lor politice au subliniat ºi cã UE
27 vor rãmâne unite ºi îºi vor pro-

“Mesajul nostru este clar: noi
negociem mai întâi divorþul, apoi
vorbim despre viitorul Tratat;
Trebuie sã punem capãt nesigu-
ranþei în care trãiesc cetãþenii în
cauzã. În cele din urmã, proble-
ma Irlandei de Nord este impor-
tantã “, a declarat Manfred We-
ber, deputat european, preºe-
dintele Grupului PPE în Par-
lamentul European, în cadrul
dezbaterii privind Brexit în Par-
lamentul European de astãzi.
“Vrem ca Marea Britanie sã rã-
mânã partener ºi prieten, dar ne-
gocierile vor fi dure”.

Preºedintele Parlamentului European Antonio Tajani:

„Atacuri teroriste ne-au arãtat cã toate statele europene
trebuie sã continue sã lucreze împreunã îndeaproape”

Bruxelles, aprilie 2017

Preºedintele Parlamentului Euro-
pean Antonio Tajani a spus cã ”votul
Parlamentului va fi decisiv pentru re-
zultatul final al condiþiilor în care Ma-
rea Britanie se va retrage din UE ºi

pentru viitorul relaþiilor dintre UE ºi
Marea Britanie. Recentele atacuri te-
roriste au subliniat faptul cã toate sta-
tele europene trebuie sã continue sã lu-
creze împreunã îndeaproape.”

teja interesele, chiar dacã este
nevoie ca negocierile sã aibã loc
într-o atmosferã de serenitate.
Toate grupurile de stânga au subli-
niat cã pentru ele o prioritate este
protecþia socialã.

Mai mulþi lideri au subliniat cã

Brexit trebuie sã reprezinte un ca-
talist pentru renaºterea UE, de-
monstrând cât de legate intrinsec
sunt între ele statele membre.

Celelalte prioritãþi sunt:
• negocierile trebuie purtate cu

bunã credinþã ºi transparenþã de-
plinã

• nu poate exista un compro-
mis între securitate ºi viitoarea re-

laþie economicã
• procesul de pace din Irlanda

de Nord trebuie sã continue; tre-
buie evitatã o graniþã rigidã cu Re-
publica Irlanda

• Regatul Unit trebuie sã-ºi ono-
reze toate obligaþiile la care s-a
angajat, inclusiv pe cele bugetare

• orientãrile relaþiilor viitoare
dintre UE ºi Regatul Unit pot fi dis-

cutate doar dupã ce s-a fãcut un
progres substanþial în negocierile
privind plecarea Regatului Unit

• statutul de membru al pieþei
unice este posibil doar cu libera cir-
culaþie a bunurilor, capitalului, ser-
viciilor ºi persoanelor

• nu pot exista negocieri sepa-
rate cu state UE individuale sau
state din afara UE.

Brexit: nu puteþi avea o afacere mai bunã în afara UE
Bruxelles, 5.04.2017

“Mã tem cã Londra vrea sã ia
punctele pozitive de a fi mem-
bru al Uniunii Europene ºi sã lase
pe de o parte pe cele negative.
Acest lucru nu va funcþiona. Dar
ce înseamnã sã pãrãsiþi Uniunea
Europeanã? “, A întrebat el.
“Aceasta înseamnã cã o þarã
care a decis sã pãrãseascã Uni-
unea Europeanã nu poate avea o
înþelegere mai bunã decât un stat
membru al Uniunii Europene. În
ceea ce priveºte securitatea, nu
puteþi face parte din Europol ºi
nu beneficiaþi de sistemul de in-
formaþii Schengen. În ceea ce

priveºte cercetarea, nu puteþi
participa la programe de coope-
rare între universitãþi finanþate de
UE. Cu privire la comerþ, nu
puteþi beneficia de piaþa unicã.
Crãciunul nu se va întâmpla.

“Pentru prietenii noºtri irlan-
dezi ºi spanioli, vreau sã spun: nu
sunteþi singuri. Veþi beneficia de
faptul cã UE27 se va lipi împreu-
nã ca o familie europeanã care vã
va ajuta sã vã ocupaþi de Londra.
Suntem gata, putem începe nego-
cierile. Sper cã dupã vot putem
spune cã suntem uniþi “, a con-
chis Manfred Weber.
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Muzeul Cãrþii ºi Exilului RomânescMuzeul Cãrþii ºi Exilului RomânescMuzeul Cãrþii ºi Exilului RomânescMuzeul Cãrþii ºi Exilului RomânescMuzeul Cãrþii ºi Exilului Românesc
Completarea fondului VIntilã Horia

Întrata în administrarea Biblio-
tecii Judeþene “Alexandru ºi Aris-
tia Aman” în cursul acestui an,
Casa Dianu, monument istoric
impunator al Craiovei, va intra,
în perioada urmatoare, într-un
amplu proces de consolidare ºi
renovare.

Locuinþa a familiei cu acelaºi
nume la începutul secolului tre-
cut, Casa Dianu a îndeplinit, în
trecutul nu foarte îndepartat, ro-
lul de sediu al ªcolii de Arta “Cor-
netti”. Construita, la începutul
secolului XX, pe trei niveluri,
subsol, parter ºi mansarda, Casa
Dianu prezinta ºi astazi un inte-
res deosebit din punctul de ve-
dere al spaþiului util disponibil.
Refuncþionalizarea integrala a tu-

turor salilor ºi incintelor cladirii
vine sa raspunda unor realitaþi de
netagaduit: diversificarea ºi în-
mulþirea constante a serviciilor pe
care le ofera biblioteca. Încape-
rile cladirii, de un rafinament ºi o
eleganþa comparabile cu încinte-
le Muzeului de Arta din Craiova,
vor intra într-un amplu proces de
reabilitare cu respectarea tuturor
detaliilor de epoca.

Numarul mare de documente
ºi înscrisuri aparþinând reprezen-
tanþilor Exilului Românesc ºi
ajunse, în ultimul an, în mai mul-
te tranºe, la Biblioteca Aman re-
clama, înca din toamna anului
2016, un loc propriu, un templu
consacrat carþii ºi cercetarii. Este
ceea ce se va realiza la finalul
procesului de reabilitare a Casei
Dianu, înfiinþarea unui “Muzeu al
Carþii ºi Exilului Românesc”.

