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- Dacã medicii o þin tot aºa cu
plecatul din þarã, o s-ajungem,
Popescule, sã cumpãrãm bãtrâni.
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Trei persoane au fost rãnite
dupã ce douã autoturisme s-au
ciocnit violent, ieri dimineaþã, pe
DE 70, în satul Tatomireºti, comu-
na Brãdeºti, pentru scoaterea
uneia dintre victime fiind necesa-
rã intervenþia echipajului de Des-
carcerare al Inspectoratului pen-
tru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj.
Din cercetãrile poliþiºtilor IPJ
Dolj s-a stabilit cã, Dumitru Dra-
gotã, de 30 de ani, din comuna
Negomir, judeþul Gorj, în timp ce
conducea un autoturism Renault,
dinspre Craiova cãtre Filiaºi, pe
fondul oboselii, a adormit la volan,
a pierdut controlul direcþiei ºi a
pãtruns pe contrasens unde a in-
trat în coliziune cu un Opel Astra
la volanul cãruia se afla Marin
Bãluþoiu, de 46 de ani, din locali-
tatea Þânþãreni, judeþul Gorj. În
urma impactului, ambii conducã-
tori auto, dar ºi un pasager în vâr-
stã de 54 de ani, din autoturismul
Opel, au fost rãniþi, fiind trans-
portaþi cu ambulanþa SMURD la
Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova pentru îngrijiri ºi
investigaþii suplimentare. Oame-
nii legii au întocmit dosar penal
ºi continuã cercetãrile sub aspec-
tul comiterii infracþiunii de vãtã-
mare corporalã din culpã.

CARMEN ZUICAN

Impact violent la TImpact violent la TImpact violent la TImpact violent la TImpact violent la TatomireºtiatomireºtiatomireºtiatomireºtiatomireºtiImpact violent la TImpact violent la TImpact violent la TImpact violent la TImpact violent la TatomireºtiatomireºtiatomireºtiatomireºtiatomireºtiImpact violent la TImpact violent la TImpact violent la TImpact violent la TImpact violent la TatomireºtiatomireºtiatomireºtiatomireºtiatomireºtiImpact violent la TImpact violent la TImpact violent la TImpact violent la TImpact violent la TatomireºtiatomireºtiatomireºtiatomireºtiatomireºtiImpact violent la TImpact violent la TImpact violent la TImpact violent la TImpact violent la TatomireºtiatomireºtiatomireºtiatomireºtiatomireºtiImpact violent la TImpact violent la TImpact violent la TImpact violent la TImpact violent la TatomireºtiatomireºtiatomireºtiatomireºtiatomireºtiImpact violent la TImpact violent la TImpact violent la TImpact violent la TImpact violent la TatomireºtiatomireºtiatomireºtiatomireºtiatomireºtiImpact violent la TImpact violent la TImpact violent la TImpact violent la TImpact violent la TatomireºtiatomireºtiatomireºtiatomireºtiatomireºtiImpact violent la TImpact violent la TImpact violent la TImpact violent la TImpact violent la Tatomireºtiatomireºtiatomireºtiatomireºtiatomireºti



2 / cuvântul libertãþii vineri, 18 august 2017actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
USR face

congres pentru

alegerea unui

nou preºedinte,

dupã demisia

lui Nicuºor Dan
Conducerea Uniunii Salvaþi

România va organiza un congres
extraordinar al formaþiunii,
pentru alegerea unui nou
preºedinte, la începutul lunii
octombrie, însã nicio candidatu-
rã nu a fost anunþatã pânã în
prezent, a spus joi deputatul
USR Ionuþ Moºteanu. Fostul
preºedinte Nicuºor Dan este în
continuare “curtat” de conduce-
rea USR. ”USR este deschis
oricãrui cetãþean din România,
deci cu atât mai mult fondatoru-
lui. Deci este numai decizia
dânsului”, a spus deputatul
Moºteanu. Pânã în prezent, nu a
fost anunþatã nicio candidaturã
pentru ºefia partidului. Formaþi-
unea va stabili un calendar de
depunere a candidaturilor, iar în
urmãtoarele sãptãmâni ar urma
sã se prefigureze ºi numele care
vor intra în cursã. “Calendarul
va fi decis de cãtre organizatori,
pânã la ce datã se depun
candidaturile ºi aºa mai departe.
Este devreme acum sã vorbim de
candidaturi. Probabil în urmã-
toarele douã sãptãmâni se vor
clarifica niºte poziþii”, a declarat
deputatul Moºteanu. Deocamda-
tã însã, USR trebuie sã identifice
locul unde va avea loc congre-
sul. Tot pe bazã de candidaturi.
Organizaþiile judeþene care vor sã
fie organizatoare se pot înscrie în
cursã pânã luni. “Congresul
extraordinar pentru alegerea
unui nou preºedinte al Uniunii
Salvaþi România se va desfãºura
în luna octombrie, între 1 ºi 15
octombrie. Data exactã va fi
hotãrâtã de cãtre filiala organi-
zatoare, în funcþie de capacitãþile
de cazare ºi organizare din zona
în care se va organiza congresul.
Pânã lunea viitoare se depun
candidaturile pentru organizarea
congresului”, a mai spus
Moºteanu.
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Avocatul Poporului a transmis, joi, prin in-
termediul unui comunicat de presã, cã a soli-
citat, „încã din data de 4 august 2017”, „lã-
muriri autoritãþilor implicate” în adoptarea
Ordonanþei Guvernului nr. 4/2017 pentru mo-
dificarea ºi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cât ºi pe cel al organiza-
þiilor patronale ºi sindicale naþionale. Potrivit
comunicatului citat, Avocatul Poporului a ce-
rut aceste „lãmuriri” pentru a „obþine o imagi-
ne de ansamblu asupra impactului social, eco-
nomic, de politicã fiscalã ºi, în special, a în-
deplinirii condiþiilor de constituþionalitate de
cãtre actul normativ în cauzã”.

De asemenea, Avocatul Poporului precizea-
zã cã „demersul” sãu de a cere „lãmuriri” este
urmare a numeroaselor petiþii prin care per-
soane fizice, persoane juridice, uniuni sindi-
cale, patronale ºi un partid politic au solicitat
ridicarea directã a excepþiei de neconstituþio-
nalitate a Ordonanþei Guvernului nr. 4/2017
pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 227/
2015 privind Codul fiscal, prin raportare la art.
115 alin. (1), art. 16, art. 41 ºi art. 56 alin. (2)
din Constituþie.

Actul normativ prevede, în esenþã, modifi-
carea bazei de calcul a contribuþiei de asigurãri
sociale, respectiv a contribuþiei de asigurãri
sociale de sãnãtate, datorate de angajatori sau
persoane asimilate acestora, în cazurile în care
câºtigul lunar brut realizat în baza unui con-
tract individual de muncã cu normã întreagã
sau cu timp parþial este sub nivelul salariului
minim brut pe þarã garantat în platã aprobat prin
hotãrâre a Guvernului, precizeazã Avocatul Po-
porului în comunicat.

În aceste situaþii, venitul luat în calcul la de-
terminarea bazei lunare de calcul al contribuþii-
lor sus-menþionate datorate de angajatori sau

Misiunea face parte din ope-
raþiunea “Reassurance”, contri-
buþia Canadei la activitãþile de
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Avocatul Poporului amânã sã
solicite ridicarea la CCR a excepþiei
de neconstituþionalitate a Ordonan-
þei privind plata CAS ºi CASS, res-

pectiv impozitarea contractelor
part-time ºi în acord, precizând cã

aºteaptã „lãmuriri” de la autoritãþi-
le „implicate” în adoptarea acesteia.

persoanele asimilate acestora este salariul mi-
nim brut pe þarã în vigoare în luna pentru care
se datoreazã, corespunzãtor numãrului zilelor
lucrãtoare din lunã în care contractul a fost
activ, potrivit Avocatului Poporului.

Avocatul Poporului enumerã ºi autoritãþile ºi
organizaþiile patronale ºi sindicale cãrora le-a
solicitat punctul de vedere: Ministerul Muncii
ºi Justiþiei Sociale, Ministerul Finanþelor Publi-
ce, Secretariatul General al Guvernului, Confe-
deraþia Naþionalã a Sindicatelor Libere din Ro-
mânia – FRÃÞIA, Confederaþia Naþionala Sin-
dicalã Cartel ALFA, Blocul Naþional Sindical,
Confederaþia Sindicalã Naþionalã ”MERI-
DIAN”, Confederaþia Sindicatelor Democrati-
ce din România, Consiliul Naþional al Întreprin-
derilor Private Mici ºi Mijlocii din România,
Patronatul Naþional Român, Confederaþia Pa-
tronalã din Industria României, Uniunea Naþio-
nalã a Patronatului Român, Confederatia Patro-
nala a Industriei, Serviciilor si Comertului, Con-
federaþia Patronalã „CONCORDIA”, Confede-
raþia Patronatul Român, Confederaþia Naþiona-
lã a Patronatului Român, Uniunea Generalã a
Industriaºilor din România.

PNL a sesizat, în 26 iulie, Avocatul Poporu-
lui cerându-i sã conteste la CCR Ordonanþa
privind impozitarea contractelor part-time ºi în
acord. “Astãzi am depus sesizarea la Avocatul
Poporului pentru a determina instituþia sã invo-
ce o excepþie de neconstituþionalitate privitoare
la Ordonanþa 4/2017 care reglementeazã plata
contribuþiilor de asigurãri sociale ºi plata con-
tribuþiilor de asigurãri sociale de sãnãtate la ni-
velul salariului minim brut garantat în platã pen-
tru cei care lucreazã part-time ºi în acord”, a
declarat preºedintele PNL, Ludovic Orban.

Ludovic Orban a afirmat cã liberalii consi-
derã cã au fost încãlcate mai multe articole
din Constituþia României, precum ºi Codul Fis-
cal. „Temeiurile care stau la baza sesizãrii noas-
tre sunt foarte simple. Noi considerãm cã sunt
încãlcate cinci articole din Constituþie. Arti-
colul 1 privind supremaþia Constituþiei ºi legile
þãrii pentru cã sunt încãlcate douã legi - a
transparenþei în adminsitraþia publicã, Legea
52/2003, de asemenea este încãlcat chiar Co-
dul Fiscal, articolul 4. De asemenea, conside-
rãm cã sunt încãlcate articolele 16, 41 ºi 56”,
a precizat Orban.

Canada va trimite trupe ºi avioane de luptã
la Constanþa, pentru operaþiuni NATO

Forþele armate canadiene (CAF) vor trimite aproxima-
tiv 135 de militari ºi patru avioane de luptã CF-18 Hor-

net, la Constanþa, pentru a participa la operaþiunile
aeriene ale NATO care vor avea loc între lunile septem-

brie ºi decembrie, relateazã site-ul 45enord.ca.

garantare ºi prevenþie ale NATO.
Unitatea canadianã a forþelor ae-
riene (FOA) detaºatã în Româ-

nia va consolida capacitatea For-
þelor Aeriene Române de a men-
þine integritatea spaþiului aerian.
Activitãþile sporite de suprave-
ghere aerianã în cadrul NATO au
fãcut parte din politica Alianþei
începând cu 2014. Aceste mã-
suri vor sã demonstreze angaja-
mentul colectiv al aliaþilor pen-
tru protejarea populaþiei ºi a te-
ritoriilor statelor membre NATO,
în special în Europa Centralã ºi
de Est pe fondul ameninþãrii din
partea Rusiei.