Revitalizarea unui trecut ilustru,
ca mijloc de capatâi, prin dotarea
Casei Dianu cu aparatura ºi tehni-
ca moderna, spaþii interactive ºi
primitoare ºi, cel mai important,
gazduirea celor mai importante
colecþii ºi fonduri lasate posterita-
þii de exponenþii Exilului Românesc,
serveºte unui scop nobil ºi respon-
sabil, în deplin acord cu menirea
asumata de Biblioteca Aman.

Viitorul Muzeu al Carþii ºi Exi-
lului Românesc va fi organizat,
aºa cum se reþine ºi în titlul celei
mai noi dintre instituþiile culturale
care se va fonda în România, la
Craiova, în doua mari secþii. Pe
de o parte, vor fi înglobate colec-
þiile ºi fondurile de carte proveni-
te de la academicienii Dan Berin-
dei ºi Dinu C. Giurescu, lucrari
de istorie, diplomaþie ºi relaþii in-
ternaþionale în cea mai mare par-
te, biblioteca personala a cunos-
cutei scriitoare Ileana Vulpescu,
precum ºi alte elemente, carþi,
corespondenþe etc., pentru care
Biblioteca Aman a angajat tratati-
ve pe mai multe fronturi. Pe de
alta parte, însa, aici vor fi adapos-
tite ºi deferite publicului toate în-

scrisurile ºi documentele create de
reprezentanþii Exilului Românesc
în vestul Europei ºi în S.U.A., res-
pectiv Canada. Va fi vorba despre
un tezaur care va reuni atât ele-
mentele mobile, carþi, corespon-
denþe, dosare cu însemnari inedi-
te, fotografii ºi materiale audio-
video, cât ºi piese fixe, exempla-
re de mobilier ºi diverse alte arte-
facte, pe care Biblioteca Aman le-
a obþinut pâna în prezent.

Fonduri precum Basarab Ni-
colescu, Vintila Horia, Mircea
Eliade, Leonid Mamaliga sau Paul
Barbaneagra, la care s-au alatu-
rat arhivele Cenaclului de la Ne-
uilly ºi ale Asociaþiei Hyperion,
vor putea fi cercetate ºi consul-
tate în cadrul viitorului muzeu.
Lista inventarului consacrat Exi-
lului Ramânesc ramâne, evident,
deschisa. Arhivele unor importan-
te asociaþii culturale care ºi-au
derulat activitatea în S.U.A. ºi
Canada pâna la începutul anilor
’90, urmeaza sa se alature fon-
durilor deja constituite la Craio-
va, dovedind, daca mai e nevoie,
ca se fac toate demersurile ne-
cesare întregirii constante a uni-
versului exilului românesc.

“Muzeul Carþii ºi Exilului Ro-
mânesc” va avea în componenþa

sa sali de expoziþii permanente ºi
temporare pentru adulþi ºi copii,
sali de concerte, sali multimedia,
spaþii de lectura ºi de petrecere a
timpului liber. Elementul central,
totuºi, va fi reprezentat de valo-
roasele fonduri de carte ºi docu-
mente pe care le-a obþinut înce-
pând cu anul 2013. Momentul de
faþa are o importanþa cruciala ºi
se poate constitui într-o veritabi-
la piatra de hotar pentru activita-
þile noastre viitoare. Apariþia unei
instituþii culturale în Craiova este
o premiera pentru perioada post-
decembrista. Nou ºi unic, cu un
imobil, statut ºi fonduri inedite,
este doar acest Muzeu al Carþii ºi
Exilului Românesc. Este aceasta
o onoare ºi o responsabilitate ma-

jora pe care Biblio-
teca Aman ºi-a asu-
mat-o. Pe linia
completarii fondu-
rilor ºi colecþiilor pe
care le vom deferi
publicului, sapta-
mâna trecutã am
înregistrat un nou
succes rasunator.
Am încheiat etapa
de aducere la Cra-
iova a bibliotecii
personale aparþi-
nându-i lui Vintila
Horia. Am reuºit,
aºadar, sa întregim
un fond consistent
ºi am adus, de ase-
menea, mai multe
piese de mobilier
provenite din lo-
cuinþa ilustrului
scriitor de la Villal-
ba, de lângã Ma-
drid. Singurul ro-

mân distins cu premiul Goncourt,
Vintila Horia, a fost recuperat în
întregime de Biblioteca Aman.
Dispunem, între altele, de primele

ediþii ale cãrþilor lui Vintilã Horia
în limbile originale, de traduceri-
le principalelor carþi, corespon-
denþa, însemnari, tablouri, foto-
grafii, diferite obiecte personale
ºi, aminteam anterior, câteva din-
tre piesele de mobilier din locuinþa
scriitorului. Nu doar Vintila Ho-
ria va putea fi descoperit prin
multitudinea de documente ºi ma-
teriale pe care le-am adus la Cra-
iova. Vor putea fi descoperiþi ºi
asumaþi, de asemenea, ºi alþi

exponenþi ai Exilului Românesc
precum Basarab Nicolescu, Mir-
cea Eliade, Leonid Mãmãliga º.a.
Muzeul Carþii ºi Exilului Românesc
a facut un nou pas în direcþia pe
care ºi-a fixat-o: recuperarea va-
lorilor româneºti din afara grani-
þelor”, a declarat Lucian Dindiri-
ca, managerul Bibliotecii Judeþe-
ne “Alexandru ºi Aristia Aman”.

BIROU PRESÃ

BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ
“ALEXANDRU ªI ARISTIA AMAN”
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Guvernul Marii Britanii
vrea sã evite reintroducerea
controalelor la frontiera din-
tre regiunea britanicã Irlan-
da de Nord cu Republica
Irlanda, stat membru al Uni-
unii Europene, dupã Brexit,
a anunþat Departamentul
pentru Ieºirea din UE de la
Londra. Informaþia se regã-
seºte într-un document dat
publicitãþii ieri, în care sunt
oferite o serie de detalii pri-
vind poziþia Londrei în legã-
turã cu o serie de chestiuni
cheie privind procedura de Brexit. De ase-
menea, Guvernul de la Londra a mai indicat
cã doreºte sã menþinã acordul de liberã cir-
culaþie a persoanelor cu Irlanda, care a fost
încheiat înaintea aderãrii celor douã state la
UE. Chestiunea frontierei între Republica
Irlanda ºi regiunea nord-irlandezã este un
subiect spinos pentru Dublin, care se teme
cã ar putea avea de suferit din punct de ve-
dere economic. dar ºi de posibilitatea per-
turbãrii procesului de pace din Irlanda de
Nord. Un oficial guvernamental britanic a
declarat cã “ambele pãrþi trebuie sã dea do-
vadã de flexibilitate ºi imaginaþie în ceea ce
priveºte chestiunea frontierei din Irlanda de