“O forþã aerianã este o or-
ganizaþie agilã ºi flexibilã, care
este întotdeauna gata sã folo-

seascã toatã capacitatea ºi sã
ofere sprijin acolo unde are ne-
voie Canada. Unitatea Forþelor
Aeriene în România este mân-
drã sã participe la activitãþi co-
lective de apãrare, care sprijinã
politica accentuatã a NATO pri-
vind siguranþa aerianã”, a de-
clarat locotenent-colonelul Mark
Hickey, comandant al operaþiu-
nilor aeriene în România.

Armata canadianã a desfãºu-
rat o unitate a forþelor aeriene
în România pentru prima datã
în 2014, la Baza 71 a Forþelor
Aeriene Române de la Câmpia
Turzii.
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Cartea istoricului ºi scriitorului Flo-
rian Bichir, „Atentat la Mareºal” (Ed.
Rao – 2015), nu este o carte de va-
canþã. Este o carte-document, despre
o tentativã de suprimare a conducã-
torului statului, Mareºalul Ion Anto-
nescu, de un comando de ºapte legio-
nari, majoritatea basarabeni, pregã-
tiþi în prelabil de NKVD-ul sovietic,
cu toþi paraºutaþi în noaptea de 27
spre 28 iulie 1944, într-o zonã acci-
dentatã, lângã Olãneºti. Unde se ºtia
cã Ion Antonescu urma sã vinã la tra-
tament, de regulã însoþit de o micã
gardã de protecþie. Florian Bichir re-
cunoaºte cã avea cunoºtiinþã de eve-
niment, din relatãrile altor istorici,
dar investigaþiile personale, în docu-
mentele Consiliului Naþional pentru
Studierea Arhivelor Securitãþii, l-au
ajutat sã punã, cu rigoare, cap la cap,
o serie de detalii relevante. Capturaþi,
dupã rãscolirea împrejurimilor loca-
litãþii Olãneºti, de jandarmi ºi agen-
þii SSI, din subordinea lui Eugen Cris-
tescu, membrii comandoului, (mai
puþin sbl. Al. Miron, care fusese îm-

puºcat de sgm. Pandele Vlãsceanu),
sbl. Nicolae Miron, sbl. Teodor Djonat,
sbl. Gheracostea Cristu Costache –
toþi legionari cu participare efectivã
la rebeliunea din ianuarie 1941 – sgm.
Pandele Vlãsceanu, sgm. Andrei Vlãs-
ceanu ºi Dumitru Buþã - aveau asu-
pra lor armament, explozibil, acte fal-
se ºi circa trei milioane lei. Grupul
fusese compus iniþial din 3 ofiþeri, 2
subofiþeri ºi 2 radiotelegrafiºti. Misi-
unea lor era sã ia legãtura cu mem-
brii miºcãrii legionare, pentru rãstur-
narea regimului, dupã lichidarea fos-
tului mareºal Ion Antonescu, acþiune
care urma sã fie conjugatã cu ofensi-
va trupelor sovietice. Ancheta iniþia-
lã a stabilitã cã Siguranþa ºi Jandar-
meria ar fi salvat viaþa conducãtoru-
lui statului. Pentru respectarea ade-
vãrului, autorul conchide cã douã an-
gajate din staþiunea balnearã au con-
tribuit decisiv în salvarea Mareºalu-
lui, prin informaþiile preþioase oferi-
te. Care ar fi fost informat de Eugen
Cristescu, ºeful SSI, ºi gen. Pichi
Vasiliu, ministru de interne, oameni

devotaþi, dar s-a preferat nemediati-
zarea cazului. Episodul e complex.
Legionarii cochetau cu serviciile se-
crete sovietice, aspect sesizat în tim-
pul rebeliunii, ºi evidenþiat în lucra-
rea „Pe marginea prãpastiei – 21-23
ianuarie 1944”. O scurtã întoarcere
în timp. În prima parte a anului 1944,
mai precis între 12 aprilie ºi 2 iunie,
a existat un schimb de mesaje între
mareºal ºi ruºi, prin „canalul” Stock-
holm. Ruºii au comunicat condiþiile de
armistiþiu, respinse de guvernul ro-
mân, la 15 mai. Ambasadorul român
în Suedia, Frederic Nanu, a reluat dis-
cuþiile cu ambasadorul rus Alexandra
Kolonttai ºi se spune cã la 31 mai 1944
sovietici ar fi rãspuns Aide-memoire-
lui românesc, dar negocierile au rã-
mas în acest stadiu. E o întreagã po-
veste, încã nedesluºitã de istorici, cu
un rãspuns din partea rusã, care a
fost identificat în registrul legaþiei de
la Stockholm, fãrã a mai apãrea în
documentele Ministerului român de
externe, de la Bucureºti, unde s-ar fi
ºters orice urmã. Mãrturisirile verba-

le, lipsite de suport concret, n-au re-
levanþã. Aºadar, în noaptea de 27 pe
28 iulie 1944, sovieticii au paraºutat
lângã Olãneºti un comando, prepon-
derent legionar, format din prizonieri
de rãzboi, care reuºiserã sã fie primiþi
la Molotov ºi chiar Stalin, în intenþia
suprimãrii Mareºalului Ion Antones-
cu ºi denunþãrii alianþei militaro-poli-
tice cu Germania. Ruºii pregãteau deja
marea ofensivã pe aliniamentul Iaºi-
Chiºinãu ºi se temeau de rezistenþa lui
Ion Antonescu, care spera sã obþinã o
pace favorabilã. A fost nevoie de 23
august ca Ion Antonescu sã fie înlãtu-
rat de la putere. Toþi paraºutiºtii au
fost ulterior eliberaþi, ºi chiar achitaþi.
Cu excepþia lui subofiþerului Pandele
Vlãsceanu, care l-a suprimat pe lide-
rul grupului, Nicolae Miron, zãdãrni-
cind misiunea, acesta fiind predat
NKVD-ului „pentru continuarea cerce-
tãrilor”. Paradoxal, printr-o rezoluþie
a Parchetului Curþii Marþiale din Cra-
iova, cu numãrul 145575 / 16 septem-
brie 1944, dupã ce porþile fuseserã larg
deschise puhoiului sovietic.

Conform datelor oficiale, Ro-
mânia înregistreazã cea mai ridi-
catã ratã de mortalitate infantilã
dintre statele membre ale Uniunii
Europene, iar pneumonia – o boa-
lã prevenibilã prin vaccinare –
constituie principala cauzã de
deces la copiii cu vârsta mai micã
de cinci ani.

Campania de vaccinare anti-
pneumococicã este programatã
sã înceapã în luna septembrie,
când este prevãzutã livrarea unei
cantitãþi de peste 477.000 de doze
de vaccin pneumococic. Dozele
de vaccin achiziþionate acoperã
necesarul pentru campania de
imunizare din acest an, precum
ºi pentru primele luni din 2018.
Ca ºi în cazul altor vaccinuri din
Programul Naþional de Vaccina-
re, Ministerul Sãnãtãþii a semnat
un Acord Cadru de achiziþie cu
producãtorul, pentru o perioadã
de 4 ani. În acest mod, vor fi
preîntâmpinate orice dificultãþi
legate de disponibilitatea acestui
vaccin în viitor.

Imunizarea este gratuitã
Vaccinul pneumococic se ad-

ministreazã copiilor în mod gra-
tuit, conform schemei de vac-
cinare, în cabinetul medicului de
familie. Vaccinul achiziþionat de
România, prin Ministerul Sãnã-
tãþii, este, potzrivit specialiºtilor
MS, sigur, eficient ºi de calita-
te. În mod concret, vaccinul va
ajuta la protecþia împotriva ce-
lor mai des întâlnite 13 tulpini
de pneumococ, responsabile de

Campania de vaccinare antipneumococicã începe din septembrie
Ministerul Sãnãtãþii a anunþat, ieri, finalizarea

procesului de achiziþie a vaccinului pneumococic
conjugat cu 13 valenþe prin care vor fi prevenite boli
precum pneumoniile, septicemiile, meningitele pneu-
mococice ºi otitele. În rândul copiilor, bolile pneumo-

cice pot provoca afecþiuni grave sau chiar decese.

peste 90% din cazurile de boli
pneumococice invazive în Ro-
mania. Oferind cea mai extinsã
acoperire a serotipurilor pneu-
mococice, vaccinul pneumoco-
cic conjugat cu 13 valenþe este
cel mai utilizat vaccin pneumo-
cocic la nivel mondial. El este
folosit în peste 100 de þãri, prin-
tre Marea Britanie, Franþa, Ita-
lia ºi Statele Unite.

Organizaþia Mondialã a Sãnã-
tãþii a recomandat, încã de acum
zece ani, includerea vaccinurilor
pneumococice conjugate în pro-
gramele de imunizare. Aceastã
recomandare a fost urmatã de þara
noastrã, iar vaccinul a fost inclus
în Programul Naþional de Vacci-
nare în 2013. Însã, pânã în 2017,
nu au existat fondurile disponi-
bile pentru introducerea efectivã
a acestui vaccin în România.

Campanie de informare
Odatã cu startul campaniei de

vaccinare antipneumococicã,
Ministerul Sãnãtãþii va demara o
campanie publicã de informare,
demers cãruia i se alãturã com-
pania producãtoare. Campania se
va derula timp de un an ºi are
drept obiectiv informarea corec-
tã, completã ºi transparentã a
pãrinþilor, de cãtre profesioniºtii
din domeniul medical, cu privire
la toate aspectele vaccinãrii anti-
pneumococice.

Vaccinarea împotriva bolilor
contagioase ºi periculoase este o
prioritate naþionalã, potrivit au-
toritãþilor sanitare, care precizea-

zã cã imunizarea reprezintã o
soluþie sigurã, disponibilã ºi efi-
cientã pentru a proteja viaþa ºi sã-
nãtatea copiilor.

Un proiect de lege a vacci-
nãrii a fost transmis Parlamen-
tului spre dezbatere ºi adopta-

re. Actul normativ ar urma sã
intre în vigoare la data de 1 ia-
nuarie 2018. La intrarea în co-
lectivitate, copilul trebuie sã fie
vaccinat obligatoriu împotriva
difteriei, tetanosului, tusei con-
vulsive, poliomielitei, rujeolei,

rubeolei, oreionului, hepatitei B.
În cazul în care la înscrierea la
ºcoalã, copilul nu are toatã
schema de vaccinare  la  z i ,
atunci, pãrintele trebuie sã pre-
zinte, pânã la intrarea în colec-
tivitate, calendarul de recupe-
rare pentru antigenele vaccina-
le obligatorii sau adeverinþa
contraindicaþiilor medicale de-
finitive pentru anumite vacci-
nãri, în funcþie de caz.

Proiectul mai cuprinde un
capitol întreg destinant sancþi-
unilor aplicate atât autoritãþilor,
cât ºi medicilor de familie sau
pãrinþilor. Astfel, pãrinþii care
refuzã sã se prezinte la medicul
de familie, sã se informeze cu
privire la beneficiile vaccinãrii,
pot fi sancþionaþi avertisment
sau cu amendã de la 1.000 la
10.000 de lei, în funcþie de nu-
mãrul abaterilor.