Rusia sperã cã Iranul

nu se va retrage

din Acordul nuclear

din cauza Statelor Unite
Serghei Lavrov, ministrul rus de

Externe, a exprimat speranþa, miercuri,
cã Iranul nu va renunþa din cauza
disputelor cu Statele Unite la acordul
nuclear semnat în anul 2015 cu marile
puteri. “În ceea ce priveºte afirmaþia
preºedintelui Hassan Rouhani cã
Iranul ar putea renunþa la Acordul
nuclear, sper cã acest lucru nu se va
întâmpla. De asemenea, sper cã Statele
Unite nu vor încãlca termenii Tratatu-
lui”, a declarat Serghei Lavrov. “Wa-
shingtonul a adoptat sancþiuni unilate-
rale împotriva Iranului, motivând cã
nu este vorba de Acordul nuclear, ci de
drepturile omului ºi de politicile
regionale ale Teheranului. Programul
balistic este problema internã a Iranu-
lui, nu existã interdicþii la acest capitol,
Consiliul de Securitate al ONU nu a
impus mãsuri legale”, a argumentat
Serghei Lavrov. Iranul a sesizat Consi-
liul de Securitate al Naþiunilor Unite în
legãturã cu sancþiunile impuse de
Statele Unite în luna iulie, acuzând cã
este vorba de o încãlcare a Acordului
nuclear semnat de Teheran cu marile
puteri. În plus, Teheranul s-ar putea
retrage din Acordul nuclear semnat cu
marile puteri, din cauza încãlcãrii
Tratatului de cãtre Administraþia
Donald Trump, a avertizat recent
ministrul iranian de Externe, Moham-
med Javad Zarif. “Dacã observãm vreo
încãlcare majorã a acordului de cãtre
SUA sau vreo neperformanþã semnifi-
cativã, atunci Iranul are ºi alte opþiuni,
inclusiv retragerea din acord”, a
declarat Mohammed Javad Zarif.
Administraþia Donald Trump contestã
Acordul nuclear cu Iranul, acuzând
regimul islamist de la Teheran cã “nu
respectã spiritul tratatului”. Preºedinte-
le 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 serie de verificãri în uzine
atomice iraniene. Marile puteri din
grupul P5+1 (China, Franþa, Rusia,
Marea Britanie, Statele Unite plus
Germania) au semnat în 2015 un
acord cu Iranul prin care Teheranul se
angajeazã sã limiteze activitãþile
atomice în schimbul relaxãrii sancþiu-
nilor internaþionale. Preºedintele SUA,
Donald Trump, ºi Israelul contestã
acordul nuclear semnat cu Iranul.
Administraþia Donald Trump a anunþat
în aprilie o evaluare pe tema efectelor
relaxãrii sancþiunilor impuse Iranului.
Uniunea Europeanã respectã evaluarea
Administraþiei Donald Trump privind
Acordul nuclear semnat de marile
puteri cu Iranul, dar aminteºte cã este
vorba de un document internaþional,
care “nu aparþine unei singure þãri”, a
afirmat recent Federica Mogherini,
Înaltul reprezentant UE pentru Afaceri
Externe. “Acordul nuclear nu aparþine
unei singure þãri, aparþine comunitãþii
internaþionale”, a declarat Federica
Mogherini într-o conferinþã de presã
organizatã alãturi de Serghei Lavrov,
ministrul de Externe al Rusiei. “Avem
responsabilitatea de a ne asigura cã
acordul va continua sã fie implemen-
tat”, a insistat Federica Mogherini,
amintind cã Tratatul este susþinut de
Naþiunile Unite.

China a respins categoric, ieri, criticile
venite din partea secretarului de Stat al Sta-
telor Unite, Rex Tillerson, privind nerespec-
tarea libertãþii religioase, Beijingul avertizând
Washingtonul sã nu facã acuzaþii nefondate.
În timp ce prezenta raportul anual al Depar-
tamentului de Stat american privind liberta-
tea religioasã, Tillerson a declarat cã guver-
nul chinez tortureazã ºi încarcereazã mii de
persoane din cauza credinþelor religioase,
oferind ca exemplu persecutarea membrilor
Falun Gong, a musulmanilor Uighur ºi a
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la frontierele Irlandei de Nordla frontierele Irlandei de Nordla frontierele Irlandei de Nordla frontierele Irlandei de Nordla frontierele Irlandei de Nord

Nord”. “Avem câteva principii foarte clare.
Pe primul loc în lista noastrã este se cãdem
de acord de la început asupra evitãrii unei
frontiere fizice - pentru cã asta ar însemna
reîntoarcerea la posturile de frontierã din tre-
cutã, iar acest lucru este complet inaccep-
tabil pentru Marea Britanie”, precizat oficia-
lul de la Londra. Chestiunea frontierei între
Irlanda ºi regiunea britanicã Irlanda de Nord
este una din chestiunile prioritare în cadrul
negocierilor pe tema Brexit, alãturi de pro-
blema restanþelor Marii Britanii faþã de UE,
estimate a fi între 60 ºi 100 de miliarde de
euro ºi drepturile cetãþenilor din state ale
Uniunii Europene aflaþi în Regatul Unit. Do-

cumentul privind frontiera
irlandezã a fost publicat la
doar o zi dupã ce Marea
Britanie ºi-a prezentat pro-
punerile referitoare la acor-
durile vamale cu Uniunea
Europeanã. Guvernul brita-
nic a propus Bruxellesului
sã semneze un acord vamal
provizoriu dupã despãrþirea
de Blocul comunitar, eve-
niment programat sã se
producã în martie 2019.
Londra vrea sã negocieze
propriile acorduri comer-

ciale internaþionale, lucru pe care nu l-ar fi
putut face din postura de membru al uniu-
nii vamale a UE. Marea Britanie a sugerat
introducerea unei uniuni vamale tempora-
re, dar ministrul britanic pentru Brexit,
David Davis, a declarat cã þara sa nu ar
trebui sã plãteascã pentru a obþine acest
acord, chiar ºi în perioada de tranziþie post-
Brexit. Comisia Europeanã a anunþat, marþi,
cã va “studia cu atenþie” propunerea Marii
Britanii privind stabilirea unui acord vamal
provizoriu cu Uniunea Europeanã, dar cã
va aborda relaþia economicã post-Brexit
dupã ce vor fi înregistrate progrese consi-
derabile în negocieri.