RADU ILICEANU
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Percheziþiile efectuate ieri de
oamenii legii, într-un dosar în care
se fac cercetãri sub coordonarea

Reamintim cã, potrivit reprezentanþilor Inspectoratului de
Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj, sâmbãtã 6 mai a.c. seara, în jurul
orei 23.30, poliþiºtii doljeni au fost anunþaþi cã, pe D.E. 70
Craiova – Filiaºi, în localitatea Rãcarii de Sus, s-a produs un
accident de circulaþie soldat cu vãtãmarea corporalã a unei
persoane, conducãtorul auto pãrãsind locul accidentului. La
faþa locului au ajuns echipe din cadrul Poliþiei Oraº Filiaºi ºi
Serviciului Rutier Dolj, din primele cercetãri stabilindu-se cã
ºoferul unui autoturism Volvo, de culoare albã, în timp ce
circula din direcþia Craiova cãtre Filiaºi, pe fondul vitezei ex-
cesive a pierdut controlul direcþiei de mers, a lovit un autotu-
rism parcat pe partea dreaptã ºi un pieton ce se afla pe acos-
tament. În urma accidentului a rezultat vãtãmarea corporalã
gravã a lui Alexandru Cioroianu, de 25 de ani, din oraºul Fi-
liaºi, care a fost transportat cu ambulanþa la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova. Conducãtorul auto vinovat ºi-a
abandonat autoturismul Volvo la locul faptei ºi a fugit. Prin
extinderea cercetãrilor ºi în urma activitãþilor întreprinse de
poliþiºti, în cursul zilei de duminicã, 7 mai a.c., s-a reuºit
identificarea ºi prinderea autorului accidentului, stabilind cã
este vorba despre Valentin Ovidiu Popescu, de 37 de ani, din
comuna Mãtãsari, judeþul Gorj. „Din cercetãrile efectuate s-a
stabilit cã bãrbatul nu posedã permis de conducere pentru
nici o categorie de autovehicule, iar autoturismul implicat în
accidentul rutier nu este înmatriculat. Faþã de persoana în
cauzã s-a luat mãsura reþinerii pentru 24 de ore pentru comi-
terea infracþiunilor de vãtãmare corporalã din culpã, pãrãsi-
rea locului accidentului fãrã încuviinþarea poliþiºtilor, condu-
cere fãrã permis ºi conducerea unui autoturism neînmatricu-

Detaºamentul 2 Pompieri Craiova a fost solicitat,
ieri dupã-amiazã, în jurul orei 15.00, pentru stingerea
unui incendiu de vegetaþie uscatã izbucnit la ieºirea
din Craiova spre Pieleºti. Douã autospeciale ºi 11
subofiþeri au ajuns la faþa locului, constatând cã
flãcãrile cuprinseserã ºi o parcare de vehicule se-
cond-hand. Dupã mai bine de o orã ºi jumãtate de
luptã cu flãcãrile, pompierii au reuºit lichidarea
incendiului. Potrivit purtãtorului de cuvânt al Inspec-
toratului pentru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj, mr.
Florin Cocoºilã, focul a afectat în jur de 25 ha de
vegetaþie uscatã ºi a mistuit în totalitate trei rulote ºi
douã autoturisme, alte douã rulote ºi un autoturism
fiind degradate parþial. Specialiºtii ISU Dolj urmeazã
sã stabileascã de la ce a pornit incendiul.

Fostul primar din Malu Mare „sãltat” de mascaþi!

Descinderi ale poliþiºtilor doljeniDescinderi ale poliþiºtilor doljeniDescinderi ale poliþiºtilor doljeniDescinderi ale poliþiºtilor doljeniDescinderi ale poliþiºtilor doljeni
într-un dosar de abuz în serviciuîntr-un dosar de abuz în serviciuîntr-un dosar de abuz în serviciuîntr-un dosar de abuz în serviciuîntr-un dosar de abuz în serviciu

Poliþiºtii Serviciului de Investigare a
Criminalitãþii Economice, împreunã cu
„mascaþi” din cadrul IPJ Dolj, au des-
cins, ieri, la ºapte locuinþe din Craiova,
Malu Mare, Cârcea, Filiaºi ºi Bãileºti din
judeþul Dolj, Pantelimon, din judeþul Il-
fov ºi Drãgãneºti –Olt, judeþul Olt, apar-
þinând unor persoane suspectate de co-

miterea mai multor infracþiuni de abuz în
serviciu, complicitate la abuz în serviciu,
înºelãciune ºi infracþiuni de fals. Se pare
cã vizat ar fi fostul primar din comuna
Malu Mare, Alexandru Dicu, care a fost
„sãltat” ieri dimineaþã de la malul mãrii,
unde îºi petrecea concediul, iar asearã a
fost reþinut pentru 24 de ore.

Parchetului de pe lângã Judecãto-
ria Craiova, vizeazã achiziþii publi-
ce fãcute pe mandatul fostului pri-

mar al comunei Malu Mare, Ale-
xandru Dicu, cu încãlcarea preve-
derilor legale. Astfel, potrivit repre-
zentanþilor IPJ Dolj, „din cercetã-
rile efectuate pânã în prezent, s-a
stabilit cã, în perioada 2009-2012
au fost încheiate contracte de
achiziþii publice directe de servi-
cii, produse, ºi lucrãri cu mai multe
societãþi ºi au fost acceptate la
platã facturi reprezentând achizi-
þii de bunuri ºi materiale, lucrãri
de pietruire ºi reabilitare drumuri,
lucrãri de amenajare ºi dotare a
pãrculeþului comunal din Malu
Mare, bunurile fiind achiziþionate
la preþuri supraevaluate. De ase-
menea, este vorba ºi despre lucrãri

care au fost supraeveluate sau nu
au fost executate în realitate”. Mai
multe persoane au fost ridicate
dupã descinderi ºi aduse la audi-
eri, între acestea fiind ºi Alexan-
dru Dicu, pe care oamenii legii l-ar
fi „sãltat” de pe litoral, unde îºi
petrecea concediul. Potrivit unor
surse judiciare, asearã, fostul edil
a fost reþinut pentru 24 de ore, pe

bazã de ordonanþã emisã de pro-
curorul de caz, mai multe detalii
urmând sã fie fãcute publice as-
tãzi de anchetatori.

Anul trecut, Alexandru Dicu a
fost trimis în judecatã, împreunã
cu ºapte persoane, într-un alt do-
sar, aflat pe rolul Tribunalului
Dolj, pentru infracþiuni comise cu
violenþã.

VVVVVehicule distruseehicule distruseehicule distruseehicule distruseehicule distruse
de un incendiude un incendiude un incendiude un incendiude un incendiu
de vegetaþiede vegetaþiede vegetaþiede vegetaþiede vegetaþie ,,,,,

la ieºire din Craiovala ieºire din Craiovala ieºire din Craiovala ieºire din Craiovala ieºire din Craiova

ªofer fugar judecat în stare de arestªofer fugar judecat în stare de arestªofer fugar judecat în stare de arestªofer fugar judecat în stare de arestªofer fugar judecat în stare de arest
preventiv pentru cinci infracþiunipreventiv pentru cinci infracþiunipreventiv pentru cinci infracþiunipreventiv pentru cinci infracþiunipreventiv pentru cinci infracþiuni
Bãrbatul de 37 de ani, din comuna Mãtãsari,

judeþul Gorj, arestat preventiv pe 8 mai a.c. dupã
ce, fãrã permis ºi cu autoturismul neînmatriculat,
a provocat un grav accident de circulaþie în Rãcarii
de Sus ºi a fugit, a fost trimis în judecatã. În plus,
magistraþii Judecãtoriei Filiaºi l-au menþinut în
spatele gratiilor, mãsura fiind confirmatã ºi de
Tribunalul Dolj, instanþã care a respins, ca nefonda-
tã, contestaþia inculpatului. Cauza este acum
analizatã de judecãtorul de camerã preliminarã de
la Judecãtoria Filiaºi.

lat, fiind introdus în arestul IPJ Dolj”, a declarat, la momentul
respectiv, inspector principal Cãtãlin Dochia, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj. Pe 8 mai a.c., ºoferul fugar a fost prezen-
tat Judecãtoriei Filiaºi, care i-a emis mandat de arestare pre-
ventivã pentru 30 de zile.

A fost menþinut dupã gratii

Procurorii Parchetului de pe lângã Judecãtoria Filiaºi au
finalizat cercetãrile ºi au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea
în judecatã, în stare de arest preventiv, a lui Valentin Ovidiu
Popescu, pentru nu mai puþin de cinci infracþiuni: „punerea
în circulaþie sau conducerea unui vehicul neînmatricu-
lat, prevãzutã de art. 334 alin. 1 Cod penal cu aplicarea
art. 44 alin. 1 Cod penal, conducerea unui vehicul fãrã
permis de conducere, prevãzutã de art. 335 alin. 2 Cod
penal cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal, pãrãsirea lo-
cului accidentului ori modificarea sau ºtergerea urmelor
acestuia, prevãzutã de art. 338 alin. 1 Cod penal cu aplica-
rea art. 44 alin. 1 Cod penal, vãtãmare corporalã din cul-
pã, prevãzutã de art. 196 alin. 2, 3 ºi 5 Cod penal cu apli-
carea art. 44 alin. 1 Cod penal ºi instigare la sãvârºirea
infracþiunii de mãrturie mincinoasã, prevãzutã de art. 47
Cod penal raportat la art. 273 alin. 1 Cod penal cu aplica-
rea art. 44 alin. 1 Cod penal”.

Dosarul este acum analizat în camera preliminarã a Jude-
cãtoriei Filiaºi, instanþã care, la sfârºitul sãptãmânii trecute,
a menþinut mãsura arestãrii preventive faþã de inculpat, res-
pingându-i cererea de a fi plasat în arest la domiciliu: „Con-
statã legalitatea ºi temeinicia mãsurii arestãrii preventive ºi
menþine starea de arest a inculpatului POPESCU OVIDIU
- VALENTIN, în prezent deþinut în Penitenciarul Craiova,
judeþul Dolj (...) mãsurã dispusã faþã de inculpat prin în-
cheierea pronunþatã la data de 08 mai 2017 de Judecãtoria
Filiaºi, judeþul Dolj, în dosarul numãrul 564/230/2017, în
baza cãreia s-a emis mandatul de arestare preventivã numã-
rul 4 de Judecãtoria Filiaºi, judeþul Dolj, la data de 08 mai
2017. Respinge cererea de înlocuire a mãsurii arestãrii pre-
ventive cu mãsura arestului la domiciliu, formulatã de in-
culpat”, se aratã în hotãrârea instanþei. Gorjeanul a fãcut
contestaþie, însã nu a avut mai mult noroc nici la Tribunalul
Dolj, instanþã care i-a respins contestaþia ca nefondatã.
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Pentru a veni în ajutorul acestei
þãri, ca urmare a incendiilor mor-
tale din luna iunie, care au afectat
mai ales regiunea Centru, Comisia
Europeanã a aprobat astãzi modi-
ficarea programului operational
regional al politicii de coeziune.
Astfel, pâna la 45 de milioane de
euro, din fondurile alocate prin
FEDR acestui program vor putea
fi folosite de Portugalia pentru a
face faþã situaþiei ºi pentru revitali-
zarea activitãþii economice din re-
giune. “Prin modificarea Progra-
mului Operaþional Regional pen-

Compania aerianã Ryanair a lan-
sat ieri, o nouã platformã de rezer-
vãri dedicatã, în colaborare cu
Erasmus Student Network, oferin-
du-le studenþilor Erasmus tarife
reduse, bagaje gratuite ºi oferte de
cãlãtorie personalizate. Prezentat
ca parte a programului “Always
Getting Better” Anul 4, acest par-
teneriat oferã studenþilor Erasmus
un portal de rezervãri dedicat ESN,
unde aceºtia pot benefia de: 15%
reducere la zboruri pe pagina web
Ryanair.com; un bagaj înregistrat
gratuit pentru fiecare zbor rezer-
vat; oferte de cãlãtorie sãptãmânale
ce permit studenþilor Erasmus sã
se deplaseze mai uºor în Europa;
oferte personalizate în timpul cã-
lãtoriilor, pe aplicaþia pentru mobil
ºi nu în ultimul rând, un forum