China respinge categoric criticile SUA
privind nerespectarea libertãþii religioase

budiºtilor tibetani. În replicã, purtãtorul de
cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Hua
Chunying, a precizat cã þara sa respectã ºi
protejeazã pe deplin libertatea de religie ºi de
credinþã. “Aºa-numitul raport al SUA ignorã
faptele, confundã binele ºi rãul ºi aduce cri-
tici maliþioase faþã de situaþia libertãþii reli-
gioase din China. China se opune ferm aces-
tor afirmaþii ºi a transmis o poziþie fermã
cãtre partea americanã”, a spus Hua Chu-
nying. China a avertizat SUA sã nu interfe-
reze în chestiunile interne ale altor þãri ºi a

sugerat cã Washingtonul are
situaþii problematice de rezol-
vat. “Statele Unite ar face mai
bine sã se uite la propriile pro-
bleme. Toatã lumea a vãzut ºi
faptele dovedesc cã Statele
Unite nu reprezintã un simbol
al perfecþiunii. Îndemnãm
Statele Unite sã respecte fap-
tele, sã-ºi gestioneze în mod
corespunzãtor propriile situaþii
ºi sã înceteze sã foloseascã
mijloacele greºite ale aºa-nu-
mitei probleme cu libertatea

religioasã pentru a interveni în afacerile in-
terne ale altor þãri”, a mai transmis diploma-
þia de la Beijing. Agenþia de ºtiri a statului
chinez, Xinhua, a menþionat într-un comen-
tariu în limba englezã cã Statele Unite ar tre-
bui sã reflecteze asupra propriilor probleme
înainte de a arãta cu degetul spre China,
amintind de marºul violent organizat în SUA
de o miºcare care promoveazã supremaþia
albilor. Un atac cu vehicul a fost comis în
Charlottesville (Virginia), vizând participan-
þii la un protest faþã de marºul în favoarea
supremaþiei rasei albe, incident soldat cu un
mort ºi 19 rãniþi. “Pe fundalul confruntãrii
dintre cei care promoveaza supremaþia albi-
lor ºi oponenþii acestora, acuzaþiile SUA îm-
potriva Chinei pur ºi simplu dezvãluie stan-
dardul dublu pe care îl foloseºte acest stat.
Violenþele au subliniat pericolul rasismului,
care este o problemã serioasã într-o socie-
tate americanã încã divizatã. În ciuda rolului
autoproclamat de campion mondial al drep-
turilor omului, realitatea este cã singura su-
perputere mondialã este departe de a deveni
un model de urmat în aceastã privinþã”, se
aratã în comentariul publicat de Xinhua.

Iranul construieºte o fabricã pentru asam-
blarea de rachete cu razã lungã de acþiune în
nord-vestul Siriei, se afirmã într-un material
difuzat de un post de televiziune israelian.
Canalul 2 de televiziune din Israel a difuzat
mai multe imagini din satelit ale locului unde
se presupune cã va fi amplasatã fabrica de
rachete, în zona localitãþii Baniyas. Premierul
israelian Benjamin Netanyahu a avertizat sãp-
tãmâna trecutã cã Iranul îºi consolideazã po-

Iranul construieºte o fabricã de rachete cu razã lungã de acþiune în Siria
ziþia în Siria, unde sprijinã ofensiva regimului
de la Damasc împotriva rebelilor ºi militanþi-
lor reþelei teroriste Stat Islamic. Liderul de la
Tel Aviv a mai indicat cã Israelul monitorize-
zã situaþia ºi va acþiona împotriva oricãrei
ameninþãri. În luna iulie, SUA au impus noi
sancþiuni împotriva unor persoane ºi entitãþi
considerate cã ar participa la programul ira-
nian de dezvoltare a unui arsenal balistic. Ad-
ministraþia Donald Trump contestã Acordul

nuclear cu Iranul, acuzând regimul islamist
de la Teheran cã “nu respectã spiritul tratatu-
lui”. Preºedintele SUA, Donald Trump, a su-
gerat cã va decide în septembrie retragerea
din acordul nuclear cu Iranul, dupã ce, potri-
vit unor surse, Washingtonul va efectua o serie
de verificãri în uzine atomice iraniene. Iranul
afirmã cã sancþiunile impuse de SUA încalcã
prevederile Acordului nuclear semnat de ma-
rile puteri cu Teheranul în anul 2015.
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Adam

Se difuzeazã la HBO, ora 15:05

Adam Raki este inginer la o com-
panie producãtoare de jucãrii,
locuieºte în New York ºi suferã de
sindromul Asperger, o formã de
autism care îi afecteazã capacita-
tea de a relaþiona cu ceilalþi oa-
meni ºi de a descifra semnalele
nonverbale. Atunci când inteligen-
ta ºi frumoasa educatoare ºi scrii-
toare aspirantã Beth Buchwald...

Cavalerul Negru

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 21:30

În urma unei lovituri la cap, un
angajat al Parcului de Distracþii
Medieval, se trezeºte aruncat ca
prin minune în Anglia secolului 14.
De aici aventurile ºi momentele
comice încep sã se þinã lanþ. O lume
cu nobili cavaleri, un rege viclean ºi
domniþe neajutorate. Evul Mediu nu
va mai fi niciodatã la fel dupã ce
Jamal îºi foloseºte atitudinea ºi
experienþa vieþii de stradã specifice
secolului 21...
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Garda de corp

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Dupã ce este trãdat ºi pe punctul
de a fi ucis de cãtre lacomul lui
partener, ofiþerul de poliþie din Los
Angeles Rolland Sallinger este
obligat de cãtre superiorii sãi
ierarhici sã se pensioneze pe
motive medicale ºi este pãrãsit de
toatã lumea din jurul lui. Salvarea
pare sã vinã sub forma propunerii
unui bogat ºi influent om de afa-
ceri din New Mexico...

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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Jasper Jones

Se difuzeazã la HBO, ora 18:25

Un film captivant ºi emoþionant
despre Charlie Bucktin, un bãiat
de 14 ani. În noaptea în care rene-
gatul Jasper Jones îi aratã cada-
vrul tinerei Laura Wisheart, viaþa
lui Charlie se schimbã pentru
totdeauna. Considerând cã Jas-
per este nevinovat, Charlie încear-
cã sã-l gãseascã pe adevãratul
criminal.