  Având în vedere prevederile
Calendarului concursului pentru
ocuparea funcþiilor de director ºi de
director adjunct, pe 4 august In-
spectoratele ªcolare Judeþene au
fãcut publice, prin afiºare la avizier
ºi pe site-ul propriu, toate funcþiile
rãmase vacante. „Pânã pe data de
17 august 2017, cadrele didactice
înscrise în Registrul Naþional al
Experþilor în management educaþi-
onal, interesate de ocuparea,  cu
prioritate, în anul ºcolar 2017/
2018, prin detaºare în interesul în-
vãþãmântului, a unei funcþii de di-
rector sau director adjnunct, rãma-
sã vacantã dupã concurs, depun
obþiunea în scris, cu precizarea
unitãþii ºcolare ºi a funcþiei de care
sunt interesate”, a precizat prof.
Nicuºor Cotescu, inspector gene-
ral – adjunct al Inspectoratului ªco-

Autoritãþile portugheze au solicitatAutoritãþile portugheze au solicitatAutoritãþile portugheze au solicitatAutoritãþile portugheze au solicitatAutoritãþile portugheze au solicitat
modificarea programului operaþional regional
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a ocupãrii funcþiilor de conducerea ocupãrii funcþiilor de conducerea ocupãrii funcþiilor de conducerea ocupãrii funcþiilor de conducerea ocupãrii funcþiilor de conducere
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lar Judeþean Dolj. În vederea
numirii prin detaºare în intere-
sul învãþãmântului,  cu priori-
tate, într-o funcþie de direc-
tor sau de director adjunct, în
perioada 21 – 22 august 2017,
cadrele didaczice înscrise în
Registrul Naþional al Experþi-
lor în Management Educaþio-
nal (RNEME), „vor susþine un
interviu, în faþa unei comisii
constituite dint trei membri ai
Consiliului de Administraþie al
Inspectoratului ªcolar Jude-
þean Dolj, în cadrul cãruia vor
prezenta planul operaþional
pentru anul ºcolar 2017 – 2018

al unitãþii de învãþãmânt pentru care
þi-au exprimat opþiunea ºi le vor fi
testate cunoºtinþele privind legisla-
þia ºcolarã, raportatã strict  la speci-
ficul ºi nivelul unitãþii de învãþãmânt
prin care au optat prin adresarea a
trei întrebãri de cãtre membrii co-
misiei din punctele 1 – 7, prevãzute
în bibliografia cadru, anexa nr.10 la
Metodologia privind organizarea ºi
desfãºurarea concursului amintit,
conform Ordinului ministrului Edu-
caþiei Naþionale, nr. 3969/2017”, a
mai spus Nicuºor Cotescu.

Astãzi, începe afiºarea
Astãzi, 18 august, la avizier ºi pe

site-ul fiecãrui Inspectorat ªcolar
Judeþean, inclusiv Dolj, vor fi afi-
ºate programãrile, pe zile ºi pe ore,
la fiecare comisie a cadrelor didac-
tice care au depus opþiuni în vede-

rea numirii prin detaºare în intere-
sul învãþãmântului, într-o funcþie de
conducere. Cu ocazia susþinerii pro-
bei de interviu, cadrele didactice vor
prezenta, în faþa examinatorilor, în
format tipãrit, un exemplar al pla-
nului operaþional pentru 2017 –
2018. În situaþia în care, în urma
desfãºurãrii interviurilor, mai rãmân
funcþii vacante, vor fi aplicate mai
multe criterii de selecþie: cadre di-
dactice care au participat la con-
cursul naþional de ocupare a aces-
tor funcþii, în sesiunea de varã
2017, fiind declarate admise; cele
care au fost în 2016 ºi au fost de-
clarate promovate, dar nu au parti-
cipat ºi în 2017; profesori ºi edu-
catori, învãþãtori care au fost ºi în
vara actualã, însã au trecut de cel
puþin douã probe; cadre care au tre-
cut, în 2017, mãcar proba scrisã;
cei care, în 2016, au sãrit peste
minimum douã examinãri;  cadre
didacticeînscrise în RNEME ºi nu
au au participat la niciun concurs
specific, fie el în 2016, fie în 2017.

„Plini” ºi „adjuncþi”, în aºteptare
În Dolj, sunt 13 posturi vacante

de director (ªcolile Gimnaziale din
Bulzeºti, Cerãt, satul Damian- co-
muna Sadova, Gîngiova, Gighera,
Greceºti, Izvoare, Lipovu, Seaca de
Cîmp, Tãlpaº, Teslui, precum ºi la
Liceul Adventist din Craiova ºi la
Seminarul Teologic Ortodox „Sf.
Grigorie Teologul” din Craiova), la
care se adaugã ºase funcþii de ad-
juncþi (ªcolile Gimnaziale din Filiaºi
ºi Sadova , Liceul Tehnologic „ªte-
fan Anghel” din Bãileºti, Liceul Te-
oretic „Gh. Vasilichi” din Cetate,
Liceul Tehnologic Special „Beetho-
ven”, Liceul Teoretic „George ªt.
Marincu” din Poiana Mare).

CRISTI PÃTRU
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Portugalia este sprijinitã în continuare prin
mecanismul de protecþie civilã al Uniunii Eu-
ropene, pentru a face faþã incendiilor care au
loc în aceastã þarã. Din 12 august încoace, de
când Portugalia a cerut pentru a doua oarã
anul acesta ajutorul UE, mai mult de 160 de

pompieri, 27 de vehicule ºi 4 avioane anti-
incendiu sunt prezente la faþa locului ºi conti-
nuã sã acþioneze în zonele afectate de foc,
datoritã sprijinului acordat de Spania, prin
intermediul Centrului de coordonare al inter-
venþiilor de urgenþã, al Comisiei.

tru regiunea Centru, este posibil
acum ca o parte din alocãrile prin
Fondul european de dezvoltare re-
gionalã sã fie folositã pentru a
ajuta poporul portughez sã treacã
peste acest capitol foarte dureros
ºi pentru ca viaþa sã-ºi reia cursul
normal în aceastã regiune. Este o
nouã dovadã  cã UE sprijinã cu
tot ce poate atunci când cetãþenii
ei au cea mai mare nevoie. Sun-
tem solidari cu poporul portughez,
într-o perioadã în care incendiile
de pãdure continuã sã le afecteze
þara”, a subliniat Corina Creþu.

Alte 20 de milioane de euro pot
fi investite în serviciile publice

Din cele 45 de milioane de
euro, pânã la 25 de milioane de
euro pot fi utilizate pentru resta-
bilirea capacitãþii de producþie a
micilor întreprinderi locale, ale
cãror echipamente ºi utilaje au
fost distruse de incendii. Alte 20
de milioane de euro pot fi inves-
tite în serviciile publice ºi în re-
staurarea infrastructurilor esen-
þiale: lucrãri de reparaþie a dru-
murilor municipale, repunerea în

funcþiune a sistemelor de distri-
buire a apei sau înlocuirea mij-
loacelor de transport urban. În
urma incendiilor, autoritãþile
portugheze au solicitat modifica-
rea programului operaþional re-
gional pentru regiunea Centru, iar

Comisia s-a angajat sã examineze
cererea cât mai repede posibil.
Decizia adoptatã ieri nu modificã
cu nimic bugetul global al progra-
mului politicii de coeziune pentru
regiunea Centru din Portugalia.

MARGA BULUGEAN

 Am prezentat situaþia reprezentativã la nivelul numirilor,
prin concurs sau prin detaºare în interesul învãþãmântului,
pentru ceea ce înseamnã posturile de director, respectiv
director adjunct în unitãþile de învãþãmânt preuniversitar. Se
pregãteºte o nouã sesiune de numire, conform metodologiei,
de numire a conducerilor instituþiilor ºcolare. În judeþul Dolj,
au rãmas disponibile 13 posturi de manager ºi ºase de adjunct.

João Pinto, Preºedintele Erasmus Student Network, a declarat:
“Suntem încântaþi sã vedem lansatã aceastã platformã de rezer-

vãri, oferindu-le atât de multe oportunitãþi de cãlãtorie studenþilor
Erasmus. Aceastã colaborare schimbã jocul pentru tinerii doritori de
ducã ºi care vor sã descopere Europa în perioada schimburilor din
strãinãtate. Suntem nerãbdãtori sã vedem toþi aceºti studenþi benefi-
ciind de reduceri ºi oferte speciale care sã le facã experienþa nu doar
convenabilã, dar ºi plãcutã.”

comunitar pentru distribuirea su-
gestiilor & sfaturilor de cãlãtorie
ce va fi lansat curând. “Suntem
încântaþi sã lansãm noua noastrã
platformã Erasmus Student
Network, oferindu-le studenþilor de
universitãþi din întreaga Europã o
gamã de oferte de zbor exclusive,
bagaje gratuite ºi reduceri perso-
nalizate care sã li se potriveascã
bugetului. Oricare student Eras-
mus, posesor al unui ESNcard va-
lid, se poate înregistra prin inter-
mediul “MyRyanair” pentru a eco-
nomisi ºi mai mult atunci când cã-
lãtoreºte cu cea mai mare compa-
nie aerianã a Europei, cu cea mai
extinsã reþea de rute ºi cele mai mici
tarife...”, a subliniat Robin Kiely,
reprezentant Ryanair.

MARGA BULUGEAN
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Între cele opt ateliere ºi activi-
tãþi propuse pentru ediþia actualã,
cursurile de limbi strãine au pro-
vocat, ca ºi în anii trecuþi, interes,
atrãgându-i pe toþi cei interesaþi de
învãþarea sau, dupã caz, aprofun-
darea limbilor englezã ºi spaniolã.
Peste 40 de elevi din ciclurile gim-
nazial ºi primar s-au înscris la ac-
tivitãþile desfãºurate în cadrul aces-
tor cursuri, cei mai mulþi dintre ei
posedând un nivel elementar de
înþelegere, exprimare ºi scriere în
cele douã domenii. Metodele ine-
dite întrebuinþate de cei patru vo-
luntari ai  bibliotecii, Anamaria ºi
Mãdãlina Mirea, Monica Stan ºi
Andreea Udroiu, precum ºi me-
diul distractiv în care se desfãºoa-
rã toate activitãþile - prin interme-
diul jocurilor, concursurilor ºi dis-
cuþiilor libere fac ca procesul de
învãþare - sã fie valorificat în mod
eficient. „Cum stãpânirea cel pu-
þin a unei limbi strãine a depãºit de
multã vreme statutul de moft, de
activitate elitistã rezervatã unui
numãr mic de oameni, lipsa de pre-
vedere ºi, implicit, ignorarea de-
prinderii unui limbaj, altul decât cel
originar, tinde sã reprezinte un han-
dicap taxat aspru de dinamica so-
cietãþii actuale. În acest sens, în
direcþia evitãrii eventualelor neplã-
ceri determinate de necunoaºterea
unei limbi strãine, elevilor le-a fost
stârnit ºi menþinut interesul pentru
descoperirea diferitelor aspecte ale
celor douã limbi ºi culturi strãine”,
au mãrturisit organizatorii cursu-
rilor de limbã englezã ºi spaniolã.