Lunetistul

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

Lunetistul este un film de acþiune
care va þine spectatorii lipiþi de
scaune ºi cu rãsuflarea tãiatã.
Eroul filmului, lunetistul aºadar,
este un profesionist onorabil care
se trezeºte pus într-o situaþie greu
de imaginat: este dat drept asasi-
nul preºedintelui Statelor Unite.
Scufundat într-o spiralã a terorii ºi
a conspiraþiei, eroul începe o
cursã în care va trebui sã-ºi dove-
deascã nevinovaþia.

RECOMANDÃRI TV
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Ultraviolet

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Povestea se desfãºoarã la sfârºi-
tul secolului XXI, când ia naºtere o
subculturã de oameni, modificaþi
genetic de o boalã similarã cu cea a
vampirilor (hemofagia), care le dã o
agilitate ºi rezistenþã incredibile ºi o
inteligenþã acutã. Deoarece sunt
separaþi de oamenii "normali" ºi
"sãnãtoºi", lumea este în pragul
unui rãzboi civil la nivel mondial...

Destine la rãscruce

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:15

Destine la rãscruce este o poves-
te bazatã pe vechiul proverb chi-
nezesc care defineºte viaþa din 4
perspective emoþionale: fericire,
plãcere, durere ºi dragoste. Filmul
ne face martorii destinelor a patru
oameni: un om de afaceri (Whita-
ker) care pariazã cu propria viaþã
pe o cursã de cai; un gangster
(Fraser) care prevede viitorul...
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SÂMBÃTÃ - 19 august

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

(R)
10:00 Zon@ IT
10:30 Dincolo de hartã
11:00 Cooltura (R)
12:10 Festivalul Inimilor
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Lumea azi
17:30 La un pas de România
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Vorbeºte corect! (R)
19:50 Vânãtorul de eclipse
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Dosar România
22:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
23:00 Recurs la moralã
00:00 Anchetele comisarului

Antonescu (R)
00:30 Dincolo de hartã (R)
01:00 Lumea azi (R)
01:35 Exclusiv în România (R)
02:15 Telejurnal (R)
02:55 Sport (R)
03:05 Vreau sã fiu sãnãtos (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

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

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

Familie
12:00 Euromaxx
12:30 Istorii încâlcite
13:00 Cap compas
13:30 Cãlãtoria tatãlui
1966, Franþa, Italia, Dramã
15:00 Gala Umorului (R)
16:00 Gustul Moldovei
17:00 Euromaxx (R)
17:30 E vremea ta!
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:50 Sinaia, la pas în 60 de

secunde
20:10 O datã’n viaþã
21:10 O datã’n viaþã
22:10 Vânãtorul de eclipse
22:20 Trimisul Satanei
1999, Canada, Dramã, Fantastic,

Horror, Thriller
23:50 Mascul necruþãtor
2006, SUA, Crimã, Dramã
01:50 Duelul pianelor (R)
03:10 Naturã ºi sãnãtate (R)
03:40 Telejurnal TVR 2 (R)
04:30 Istorii încâlcite (R)
05:00 Lassie (R)
1997, Canada, Dramã, Familie

TVR 2

07:35 Cidru cu Rosie
09:10 Rogue One: O poveste

Star Wars
11:25 Amerika
12:40 Familia Fang
14:25 Þestoasele Ninja 2
16:20 Kung Fu Panda 3
17:55 Internul
20:00 Dupã realitate
21:35 Rogue One: O poveste

Star Wars
23:50 Grimsby
01:15 Rãzboiul stelelor -

Episodul III: Rãzbunarea Lorzilor
Sith

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Întoarcerea la laguna

albastrã
1991, SUA, Aventuri, Romantic,

Dragoste
12:00 Ce spun românii (R)
13:00 Bãrbaþii în negru II
2002, SUA, Acþiune, Comedie
14:45 Camerista
2002, SUA, Comedie
17:00 Un tãtic grozav
1999, SUA, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Hancock
2008, SUA, Acþiune, Fantastic
22:15 Charlie Talisman
2007, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
00:15 Hancock (R)
2008, SUA, Acþiune, Fantastic
02:00 Bãrbaþii în negru II (R)
2002, SUA, Acþiune, Comedie
04:15 Întoarcerea la laguna

albastrã (R)
1991, SUA, Aventuri, Romantic,

Dragoste
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Cine-i cine? (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Petale de singurãtate (R)
10:15 Teleshopping
10:30 Petale de singurãtate (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
18:30 Senora
20:00 Amazoanele: lupta pentru

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

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

07:15 Wolverine
07:45 Bãiatu' mamei (R)
09:45 La bloc (R)
12:00 Cocoon (R)
14:30 Duminica, la Tiffany (R)
16:30 La bloc
18:45 Totul despre Crãciun cu Eve
20:30 St. Trinian's
22:30 Goana dupa sex
00:00 Cine râde la urmã...
2001, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
02:00 Cine A.M
06:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
09:00 Cãsãtorie cu repetiþie
1985, România, Comedie
10:30 Ham talent
13:00 Observator
13:30 Aventura cu 4 stele (R)
16:00 Observator
17:00 2K1 cu Mirela Vaida
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Miss Agent Secret
2000, SUA, Aventuri, Comedie
22:30 Fantastic Show
01:00 Camera Morþii
1996, SUA, Dramã
03:00 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
03:30 Cãsãtorie cu repetiþie (R)
1985, România, Comedie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Pastila de râs
09:15 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Sport, dietã ºi o vedetã
13:30 Pastila de râs
14:00 Asta-i România! (R)
16:00 Te vreau lângã mine
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Se strigã darul
22:00 Sabbagh în acþiune
23:00 Pactul
2012, SUA, Horror, Mister,

Thriller
01:00 Se strigã darul (R)
03:00 Sabbagh în acþiune (R)
04:00 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping

07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie

08:45 Secrete de stil
09:30 Teleshopping

10:00 Cetatea Poenari
10:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:30 Cu lumea-n cap

12:00 Teleshopping
13:00 Focus

14:00 Alarmã în deltã
1975, România, Aventuri

15:30 Masacru la Roma (R)
1973, Italia, Franta, Dramã,

Istoric, Rãzboi
18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai
bine

20:30 Super Cireaºa de pe tort
22:30 Enigma

2001, SUA, Thriller
00:30 Senatorul melcilor (R)

1995, România, Comedie
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:00 Focus 18 (R)

05:30 Ajutor! vreau sã slãbesc!

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

League play-off, Sporting
Lisabona – FCSB

13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Apropo TV
15:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 Stiri Sport.ro
21:15 SuperKombat Made in China
22:00 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
23:00 SuperKombat Made in China
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

DUMINICÃ - 20 august

07:00 Teleenciclopedia (R)
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Ultima ediþie
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Arheologia crimei
17:00 Dosar România
18:00 Lozul cel mare
18:40 Aºa-i Românul!
18:50 Vânãtorul de eclipse
19:00 Un zâmbet pe 16 mm
19:30 O carierã într-o identitate –

contraamiral Constantin Corobea
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:10 Festivalul Inimilor
23:00 Garantat 100%
00:00 Arheologia crimei (R)
01:00 Adevãruri despre trecut

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

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

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

Familie
12:00 Azi despre mâine
12:30 Istorii încâlcite
13:00 Naturã ºi sãnãtate
13:40 Archer
1985, Australia, Aventuri
15:30 Duelul pianelor
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:50 Sinaia, la pas în 60 de

secunde
20:10 Cãlugãriþe pe fugã
1990, Marea Britanie, Comedie,

Crimã
21:50 Vânãtorul de eclipse
22:10 Marea frumuseþe
2013, Italia, Franta, Comedie,

Dramã
00:40 Duelul pianelor (R)
02:00 Teatru TV (R)
03:00 Marea frumuseþe (R)
2013, Italia, Franta, Comedie,

Dramã
05:20 Poate nu ºtiai
05:25 Istorii încâlcite (R)
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

07:35 Pact matrimonial
09:05 Vaiana
10:50 Dupã realitate
12:20 Jesse Stone: pierdut în

Paradise
13:45 Robinson Crusoe
15:15 Whitney
16:45 Planul lui Maggie
18:25 Iubire ºi prietenie
20:00 Vaiana
21:45 Urzeala tronurilor
22:40 Douã lozuri
00:05 Dosarele X: Vreau sa

cred
01:50 Neînfrânt
04:00 Urzeala tronurilor

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Camerista (R)
2002, SUA, Comedie
12:00 Ce spun românii (R)
13:00 Un tãtic grozav (R)
1999, SUA, Comedie
15:00 Aquamarine
2006, SUA, Comedie, Familie
17:00 Agentul Cody Banks
2003, SUA, Aventuri, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 2 pistoale
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
22:45 Sabotaj
2014, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
01:00 2 pistoale (R)
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
03:00 Sabotaj (R)
2014, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

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

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

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

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

08:00 Wolverine
08:30 Duminica, la Tiffany (R)
10:15 La bloc
12:30 Totul despre Crãciun cu

Eve (R)
14:15 St. Trinian's (R)
16:15 La bloc
18:30 Jocurile seducþiei
20:30 În luptã cu mafia
23:00 Departe de Câmpia în

Flãcãri
01:15 În luptã cu mafia (R)
03:30 Cine A.M.
06:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

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

Familie
10:00 Te Pui Cu Blondele ? (R)
13:00 Observator
13:30 Aventura cu 4 stele (R)
16:00 Observator
17:00 Miss Agent Secret (R)
2000, SUA, Aventuri, Comedie
19:00 Observator
20:00 Magie în New York
2007, SUA, Animaþie, Aventuri,

Comedie, Familie, Fantastic,
Muzical, Romantic, Dragoste

22:00 Vã declar soþ ºi... soþie?
2007, SUA, Comedie
00:00 Fantastic Show (R)
02:00 Lege si ordine: Brigada

specialã
1999, SUA, Crimã, Dramã
03:00 Vã declar soþ ºi... soþie?

(R)
2007, SUA, Comedie
06:00 Observator

ANTENA 1

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

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

Romantic, Dragoste
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Pastila de râs (R)
14:00 Catei la inaltime
15:00 Miss Litoral
1990, Romania, Comedie
16:30 Se strigã darul (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Asta-i România!
22:00 Mecanicul
2011, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
00:00 Miss Litoral (R)
1990, Romania, Comedie
02:00 ªtirile Kanal D (R)
03:15 Mecanicul (R)

KANAL D

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

design
09:20 Teleshopping
10:00 Muschetarul roman (R)
1975, România, Aventuri, Istoric
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Super Cireaºa de pe tort

(R)
15:30 Chef Dezbrãcatu’
16:00 A doua cadere a Constan-

tinopolului
1994, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Austin Powers ºi organi-

zaþia secretã
1997, SUA, Comedie, Crimã, SF
00:30 Trãdaþi în dragoste
02:30 Austin Powers ºi organi-

zaþia secretã (R)
1997, SUA, Comedie, Crimã, SF
04:30 Casa: construcþie ºi

design (R)
05:00 Alarmã în deltã (R)
1975, România, Aventuri
06:45 Teleshopping

07:00 Stiri Sport.ro
09:00 Ora exacta in sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 I like IT
11:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League (15.08)
12:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League (16.08)
13:00 Stiri Sport.ro
14:00 Cupa Meseriasilor
15:00 Marea Tacaneala
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Marea Tacaneala
2011, SUA, Comedie
21:00 Stiri Sport.ro
21:15 Local Kombat “Bataie KOlosala”
22:00 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:00 Local Kombat “Bataie

KOlosala”
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

programe TVprograme TVprograme TVprograme TVprograme TV
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Anunþul tãu!
SC WIN IMPEX SRL, titular al

proiectului „Desfiinþare clãdiri C1 ºi
C2 ºi împrejmuire stradalã ºi con-
struire imobil S+P+3 locuinþe colec-
tive cu parcaje la S ºi imobil Sp+P+3
Locuinþe colective cu parcaje la Sp,
amenajare incintã, platformã gunoi
ºi împrejmuire stradalã”, anunþã pu-
blicul 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!
S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

organizeazã concurs pentru unui
post de dispecer operaþiune salu-
brizare, pe perioadã nedetermina-
tã, în cadrul Secþiei Salubrizare Stra-
dalã. Dosarele de concurs se de-
pun la sediul societãþii, la Compar-
timentul Resurse Umane, pânã la
data de 21.08.2017, ora 16.00. Infor-
maþii suplimentare se pot obþine la
telefon 0251/412.628, interior 119.

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

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE
Vând casã în Craiova,
Mesteacãnului, Aleea
Corneliu Coposu nr. 2,
teren 82 mp. 25.000
Euro. Telefon: 0734/
155.815.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.

 Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea Po-
dului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, izolatã
termic, încãlzire cen-
tralã, 570 mp sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul
construcþiei: 1967), 3
camere (cu sobe de
teracotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gos-
podãreºti ºi beci; te-
ren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-
de-vie ºi pomi fructi-
feri; fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua publi-
cã de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl ºi
semicasã. Telefon:
0723/013.004.