Craiovenii sunt invitaþi, începând de
astãzi ºi pânã duminicã, la Divan Film Fes-
tival, care îºi desfãºoarã prima parte în
oraºul nostru. Timp de trei zile, iubitorii
de filme sunt aºteptaþi în douã locaþii, la
cinematograful Inspire din Mercur Cen-
ter – la orele 11.00 ºi 18.00 – unde sunt
proiectate scurtmetraje, alese dintre cele

Divan Film Festival
se deschide astãzi, la Craiova

„Biblioteca din V„Biblioteca din V„Biblioteca din V„Biblioteca din V„Biblioteca din Vacanþã”,acanþã”,acanþã”,acanþã”,acanþã”,
în topul preferinþelor tinerilor craioveniîn topul preferinþelor tinerilor craioveniîn topul preferinþelor tinerilor craioveniîn topul preferinþelor tinerilor craioveniîn topul preferinþelor tinerilor craioveni

Cea de-a IX-a ediþie a programului “Biblioteca din
Vacanþã” a intrat pe ultima sutã de metri. Doar câte-
va sãptãmâni ne mai despart de finalizarea, cu succes,
a singurului proiect de anvergurã din Craiova care,
în 2010, a fost distins cu premiul pentru cea mai bunã
implicare comunitarã. Asemenea ediþiilor trecute,
toate cursurile desfãºurate în aceastã varã au fost
derulate, cu titlu gratuit, de voluntarii Bibliotecii
„Alexandru ºi Aristia Aman”.

Voluntarii sunt studenþi
la Facultatea de Litere

Majoritatea activitãþilor s-au
axat, în linii mari, pe jocuri de
echipã pe diferite teme, fiºe dis-
tractive de lucru, discuþii pe mar-
ginea diferitelor filme de anima-
þie cu persoanje fascinante din
lumea desenelor animate, mici
concursuri ºi cântece interacti-
ve. Deºi cursurile de limbi strãi-
ne sunt concentrate într-un in-
terval de timp relativ scurt - opt
sãptãmâni, cât dureazã Bibliote-
ca din Vacanþã - voluntarii au ales
Biblioteca Aman “pentru mijloa-
cele rapide de informare, dar ºi
pentru faptul cã aici se organi-
zeazã activitãþi ce au ca scop dez-
voltarea copiilor”, dupã cum au
mãrturisit aceºtia. Întâlnirile sãp-
tãmânale cu cei mici au avut ca
punct de plecare dorinþa de a in-
teracþiona cu copiii, precum ºi
entuziasmul de a-i ajuta sã înveþe

lucruri noi prin metode interacti-
ve. Principala ambiþie a întregu-
lui demers, aºa cum au perceput-
o voluntarii, a constat în stimu-
larea încrederii în forþele proprii
ºi în folosirea cunoºtinþelor pe
care le-au acumulat în acest in-
terval. “Fiecare pãrinte îºi orien-
teazã copilul, cu prioritate, spre
domeniul limbilor strãine. Fãrã
doar ºi poate, dincolo de îmbo-
gãþirea inevitabilã a vocabularu-
lui ºi de lejeritatea de a comunica
un limbaj cvasi-comun, stãpâni-
rea temeinicã a uneia sau mai
multor limbi strãine este un atu
ºi un mare avantaj pentru toþi
aceia pe care-i pregãtim pentru
societatea de mâine. La Aman, în
cadrul Bibliotecii din Vacanþã,
propunem cursuri de limbã en-
glezã ºi spaniolã, cu titlu gratuit.
Voluntarii, studenþi în cadrul Fa-
cultãþii de Litere din Craiova, nu
sunt la prima experienþã la biblio-
tecã. Ne-au obiºnuit cu buna lor
dispoziþie, cu entuziasmul ºi plã-
cerea cu care-ºi însoþesc fiecare
nouã întâlnire cu cei mici. Ne
dorim ca la finalul acestei ediþii,
toþi elevii înscriºi la cele douã ate-
liere sã se mândreascã cu un ni-
vel mai bun de cunoaºtere al lim-
bii engleze sau, în funcþie de op-
þiune, spaniole”, a declarat Lu-
cian Dindiricã, managerul Bi-
bliotecii Judeþene “Alexandru ºi
Aristia Aman”.

mai noi ºi confirmate deja de critica de
specialitate. Organizatorii îi aºteaptã, apoi,
în fiecare searã, începând cu ora 21.00,
ºi în Centrul Vechi al Craiovei, unde vor
fi vizionate, în aer liber, trei filme: vineri
seara – filmul „Bulek” (o producþie Gre-
cia/Cipru/SUA, 2016); sâmbãtã – „Un
basm împuþit” (o producþie Serbia/Bul-

garia, 2015) ºi duminicã – „Lumina de
apoi” (o producþie Bulgaria/Belgia, 2017).
Sãptãmâna viitoare, Divan Film Festival
se va muta în Portul Cultural Cetate, aca-
sã la poetul Mircea Dinescu, unde, de
asemenea, se vor viziona filme bune ºi,
în plus, se vor servi bunãtãþi din bucãtã-
riile þigãneascã ºi spaniolã.
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La sfârºitul lunii martie a avut
loc Congresul PPE, în Malta.
Timp de douã zile, pe faimoasa
insulã maltezã, în localitatea
Saint Julians, 2000 de invitaþi din
40 de þãri, au dezbãtut viitorul
Uniunii Europene. Gazdele eve-
nimentului au fost: liderul Partit
Nazzjonalista – Simon Busuttil,
preºedintele PPE – Joseph Daul,
secretarul general al PPE – An-
tonio Lopez-Isturiz ºi, nu în ul-
timul rând, preºedintele Grupu-
lui PPE din Parlamentul Euro-
pean – germanul Manfred We-
ber. PPE este cel mai mare ºi cel
mai influent partid politic la ni-
vel european , care include în
prezent 79 de partide ºi parte-
neri din 41 de þãri.

Congresul de la Malta a fost
unul dedicat adoptãrii unor do-
cumente ce vizeazã poziþia PPE
cu privire la viitorul Europei, cu
accent pe politica externã ºi de
securitate precum ºi pe realitã-
þile economice ºi digitale. Des-
chiderea Congresului  PPE a
coincis cu activarea Art. 50 pri-
vind Brexit, pe 29 martie fiind
declanºat oficial procesul de
pãrãsire a UE de cãtre prim-mi-
nistrul  Marii Britanii, Theresa
May. Drept urmare mulþi dintre
liderii prezenþi la eveniment au
vorbit despre acest subiect.

Manfred Weber, preºedin-
tele Grupului PPE din cadrul
Parlamentului European, a
subliniat imporþanta proiectului
european pentru menþinerea
pãcii în Europa timp de 60 de
ani, o dovada clarã a succesu-
lui acestui demers. Referindu-
se la Turcia, Preºedintele We-
ber a transmis un mesaj clar:
„Adevãrul este cã Turcia nu va
putea niciodatã sã devinã mem-
bru plin al Uniunii Europene”.
Turcia ºi UE vor putea deveni
„parteneri apropiaþi”.    

Liderul opoziþiei din Mal-
ta, Simion Busuttil, a întãrit
ataºamentul faþa de UE: „Sã ne
întrebãm dacã avem încã nevoie
de UE. Desigur, ºtiþi cu toþii rãs-
punsul meu. Iar motivul pentru
care se datoreazã convingerea
mea este faptul cã UE repre-

Preºedintele Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul:

Malta, martie - aprilie 2017

La finele lunii martie, mai exact pe 29, Regatul
Unit a declanºat articolul 50, marcând începutul
unor lungi negocieri cu UE. Una dintre cele mai
importante chestiuni este situaþia britanicilor ce

locuiesc în UE ºi cea a cetãþenilor UE care locuiesc
în Regatul Unit. Propunerea de rezoluþie ce a fost
deja votatã cere un tratament corect al acestora ºi

spune cã interesele oamenilor ar trebui sã fie priori-
tare în cadrul negocierilor. Statutul ºi drepturile

acestora trebuie sã se supunã principiilor reciproci-
tãþii, echitãþii ºi nediscriminãrii, mai aratã textul.

zintã principiile în care cred.
Dar un motiv major este faptul
cã situaþia Maltei este foarte
bunã, de asemenea, datoritã UE.
Acesta este motivul pentru care
sunt încrezãtor în  UE ºi mân-
dru sã fiu maltez ºi european“.

Preºedintele Partidului Po-
pular European (PPE), Jo-
seph Daul, ºi secretarul sãu
general, Antonio López-Istúriz,
au cerut þãrilor Uniunii Europe-
ne sã fie unite în faþa Brexit-
ului, declanºat acum oficial de
premierul  br i tanic  Theresa
May, în timp ce negociatorul-
ºef al Comisiei Europene pen-
tru Brexit, Michel Barnier, a
subliniat cã „astãzi ( n.r 29
martie a.c) este prima zi a unui
drum foarte dificil” . În ultima
perioadã a trebuit sã facem faþã
multor confruntãri ºi am ieºit
nevãtãmaþi. Unitate ºi sã mun-

cim împreunã — este ceea ce
trebuie sã facem”, a spus Jo-
seph Daul în timpul unei con-
ferinþe de presã desfãºurate în
Malta, unde are loc Congresul
PPE.  El s-a referit atunci ºi la
alte provocãri cãrora UE trebuie
sã facã faþã în perioada urmã-
toare, dintre care a subliniat ale-
gerile din Franþa ºi Germania,
precum ºi implicaþiile rezultatu-
lui acestor alegeri pentru an-

samblul blocului comunitar.
„Pânã în septembrie, dupã ale-
gerile germane, nu vom putea
ºti care este drumul pe care va
merge Europa, dar vom face to-
tul ca sã nu triumfe populiºtii”,
a indicat Joseph Daul.

La rândul sãu, secretarul
general, Antonio López-Is-
túriz a semnalat cã „tradiþia is-
toricã a diplomaþiei britanice
este sã divizeze þãrile europe-

ne”, dar s-a declarat sigur cã
în cazul Brexit-ului acest lucru
nu se va întâmpla.

Prezent ºi el în Malta, nego-
ciatorul-ºef al Comisiei Eu-
ropene pentru Brexit, Michel
Barnier, a spus cã ziua de as-
tãzi, când guvernul britanic a
activat articolul 50 din Tratatul
de la Lisabona, „este prima zi a
unui drum foarte dificil’, dar în
acelaºi timp este ºi un ‘mo-
ment-cheie” pentru UE.  El a
subliniat cã, în negocierile care
vor urma, pentru blocul comu-
nitar este important sã obþinã
‘un acord corect’ nu doar în
ceea ce priveºte condiþiile ieºi-
rii Marii Britanii din UE, ci ºi
pentru viitorul pe termen lung
al blocului comunitar însuºi.

Au fost discutate ºi votate
16 rezoluþii privind:

•  securitatea ºi apãrarea;
•  Balcanii de vest;
•  stadiul negocierilor din

Cipru;
•  planul de sprijin pe

termen lung pentru Ucraina;
•  agricultura inteligentã;
•  provocãrile societãþii în

epoca digitalizãrii;
•  situaþia din Libia;
•  creºterea favorabilã a

incluziunii ;
•  dezinformãrile Rusiei;
•  combaterea corupþiei;
•  viitorul european al

comerþului;
•  masacrele din nordul

Irakului;
•  Cuba ºi cazul Dr. Eduar-

do Cardet;
•  prevenirea migraþiei

ilegale cãtre Europa;
•  drepturile sociale;
•  antreprenoriatul inovativ.
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În perioada 3 iulie – 31 august,
la Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” se vor des-
fãºura, sãptãmânal, o serie de
ateliere ºi cursuri educative,
structurate pe douã categorii de
vârstã. Astfel, pentru clasele I-
IV, în cadrul Secþiei pentru Co-
pii ºi Tineret – Ludotecã, se vor
desfãºura ateliere de: limba en-
glezã, limba spaniolã, origami,
hand-made, respectiv dans. Ele-
vilor mai mari, clasele V-VIII, le
sunt rezervate cursurile: „Micul
Jurnalist”, „Public Speaking”,
limbã spaniolã ºi teatru.