Vând 4200 mp teren
intravilan,cadastru fã-
cut la 10 km de Cra-
iova sau schimb cu
garsonierã plus dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.
Cârcea- Vând teren in-
travilan 6030 mp, des-
chidere 30m la strada
Aeroportului-acte, ca-
dastru, parcelat. Preþ
negociabil. Telefon:
0767/ 263.391.
Vând 10 ha pãdure
stejar 100-110 ani co-
muna Bãrbãteºti-
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în comu-
na Albeni, judeþul Gorj
cu 7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
400 mp teren str. Pãu-
niþei. Telefon: 0766/
531.958.
Proprietar vând  1000
mp Cîrcea lângã Com-
plex Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti lân-
gã Fabrica de termo-
pane Q Fort. Telefon:
0752/641.487.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.

Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi - la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE
CUMPÃR DOUÃ CAME-
RE PLATA PE LOC. Te-
lefon: 0761/355.107.sau
0758/ 270.906.

AUTO
VÂND rulotã AVONDA-
LE SANDMARTIN An-
glia. Telefon: 0722/
333.269 - Calafat.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.
CENTRALÃ lemne ºi
cãrbuni, 52 kw, garan-
þie. Telefon: 0760/
630.126.
Vând vin de þarã 100
litri 100% natural. Te-
lefon: 0772/091.370.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând 50 l vin negru
natural, butoi stejar
300-400 l, putinã ste-
jar 100-120 l, premer-
gãtor.Telefon: 0745/
602.001.
Vând pendulã ceas,
stabilizator tensiune
rusesc, maºinã de cu-
sut Singer, rochie de
mireasã. Telefon:
0771/622.574.
Vând barcã pneumaticã
din camerã auto, cântar
pentru diabet - 10 lei. Te-
lefon: 0351/181.202;
0770/970.204.
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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 plug pentru boi.
Craiova, str. Rândune-
le nr. 43.
Vând aragaz 3 ochiuri
SOMEª cu hotã elec-
tricã ºi chiuvetã fontã.
Telefon: 0728/011.731.
Vând maºinã de cusut
electricã pentru piese.
Telefon: 0351/181.202;
0770/970.204.
Vând loc de veci cimi-
tirul Ungureni. Telefon:
0741/186.100.
Vând bicicletã de bãr-
bat normalã româ-
neascã bine întreþinu-
tã, saltea de 2x1,20 pe
arcuri. Telefon: 0251/
464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600,  alterna-
tor 12V nou, pickup
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã diver-
sã Telefon: 0251/
427.583.
Vând mobilier magazin
din pal melaminat în
stare bunã, 4 galanta-
re cu geam, 3 etajere
cu rafturi, 2 dulapuri.
Telefon: 0748/599.012.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.

Vând 3 locuri de veci
cimitirul Sineasca. Te-
lefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Frigider Whirlpool cu 2
uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grãdina,
4 bare cornier de 70cm
lungi de 2,80m. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12 ºi 24 Volþi, calo-
rifere fontã, piese Da-
cia noi, pantofi, bo-
canci, ghete militare
noi, frigider. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã fo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.

Vând þuicã de prunã. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Te-
lefon: 0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

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

PIERDERI
Pierdut document cu
numãr de ordine, eli-
berat de ANAF Dolj
pentru casa de mar-
cat DATECS MP 55
seria de fabricaþie
12107951, seria fisca-
lã DJ 0140004612. Se
declarã nul.

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

Inspectoratul pentru Si-
tuaþii de Urgenþã „Olte-
nia” al judeþului Dolj ofe-
rã cu titlu gratuit câine de
serviciu - ciobãnesc ger-
man. Solicitãrile de pre-
luare fãrã platã vor fi de-
puse la sediul Inspecto-
ratului pânã la data de
23.08.2017. Informaþii su-
plimentare se pot obþine
la nr. de tel. 0251.510126
(int. 27756).
Credite bancare Dolj ºi Olt.
Telefon: 0765/586.522.

CONDOLEANÞE
Familiile Viorica Io-
viþã, Petre Gigea, Tu-
dor Nedelcea, Geor-
ge Sorescu ºi Emil
Boroghinã regretã
decesul dascãlului,
omului ºi cãrturaru-
lui OVIDIU GHIDIR-
MIC ºi transmit sin-
cere condoleanþe
familiei!

Un ultim omagiu,
acum la despãrþi-
rea de cea care a
fost om ºi medic
de o mare valoare
profesionalã ºi
moralã DR. NELI
IONAªCU. Sunt
alãturi de familia
îndoliatã. Fie-i amin-
tirea luminoasã. Dr.
Doina Glãvan.
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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 VII-a

Astra – CSMP Iaºi, vineri, ora 21
Gaz Metan – ACS Poli, sâmbãtã, ora 18.30

Juventus – FCSB, sâmbãtã, ora 21
Viitorul – “U” Craiova, duminicã, ora18.30
CFR Cluj – FC Voluntari, duminicã, ora 21

FC Botoºani – Chiajna, luni, ora 18.30
Dinamo – Sepsi, luni, ora 21

Primele meciuri din noul sezon în Sala
Polivalentã sunt cele de la ediþia a 11-a a
„Cupei Craiovei” la handbal feminin. Va fi
un triunghiular la care vor participa SCM
Craiova, CSM Slatina ºi Dunãrea Brãila.
Formaþiile oaspete se vor întâlni mâine, de la
ora 18, iar SCM Craiova joacã sâmbãtã, de
la ora 11 cu Dunãrea Brãila ºi de la ora 18
cu CSM  Slatina. „În jocurile amicale de
pânã acum am rulat tot lotul, acum vrem sã
ne cristalizãm echipa de bazã, iar acest
turneu devenit tradiþional este o ocazie bunã
pentru acest obiectiv al nostru” a spus
antrenorul Bogdan Burcea. SCM Craiova
începe sezonul pe 31 august, cu Supercupa
României, contra campioanei, CSM Bucu-
reºti, meci care va avea loc în Capitalã, iar
prima etapã din Liga Naþionalã este progra-
matã pe 6 septembrie.