Programul „Biblioteca din Va-
canþã” este alternativa ineditã pe
care o propune Biblioteca Aman
pentru petrecerea timpului liber
în sezonul estival. Vacanþa de
varã este perioada anului în care
elevii dispun de cel mai mult timp
liber. Ca atare, însoþiþi de pãrinþi,
bunici sau amici, copiii se pot
înscrie la cursurile gratuite care
se vor derula timp de douã luni la
bibliotecã. Vor avea astfel ocazia
de a învãþa lucruri noi ºi de a se
relaxa într-un mediu plãcut. Alã-
turi de distracþie, toþi cei care se
vor înscrie la cursurile din acest
an vor avea posibilitatea de a de-
prinde abilitãþi noi. Dansul, lim-
ba englezã, cursurile de public
speaking ºi atelierul de teatru,
sunt doar câteva dintre progra-
melepe care le oferã biblioteca
pentru aceastãediþie. Fãrã excep-
þie, toate cursurile ºi atelierele
programului vor fi desfãºurate de
voluntarii bibliotecii.

“La biblioteca Aman, fiecare
nouã vacanþã de varã înseamnã
“Biblioteca din Vacanþã”. De
nouã ani de zile, fãrã întrerupe-
re, dezvoltãm proiectul “Biblio-
teca din Vacanþã”, o iniþiativã a
bibliotecarilor de la Secþia de

Copii ºi Tineret ºi Ludotecã. Ca
de fiecare datã la sfârºitul lunii
iunie, în aceste zile pregãtim ulti-
mele detalii ale programului. Într-
un cadru primitor, îi invitãm pe
toþi cei care doresc sã-ºi exerseze
cunoºtinþele de englezã sau spa-
niolã, pe toþi cei care vor sã se
iniþieze în tehnicile de hand-made
sau origami dar ºi pe cei pasio-
naþi de dans sã se înscrie la cur-
surile ºi atelierele noastre. Vom re-
lua cursul de teatru, un atelier pe
care l-am desfãºurat în cadrul
primelor ediþii ºi pe care, spre
bucuria copiilor, îl reintroducem
cu aceastã ocazie.Suntem con-
vinºi cã toþi participanþii dispun
de noþiuni elementare pentru toa-
te cursurile ºi atelierele la care se
vor înscrie. Noi sperãm ca prin
activitatea voluntarior noºtri sã
le oferim copiilor ocazia de a-ºi
perfecþiona abilitãþile, de a petre-
ce un timp util la bibliotecã ºi, în
fond, de a învãþa într-un mod cât
mai dinamic. Le mulþumesc tutu-
ror colegilor mei ºi voluntarilor
implicaþi”, a declarat Lucian Din-
diricã, managerul Bibliotecii Jude-
þene „Alexandru ºi Aristia Aman”.

Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” continuã ºi
în acest an derularea proiectu-
lui „Biblioteca din Vacanþã”
ajuns la cea de-a IX-a ediþie.
Adresat copiilor din clasele I-
VIII, proiectul se desfãºoarã în
intervalul3 iulie – 31 august ºi
este structurat pe mai multe ate-
liere: englezã, spaniolã, dans, jur-
nalism, hand made, origami, pu-
blic speaking ºi teatru.

ALEXANDRU IONICESCU

Purtãtor de cuvânt,

Biblioteca Judeþeanã

“Alexandru ºi Aristia Aman”

De nouã ani de zile, Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” organizeazã cursuri gratuite pen-
tru elevi, în cadrul proiectului „Biblioteca din vacan-
þã”.  Anul acesta, înscrierile se fac în intervalul 26-30
iunie,între orele 8.30-16.30, la Secþia pentru Copii ºi
Tineret a Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia

Aman”,strada M. Kogãlniceanu, nr.9 sau la numerele
de telefon 0251532267 ºi 0351441809, interior 104.

Numãrul locurilor disponibile este limitat.
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Reprezentanþii Inspectoratu-
lui pentru Situaþii de Urgenþã
(ISU) Dolj au anunþat cã, la
cea mai mare competiþie
sportivã destinatã pompierilor
ºi poliþiºtilor, World Police
and Fire Games, organizatã o
datã la doi ani, care s-a
desfãºurat anul acesta în
perioada 8 - 13 august, la
West Los Angeles College, în
Statele Unite ale Americii, au
participat peste 10.000 de
sportivi din 65 de þãri, printre
ei regãsindu-se ºi 13 reprezen-
tanþi ai pompierilor români,

Atletã a ISU Dolj, multiplã
medaliatã în SUA

membri ai Asociaþiei Sportive
a Pompierilor din România. În
delegaþia României la aceastã
importantã competiþie a fost
selecþionatã ºi o atletã din
cadrul Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al
Judeþului Dolj, plutonier major
Corina Cucu, de 37 de ani, din
Craiova, care, în urma unei
prestaþii sportive de excepþie,
a obþinut 4 medalii (1 aur ºi 3
argint), respectiv aur la 400 m
garduri ºi argint la 200 m, 400
m ºi triplusalt.

CARMEN ZUICAN
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Statele Unite se aflã într-un rãzboi eco-
nomic cu China, a declarat ieri Steve Ban-
non, strategul-ºef al preºedintelui Donald
Trump, care a avertizat cã Washingto-
nul va sancþiona China pentru practicile
comerciale neloiale. “Suntem într-un rãz-
boi economic cu China. Nu au nicio re-
þinere sã spunã ce practici au, este în fi-
rea lor. Unul dintre aceste state va avea
hegemonia în 25 sau 30 de ani ... ºi o sã
fie ei dacã vom continua pe acest drum.
Dacã vom continua sã pierdem aceastã
luptã, suntem la cinci sau cel mult zece
ani de atingerea unui punct de inflexiune
din care nu ne vom putea reveni nicioda-
tã”, a declarat Bannon. Strategul ºef al
preºedintelui american a precizat cã SUA
vor folosi articolul 301 din Legea Comer-
þului din 1974 împotriva coerciþiei chi-
neze asupra transferurilor de tehnologie
de la societãþi americane care desfãºoa-
rã activitãþi în China ºi vor continua sã
depunã plângeri împotriva politicii de
dumping a Beijingului privind exporturile

Turcia criticã

declaraþiile

Angelei Merkel

ºi avertizeazã

cã Germania

nu poate impune

politica UE
Ministrul turc pentru

Afaceri Europene, Omer
Celik, a declarat ieri cã
afirmaþiile fãcute de cãtre
cancelarul german, Angela
Merkel, privind oprirea
extinderii unei uniuni
vamale între Turcia ºi
Uniunea Europeanã au
afectat credibilitatea Blocu-
lui comunitar. Angela
Merkel a declarat miercuri
cã nu va exista o extindere a
uniunii vamale ºi “niciun
fel de adâncire” a relaþiilor
dintre Turcia ºi Uniunea
Europeanã, dupã o serie de
dispute legate de acþiunile
represive ale Turciei în urma
încercãrii eºuate de loviturã
de stat din 2016. “Aceasta
este o afirmaþie nefericitã.
Trebuie sã subliniem cã
niciun membru al Uniunii
Europene nu ar trebui sã
dea ordine cãtre instituþiile
UE sau cãtre procesele UE.
Aceste situaþii sunt foarte
periculoase, iar declaraþiile
dãuneazã credibilitãþii UE”,
a declarat Omer Celik. Celik
susþine cã atât Turcia, cât ºi
Uniunea Europeanã vor
avea de câºtigat de pe urma
schimbãrile aduse uniunii
vamale. “Ei se comportã ca
ºi când ar face o favoare
Turciei. Permiteþi-mi sã fiu
foarte clar, nu ne grãbim în
aceastã privinþã”, a spus
ministrul turc. Reprezentan-
tul guvernului de la Ankara
a reiterat cererea Turciei
pentru arestarea ºi extrãda-
rea unui bãrbat acuzat de
implicare în tentativa eºuatã
de loviturã de stat din 2016.
Adil Oksuz, un profesor de
teologie suspectat cã a avut
un rol major în complotul
împotriva regimului Recep
Erdogan, a fost vãzut în
oraºele germane Frankfurt
ºi Ulm ºi deþine un permis
de ºedere temporarã din
partea landului Baden-
Wurttemberg. “Niciun aliat
al nostru nu poate gãzdui un
criminal. Chiar ºi posibilita-
tea ca o persoanã care are
legãturi clare cu tentativa de
loviturã de stat sã fie adã-
postitã de aliatul nostru este
dezolantã”, a mai spus
Omer Celik. În ultimele
luni, Turcia a acuzat Ger-
mania cã oferã un refugiu
militanþilor kurzi ºi suspecþi-
lor cãutaþi pentru presupuse
legãturi cu puciul eºuat din
2016. Peste trei milioane de
imigranþi turci trãiesc în
Germania.

Un incendiu de vegetaþie ame-
ninþã locuinþele dintr-un sat aflat
pe insula Kefalonia, dar nu au fost
raportate victime, au anunþat ieri
autoritãþile din Grecia. Potrivit ser-
viciilor de intervenþie, 18 pompieri,
nouã autospeciale, zece tancuri cu
apã ºi mai multe utilaje care îm-
prãºtie pãmânt sunt folosite pen-
tru stingerea incendiului. Mai mulþi
pompieri din Grecia continentalã
au fost trimiºi sã acorde ajutor.
Flãcãrile au ajuns în grãdinile unor
case aflate pe insula Kefalonia, dar
nu existã deocamdatã informaþii

Guvernul britanic intenþioneazã
sã menþinã cãlãtoriile fãrã vize în
Marea Britanie pentru cetãþenii din
Uniunea Europeanã, chiar ºi dupã
Brexit, iar planurile pentru sistemul
britanic de imigrare urmeazã sã fie
prezentate în toamnã. Propunerile
oficiului de Interne de la Londra
ar însemna cã vizitatorii din þãrile
Uniunii Europene ar avea nevoie
doar de permisiunea de a lucra, de
a studia sau de a se stabili în Ma-
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de oþel ºi aluminiu. “Vom încerca sã ne
impunem în faþa acestor oameni. Am
ajuns la concluzia cã au pornit un rãzboi
economic ºi cã ne strivesc”, a mai spus
Bannon. Steve Bannon considerã cã nu
existã niciun motiv de a avea o abordare
temperatã în raport cu China pentru a
obþine sprijinul Beijingului în privinþa si-
tuaþiei din Coreea de Nord, întrucât apre-
ciazã cã regimul chinez vrea sã-ºi men-
þinã influenþa la Phenian. Strategul-ºef al
Casei Albe a mai spus cã SUA ar putea
lua în considerare o înþelegere în care
China obligã Coreea de Nord sã-ºi în-
gheþe activitãþile nucleare ºi sã fie desfã-
ºurate inspecþii periodice, apoi Statele
Unite ºi-ar retrage trupele din Peninsula
Coreeanã, dar cã o asemenea înþelegere
pare îndepãrtatã. În contrast cu amenin-
þarea lui Donald Trump de “foc ºi furie”
împotriva Coreei de Nord, Steve Bannon
considerã cã nu existã o soluþie militarã,
întrucât intervenþia s-ar solda cu moar-
tea a milioane de sud-coreeni.

Marea Britanie vrea sã menþinã ºi dupã Brexit cãlãtoriile
fãrã vize din UE: Vor exista progrese semnificative

rea Britanie. În prezent, cetãþenii
UE beneficiazã de astfel de liber-
tãþi, fãrã restricþii. Potrivit analiº-
tilor, una dintre marile provocãri
ale acestei mãsuri ar fi modul în
care sistemul urmãreºte dacã vizi-
ta unui cetãþean UE se transformã
într-o ºedere pe termen lung care
ar necesita o vizã. Guvernul brita-
nic susþine cã verificãrile actuale
privind imigraþia au fost gestiona-
te prin accesul la locuri de muncã

ºi la servicii sociale, nu doar prin
capacitatea de a controla intrarea
pe la o frontierã. Miercuri, Marea
Britanie a anunþat cã vrea sã evite
reintroducerea controalelor la
frontiera dintre regiunea britanicã
Irlanda de Nord cu Republica Ir-
landa, stat membru al Uniunii Eu-
ropene, dupã Brexit. Marea Brita-
nie are încredere cã vor fi înregis-
trate “progrese suficiente” în ne-
gocierile cu Uniunea Europeanã
pânã în luna octombrie, pentru a
trece la urmãtoarea fazã a discu-
þiilor privind Brexit, a anunþat ieri
guvernul de la Londra. Guvernul
premierului Theresa May urmãreº-
te ca discuþia sã depãºeascã preo-
cuparea UE privind o soluþionare
a facturii de Brexit, pentru a anali-
za modul în care ar putea funcþio-
na viitoarele relaþii comerciale. Dar
reprezentanþii Blocului comunitar
au reiterat faptul cã nu pot lua în
considerare legãturile viitoare îna-
inte de a fi înregistrate progrese
considerabile în prima etapã a dis-
cuþiilor asupra drepturilor cetãþe-
nilor, graniþei Marii Britanii cu Ir-
landa ºi reglementãrii financiare.
“Oficialii guvernamentali lucreazã

în ritm normal ºi suntem convinºi
cã vom face progrese suficiente
pânã în octombrie, pentru a avan-
sa discuþiile în faza urmãtoare.
Dupã cum a spus ºi ministrul (n.a.
- ministrul pentru Brexit, David
Davis), este important ca ambele
pãrþi sã demonstreze o abordare
dinamicã ºi flexibilã în fiecare run-
dã a negocierilor”, a declarat pur-
tãtorul de cuvânt al Departamentu-
lui britanic de Brexit. Miercuri, Sky
News a citat surse potrivit cãrora
cele douã pãrþi ar putea fi nevoite
sã amâne discuþiile privind relaþiile
comerciale post-Brexit pânã în luna
decembrie, întrucât nu va fi înre-
gistrat progresul solicitat de UE. La
27 iulie, Michel Barnier, negociato-
rul-ºef al UE, a declarat cã este tot
mai puþin probabil ca discuþiile în-
tre Marea Britanie ºi Uniunea Euro-
peanã privind relaþiile dupã Brexit
sã înceapã în luna octombrie din
cauza lipsei progresului pe tema
unor chestiuni precum drepturile
cetãþenilor ºi obligaþiile financiare.
Urmãtoarea rundã de discuþii pri-
vind ieºirea Marii Britanii din Uniu-
nea Europeanã este programatã sã
aibã loc la finalul lunii august.

Un incendiu de vegetaþie ameninþã locuinþele de pe insula Kefalonia
cu privire la eventuale pagube ma-
teriale sau persoane rãnite. Incen-
diul a izbucnit miercuri noapte în
afara satului Simotata. Autoritãþi-
le locale au trimis mai multe auto-
buze în cazul în care evacuarea
localnicilor va fi necesarã. Grecia
a solicitat ajutor din partea altor
state membre ale Uniunii Europe-
ne pentru stingerea incendiilor de
vegetaþie de la periferia oraºului
Atena ºi de pe insulele Zakynthos
ºi Kefalonia. În prezent, peste 55
de focare de incendii sunt active
în Grecia.
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○ sursa: cinemagia.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

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.

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...



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
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Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asistenþã

Socialã ºi Protecþi a Copilului Dolj,
titular al proiectului “Reamenajare ºi
recompartimentare clãdire centru de
recuperare ºi reabiltare pentru per-
soane adulte cu handicap Cãlãraºi”,
anunþã publicul interesat asupra luã-
rii deciziei etapei de încadrare de cãtre
A.P.M. Dolj – AVIZARE FÃRÃ
ACORD DE MEDIU, pentru proiec-
tul Reamenajare ºi recompartimen-
tare clãdire centru de recuperare ºi
reabiltare pentru persoane adulte cu
handicap Cãlãraºi, propus a fi am-
plasat în localitatea Cãlãraºi, str. Pe-
tre Baniþã nr. 13, jud. Dolj. 1. Proiec-
tul deciziei de încadarare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consul-
tate la sediul A.P.M. Dolj, mun. Craio-
va, str. Petru Rareº nr. 1, în zilele de
L-J între orele 8 – 16 ºi Vineri între
orele 8 – 14, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet: http://ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat poa-
te înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare (în ter-
men de 5 zile de la data publicãrii pre-
zentului anunþ), pânã la data de
22.08.2017.

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 sep-
tembrie 2017, la urmãtoarele disci-
pline: canto clasic, muzicã uºoarã,
muzicã popularã, pian, vioarã, chi-
tarã, orgã, acordeon, instrumente
de suflat (saxofon), dans clasic (ba-
let), actorie, picturã, graficã, artã
cinematograficã. Examenul de ad-
mitere, în anul I, se va desfãºura în
perioada 4-7 septembrie 2017. Re-
laþii la telefon 0251/413.371; luni –
vineri între orele 09.00- 15.00, în
perioada înscrierilor.

Anunþul tãu!
SC WIN IMPEX SRL anunþã pu-

blicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Desfiinþa-
re imobil C1 ºi C2 ºi împrejmuire
stradalã” ºi „Construire imobil
S+P+3 locuinþe colective cu par-
caje la Sp, amenajare incintã, plat-
formã de gunoi ºi împrejmuire stra-
dalã”, propus a fi amplasat în mu-
nicipiul Craiova, strada Cîmpia Is-
laz, nr. 40, judeþul Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, Craiova,
strada Petru Rareº, nr. 1 ºi la se-
diul SC Win Impex SRL Craiova,
str. George Enescu, nr. 70, în zilele
de luni pânã joi, între orele 8.00-
16.30 ºi vineri între orele 8.00-
14.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj, Cra-
iova, strada Petru Rareº, nr. 1, fax
0251.419.035, email: office@ap-
mdj.anpm.ro.

CAIMAC MIHAELA  cu domi-
ciliul în Craiova, str. Spania , Nr.17,
anunþã publicul interesat asupra
elaborãrii primei versiuni a PUZ
RECONSIDERARE FUNCÞIONA-
LÃ  A ZONEI AFERENTE, Bd. DA-
CIA, NR.60 ªI STR. FÃGÃRAª 61I,
localitatea Craiova, Bd. Dacia,
nr.60 ºi str. Fãgãraº nr.61I ºi de-
clanºarea etapei de încadrare pen-
tru obþinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a pla-
nului se poate realiza la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº nr.1, Craio-
va, judeþul Dolj, site-ul APM Dolj,
http://apmdj.anpm.ro. Comentarii-
le ºi sugestiile se vor transmite în
scris la sediul APM Dolj, în termen
de 18 zile calendaristice de la data
prezentului anunþ.

Anunþul tãu!
S.C. Salubritate Craiova

S.R.L. organizeazã concurs
pentru ocuparea unui post de
casier, pe perioadã determina-
tã,  în cadrul Serviciului Abonaþi.
Dosarele se vor depune la Com-
partimentul Resurse Umane
pânã la data de 22.08.2017, ora
16.00. Informaþii suplimentare
se pot obþine la telefon 0251/
412.628, interior 119.

FLORICA Costina Simona În-
treprindere Individualã, titular al
proiectului “Înfiinþare Centru de
Activitãþi Recreaþionale în Co-
muna Periºor”, anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre APM
Dolj- Fãrã evaluarea impactului
asupra mediului ºi fãrã evaluare
adecvatã- pentru proiectul men-
þionat, propus a fi amplasat în
comuna Periºor, satul Periºor,
str. Aleea Florilor 1, nr. 1A. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr.1, în
zilele de L-J, între orele 08.00-
16.00 ºi vineri între orele 08.00-
14.00, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet: www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/obser-
vaþii la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 5 zile.

Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.
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RAADPFL Craiova anunþã concesionarii sau moºtenitorii acestora ale

cãror locuri de veci au termenul de concesiune expirat sã se prezinte la
sediul RAADPFL Craiova, în vederea prelungirii sau reconcesionãrii.

Conform HCL nr. 364/2013, dupa 90 de zile de la data expirãrii concesiunii,
este pierdut dreptul de concesiune, iar locul de veci intrã în circuitul locurilor
libere.

ACTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA CONCESIUNII
· cerere;
· referat de la Administratia Cimitirului;
· CI concesionar – original ºi copie;
· chitanþa concesiune.

ACTE NECESARE PENTRU RECONCESIONAREA LOCURILOR DE VECI
· cerere (din partea tuturor moºtenitorilor);
· adeverinþã obþinutaã de la RAADPFL sau referat de la Administratia

Cimitirului;
· chitanþa de concesiune, act de concesiune;
· CI moºtenitori – original ºi copie;
act notarial în care sã fie precizat locul de veci(certificat de moºtenitor, cer-

tificat legatar, partaj voluntar etc) – copie.

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

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon:
0767/674.328.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4
camere, foarte spa-
þios, proaspãt igie-
nizat, cu vedere tri-
lateralã, 2 bãi, 2 bal-
coane, decoman-
dat - zona 1 Mai,
Târg Pelendava –
Kaufland. Telefon:
0762/622.136.

CASE

Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.

Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-vie
ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posi-
bilitate de racordare
la reþeaua publicã de
alimentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, izo-
latã termic, încãlzire
centralã, 570 mp sau
schimb cu aparta-
ment minim 3 came-
re. Telefon: 0746/
498.818.

Vând casã netermi-
natã în Cârcea, Ale-
ea Podului nr. 12. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp teren
intravilan,cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus di-
ferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând 10 ha pãdure
stejar 100-110 ani
comuna Bãrbãteºti-
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.

Proprietar vând  1000
mp Cîrcea lângã Com-
plex Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti lân-
gã Fabrica de termo-
pane Q Fort. Telefon:
0752/641.487.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl
ºi semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi -
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE

CUMPÃR DOUÃ
CAMERE PLATA
PE LOC. Telefon:
0761/355.107.sau
0758/ 270.906.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.
Vând vin de þarã
100 litri 100% na-
tural. Telefon:
0772/091.370.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã me-
talicã 2 locuri. Tele-
fon: 0744/208.585.
Vând 50 l vin negru
natural, butoi stejar
300-400 l, putinã ste-
jar 100-120 l, pre-
mergãtor.Telefon:
0745/602.001.
Vând pendulã ceas,
stabilizator tensiune
rusesc, maºinã de
cusut Singer, rochie
de mireasã. Telefon:
0771/622.574.
Vând barcã pneu-
maticã din camerã
auto, cântar pentru
diabet - 10 lei. Tele-
fon: 0351/181.202;
0770/970.204.

Vând 3 locuri de veci
cimitirul Sineasca. Te-
lefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând aragaz 3
ochiuri SOMEª cu
hotã electricã ºi chiu-
vetã fontã. Telefon:
0728/011.731.
Vând maºinã de cu-
sut electricã pentru
piese. Telefon: 0351/
181.202; 0770/
970.204.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,  al-
ternator 12V nou, pi-
ckup Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã
nouã, discuri cu mu-
zicã diversã Telefon:
0251/427.583.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 18 august 2017

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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.