Alb-albaºtrii sub lupã

Mangia n-a gãsit trioul defensiv idealMangia n-a gãsit trioul defensiv idealMangia n-a gãsit trioul defensiv idealMangia n-a gãsit trioul defensiv idealMangia n-a gãsit trioul defensiv ideal
Încercând un nou sistem de joc în acest sezon,

antrenorul italian a schimbat componenþa
apãrãrii atât de la meci la meci, cât ºi pe parcursul

fiecãrei dispute

Calancea – Oaspeþii au avut 5
ocazii de gol, dar numai la una a
intervenit portarul Craiovei, în re-
priza a doua. A mai fost o barã, o
ºansã oferitã chiar de Calancea, cu
o ieºire stupidã, ºi douã ocazii în
prima reprizã.
Kelic – A avut o prestaþie ok,

deºi de câteva ori s-a plasat prost
pe contraatacurile adverse, la cele
douã ocazii din prima reprizã.  Ori-
cum, Mangia are probleme mari cu
fundaºii, îi schimbã atât de la un
meci la altul, cât ºi pe parcursul
fiecãrei partide.
Barthe (foto) – Dupã meciul de

la Piteºti, cu Astra, din sezonul tre-
cut, a fost a doua prestaþie dezas-
truoasã a francezului, în ambele
cazuri fiind înlocuit. El ºi Dimitrov
l-au lãsat pe Serediuc sã marcheze
în prima reprizã, doar imprecizia
acestuia pãstrând tabela intactã.
Apoi, a faultat aiurea, provocând
lovitura liberã din care Roman a
lovit bara. În sfârºit, Popa l-a în-
tors fãrã probleme, deºi era în
unghi, la faza la care Calancea a
intervenit. Barthe putea fi eliminat
cu al doilea galben, pentru fault din
spate, dar Kovacs l-a iertat. Fran-
cezul parcã a jucat pentru adver-
sari. N-ar trebui sã-l mai vedem pe
teren, e timpul sã revinã Popov, un
jucãtor opus lui Barthe, foarte
motivat, foarte dedicat culorilor.
Briceag – Un alt meci modest,

erori de transmitere, de plasa-
ment, dueluri pierdute. A fost în-
tors de Roman uºor de douã ori
la ocazia din prima reprizã. Nu
se obiºnuieºte cu sistemul cu 3
fundaºi. În ciuda ambiþiei sale ºi
a posturii de cãpitan, Briceag par-
curge cea mai slabã formã de
când a venit la Craiova.
Dimitrov – A fost din nou foar-

te activ, a iniþiat multe acþiuni, co-
echipierii îl gãsesc des în banda
dreaptã, face preluãri bune, dar
suferã la ultima pasã, rar gãseºte o
centrare bunã. A fãcut un meci bun
contra fostei sale echipe.
Mateiu – N-a prea contat în joc,

a ºi fost înlocuit înainte de final.
Zlatinski – A marcat, deºi nu

lovise prea bine mingea cu capul,
aºa cum se întâmplase ºi mai de-
vreme, când compatrioul Dimitrov
îi centrase în mijlocul careului. Nu
e clar dacã a fost în ofsaid la faza
golului.
Burlacu – A fost cel mai bun în

prima reprizã, a avut douã acþiuni
bune în stânga, dar la prima n-a
ºtiut sã forþeze un penalty, iar la a
doua n-a fost precis la finalizare.
Apoi a avut o reluare pe spate la
un corner, dar fãrã forþã. În partea
a doua a demarat de lângã tuºã,
lãsându-ºi adversarii în spate, dar
din nou n-a prins poarta, înãlþând
„zmeul”. A dispãrut apoi din joc ºi
a fost înlocuit.

Mitriþã – A executat destul de
bine douã lovituri libere în prima
reprizã, dar n-a prins poarta. A
fost blocat de multe ori de adver-
sari, care i-au acordat atenþie spe-
cialã. A centrat pentru Gustavo la
faza golului. Apoi, când putea de-
clanºa un contraatac, a intrat pur
ºi simplu cu mingea într-un ad-
versar în loc sã-i paseze lui Ban-
cu în stânga.
Gustavo – În prima reprizã l-

am regãsit în joc abia pe final, când
a trimis de la distanþã un ºut peste
barã. În partea secundã a recen-
trat la faza golului.

Roman – Când a lovit bara a
fost în ofsaid, dar galbenul l-a pri-
mit degeaba, fiindcã a fost faultat
în careu de tizul sãu de la Boto-
ºani. A avut apoi o mare ºansã,
dar a tras cu stângul pe lângã poar-
tã. N-a jucat rãu, dar probabil îl
macinã faptul cã nu a marcat încã.
Nu trebuia sã se angajeze în due-
lul verbal cu spectatorii de la tri-
buna a doua, chiar dacã aceºtia l-
au provocat.
Bancu – A intrat foarte bine în

joc, faþã de meciul trecut, de la
Ploieºti. A interceptat mingea ºi
practic el a declanºat faza golului.

Apoi a creat faza din care Roman
a ratat o mare ocazie. Evoluþie
bunã, doar astfel poate spera sã
revinã la titular, mai ales cã el are
neºansa ca unul dintre „juniori” sã
fie pe acelaºi post.
Spahija – Evoluþia modestã de

la Ploieºti l-a scos din primul „11”,
iar acum a profitat de evoluþia pe-
nibilã a lui Barthe ºi a intrat pe fi-
nal. Pare cã este mai bun pe con-
strucþie ºi la faze fixe decât în
marcaj, pe apãrare.
Screciu – A intrat foarte deter-

minat, a avut câteva intervenþii
bune.

10 lei biletul pentru fanii olteni, la Ovidiu10 lei biletul pentru fanii olteni, la Ovidiu10 lei biletul pentru fanii olteni, la Ovidiu10 lei biletul pentru fanii olteni, la Ovidiu10 lei biletul pentru fanii olteni, la Ovidiu
Universitatea Craiova ar putea

avea parte de o susþinere importan-
tã la meciul de la Ovidiu, din acest
week-end, þinând cont cã este pe-
rioadã estivalã. Suporterii ªtiinþei
care doresc sã participe la meciul

cu FC Viitorul din deplasare trebuie
sã achiziþioneze bilete în „Sectorul
Oaspeþi”, preþul fiind de 10 RON.
Casele de bilete din incinta stadio-
nului „Central” vor fi deschise du-
minicã, în intervalul orar 10:00 -

18:30. Meciul FC Viitorul - Univer-
sitatea Craiova din etapa a VII-a a
Ligii I Betano se va disputa dumini-
cã, 20 august, de la ora 18:30, pe
stadionul „Central” din cadrul com-
plexului Academia Hagi. 

A 11-a ediþie a „Cupei Craiovei”
va fi un triunghiular



16/ cuvântul libertãþii joi, 17 august 2017