ANUNÞ PREALABIL PRIVIND
AFIªAREA PUBLICÃ

A DOCUMENTELOR TEHNICE
ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ - teritorialã
Cãlãraºi, din judeþul Dolj anunþã pu-
blicarea documentelor tehnice ale ca-
dastrului pentru sectoarele cadastra-
le nr. 2 ºi 4 începând cu data de
22.08.2017, pe o perioadã de 60 de
zile, la sediul Comunei Cãlãraºi, con-
form art.14 alin.(1) ºi (2) din Legea
cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare
nr. 7/1996, republicatã, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare.

Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depune la
sediul primãriei ºi pe site-ul Agenþiei
Naþionale de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã.

Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 ga-
lantare cu geam, 3
etajere cu rafturi, 2
dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.
Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grã-
dina, 4 bare cornier
de 70cm lungi de
2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
scris electricã, trans-
formator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fon-
tã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci,
ghete militare noi, fri-
gider. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, tro-
tinetã nichelatã. Te-
lefon: 0771/558.572.

Vând aragaz 4
ochiuri, televizor
color 100 lei buca-
ta, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi
fãcute noi cimitirul
Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând calorifer din
fontã cu 5 ele-
menþi, 50 lei. Tele-
fon: 0351/416.166.

Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

DIVERSE

Singura argintãrie
din Craiova, situatã
în ValeaVlãicii (vis-a-
vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.
Credite bancare Dolj
ºi Olt. Telefon: 0765/
586.522.
Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã
„Oltenia” al judeþului
Dolj oferã cu titlu gra-
tuit câine de serviciu -
ciobãnesc german.
Solicitãrile de prelua-
re fãrã platã vor fi de-
puse la sediul Inspec-
toratului pânã la data
de 23.08.2017. Infor-
maþii suplimentare se
pot obþine la nr. de tel.
0251.510126 (int.
27756).

PIERDERI
PRIMALY SRL de-
clarã pierdute certifi-
cate constatatoare
ale punctelor de lu-
cru emise de ORC
Dolj. Se declarã nule.
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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 ,  azi ,  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

În presa centralã s-a vehiculat
posibilitatea ca Victor Piþurcã sã-l
înlocuiascã pe Devis Mangia, din
staff-ul fostului selecþioner urmând
sã facã parte Eugen Neagoe ºi Flo-
rin Prunea, acesta din urmã ca pre-
ºedinte. Jurnalistul spusese cã ºtie
acest lucru “dintr-o singurã sursã,
80% credibilã”. Reacþia a venit
chiar din partea finanþatorului echi-
pei, Mihai Rotaru, ºi a fost una
destul de durã: „La ªtiinþa ne do-
rim stabilitate ºi profesionalism, iar
rezultatele lui Devis Mangia sunt
foarte bune, la fel ºi metodele lui,
în care avem încredere. În fotba-
lul românesc existã prea puþinã rãb-
dare, din pãcate, iar acum obser-
vãm cã acest obicei nu vine nea-
pãrat din partea patronilor, ci ºi din-
spre unii jurnaliºti. Dacã ar fi sã o

Mangia nu are coºmaruri cu Piþi:Mangia nu are coºmaruri cu Piþi:Mangia nu are coºmaruri cu Piþi:Mangia nu are coºmaruri cu Piþi:Mangia nu are coºmaruri cu Piþi:
„Mã gândesc doar cum sã îmbunãtãþim jocul echipei”

Antrenorul italian recunoaºte cã evoluþiile  nu au fost unele pe mãsura
pretenþiilor fanilor, dar în acelaºi timp are de partea sa statistica

În penultimul meci de verifica-
re înaintea începerii sezonului,
echipa satelit a ªtiinþei a pierdut
pe stadionul „Chimia” contra ce-
leilalte formaþii doljene din Liga a
III-a, CSO Filiaºi, scor 0-1, gol
marcat de Duriþã, în repriza a
doua. Este a doua confruntare
amicalã între cele douã formaþii,
dupã ce craiovenii câºtigaserã cu
3-1 pe „Extensiv”. Cornel Papurã
a folosit echipa: L. Popescu –
Borþa, Ion, Chiriþã, Jenaru – Þoiu,
Dinu, Trancã – Frãsineanu, Ga-
vrilã, Manea. Au mai intrat: Dicã
– Trocan, Hreniuc, Iuga, Gunie,
Mihãilã, D. Vasile. De partea cea-

luãm aºa, pot spune ºi eu cã cel
care a dat informaþia e cam prostuþ,
dar cã o ºtiu dintr-o singurã sursã,
80% credibilã”.

Însuºi Florin Prunea a dezmin-
þit zvonul venirii în Bãnie alãturi de
Victor Piþurcã: “Am fost la ultime-
le douã-trei jocuri ale Craiovei,
unde m-am întâlnit cu foºti colegi
ºi îmi face plãcere sã merg acolo.
Am o relaþie foarte corectã cu
domnul Rotaru, dar nu s-a pus nici-
odatã problema sã merg la Univer-
sitatea. Nu am nimic de ascuns.
Nu am auzit nimic nici despre Vic-
tor Piþurcã. Lumea este foarte
mulþumitã de Mangia, cred eu cã
sunt rezultate bune. Nu vãd de ce
ar fi schimbat”.

Devis Mangia nu-ºi face pro-
bleme cã va fi înlocuit: „Despre

ce se vehiculeazã, aveþi rãspun-
sul finanþatorului echipei, nu este
treaba mea sã comentez. Eu mã
gândesc doar la munca pe care o
am de fãcut. Dacã scoatem din
calcul meciurile cu AC Milan ºi
FCSB, în fiecare joc am avut peste
60 la sutã posesie ºi am creat 10
faze periculoase, sunt datele
InStat. Nu-mi amintesc situaþii în
care echipa sã fie pe podium, ne-
învinsã, dar sã se punã problema
schimbãrii antrenorului, dar în
fotbal este posibil orice”.

Mangia: „Viitorul joacã cel mai
bun fotbal”

Italianul Devis Mangia a vorbit
despre urmãtorul meci al Univer-
sitãþii Craiova, cel cu Viitorul, pro-
gramat duminicã, de la ora 18.30,

la Ovidiu. Tehnicianul considerã
cã Viitorul este echipa care joacã
fotbalul cel mai bun din Liga I, iar
Hagi este un antrenor valoros, aºa
cum atunci când evolua „ el în-
truchipa fotbalul însuºi”. „Ne aº-
teaptã un meci dificil cu Viitorul,
campioana României. E adevãrat
cã au pierdut câþiva jucãtori ºi cã
nu trec printr-o perioadã bunã,
dar eu cred cã Viitorul este echi-
pa care propune un fotbal de cali-
tate, poate cel mai bun din Româ-
nia. În fiecare meci îºi creazã
multe ocazii, chiar dacã nu le-au
concretizat. Hagi este un antrenor
foarte bun, iar performanþele vor-
besc de la sine, dar ºi ca jucãtor,
era o plãcere sã-l vezi evoluând.
Pot spune cã el întruchipa fotba-
lul însuºi”. Întrebat despre faptul
cã fanii nu apreciazã jocul echi-
pei, în ciuda rezultatelor pozitive,
italianul a precizat: „Fanii au în-
totdeauna dreptate ºi vom încer-
ca sã le facem pe plac. Sper cã
ne vom îmbunãtãþi jocul, avem
fotbaliºti de calitate, putem juca
mai bine de la meci la meci, aceas-
ta este mentalitatea noastrã”.

Devis Mangia a explicat ºi
schimbãrile pe care le efectuea-
zã în defensivã de la un meci la
altul ºi chiar în timpul fiecãrei
partide: „Am încercat sã le dãm
posibilitatea de a juca tuturor din
lot, sã rulãm jucãtorii, din cauza
calendarului competiþional încãr-
cat. De acum încolo vom avea
mai multe zile pentru a pregãti
meciurile ºi vom încerca sã for-
mãm un grup mai omogen în apã-
rare. Noi jucãm cu 3 fundaºi pe
construcþie ºi ne apãrãm cu 4 ju-

cãtori, schimbãm atât în funcþie
de joc, de caracteristicile jucãto-
rilor, dar ºi în ideea de a putea
crea probleme adversarilor”.

Cât despre jucãtorul canadian
care se aflã în probe la Craiova,
Hanson Boakai, Mangia nu s-a con-
vins încã: „Nu l-am vãzut decât la
un antrenament ºi o reprizã la un
meci amical al echipei a doua. Pen-
tru a lua o decizie trebuie sã-l mai
vãd ºi sã mã consult cu antrenorul
echipei satelit, Cornel Papurã. ªtim
cã mai sunt douã sãptãmâni pen-
tru transferuri ºi vrem sã ne com-
pletãm lotul, avem unele posturi
care trebuie dublate, dar nu avem
certitudini deocamdatã”.

Bãluþã revine pe teren în meciul
cu fosta sa echipã

Cãpitanul ªtiinþei, Alex Bãluþã,
va reveni dupã o accidentare care
l-a þinut departe de teren în ultime-
le douã etape. Decarul oltean este
motivat de convocarea la naþiona-
lã ºi spune cã ºi-ar dori sã mar-
cheze contra fostei sale echipe,
Viitorul, de al cãrei succes s-a bu-
curat la finalul stagiunii trecute. „Va
fi un meci greu cu Viitorul, pentru
cã ei au nevoie de puncte, nu trec
printr-o perioadã bunã, nu au mai
câºtigat din prima etapã. Trebuie
sã respectãm indicaþiile antrenoru-
lui, fiindcã vom avea de câºtigat,
aºa cum s-a întâmplat în ultimele
meciuri. M-am bucurat pentru Vi-
itorul cã a câºtigat titlul, au demon-
strat cã au fost cei mai buni. Mã
aºteptam sã fiu convocat la naþio-
nalã, deºi am avut ceva emoþii din
cauza acestei accidentãri” a spus
Alex Bãluþã.

Filiaºiul s-a revanºat în faþaFiliaºiul s-a revanºat în faþaFiliaºiul s-a revanºat în faþaFiliaºiul s-a revanºat în faþaFiliaºiul s-a revanºat în faþa
puºtilor lui Papurãpuºtilor lui Papurãpuºtilor lui Papurãpuºtilor lui Papurãpuºtilor lui Papurã

laltã, Victor Naicu i-a avut pe te-
ren pe: Nica – Calu, Preda, Tere-
che, Cruºoveanu – Borhot, Bor-
neci, Papa, Duriþã – Badea, Gea-
nimu. Au mai intrat: Munteanu –
Obeanu, Bãlã, Duma, Chivu, Rã-
ducan, Pârvuicã, Stancu. 

Echipa a doua a Universitãþii
Craiova, cât ºi CSO Filiaºi, au
fost repartizate în Seria a 4-a a
Ligii a III-a, în zona Banat-Olte-
nia. „Leuþii” vor debuta în noul
sezon contra formaþiei Centrul
Naþional de Pregãtire Timiºoara,
apoi vor evolua în deplasare cu
CSM Lugoj. Filiaºiul joacã în pri-
ma etapã în deplasare contra echi-

pei Internaþional Bãleºti, cea care
a trecut de Tractorul Cetate în
barajul de promovare, iar în run-
da a doua stã, aºa cã prima parti-
dã pe teren propriu va fi în etapa
a patra. Alãturi de echipele dolje-
ne, din serie mai fac parte: ªoi-
mii Lipova, Internaþional Bãleºti,
Ghiroda, CSM ªcolar Reºiþa,
CSM Lugoj,  Naþional Sebiº, Ce-
tate Deva,  Gloria Lunca Teuz
Cermei, Millenium Giarmata,
Nuova Mama Mia Becicherecu
Mic, ACS ªirineasa, Herman-
nstadt ºi Centrul Naþional de Pre-
gãtire Timiºoara. Campionatul
începe pe 26 august.
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