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- Ar trebui, Popescule, ca edilii

sã meargã numai cu autobuzul ca

sã vadã ºi ei cum aratã strãzile.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

ªi Catalonia –ªi Catalonia –ªi Catalonia –ªi Catalonia –ªi Catalonia –
însângeratãînsângeratãînsângeratãînsângeratãînsângeratã
de teroriºti!de teroriºti!de teroriºti!de teroriºti!de teroriºti!

13 persoane ucise, peste 100
de persoane, din peste 20 de
þãri diferite, rãnite, în urma
atentatului din zona bulevar-
dului Las Ramblas, din Barce-
lona, arterã frecventatã, cu
precãdere, de turiºti, în sezo-
nul estival. Neprotejat cu blo-
curi sau piloni de ciment. (!) O
dubã albã, condusã în zig-zag,
pe o distanþã de 500 m, a fãcut
prãpãd. Poliþia a confirmat
evenimentul tragic considerân-
du-l un atac terorist, iar Sta-
tul Islamic ºi-a revendicat car-
nagiul. Câteva ore mai târziu,
la Cambrils, staþiune balnea-
rã, situatã la 120 de km…

TTTTTudose îl ameninþãudose îl ameninþãudose îl ameninþãudose îl ameninþãudose îl ameninþã
pe ministrul Cuc:pe ministrul Cuc:pe ministrul Cuc:pe ministrul Cuc:pe ministrul Cuc:
“V“V“V“V“Vom avea oom avea oom avea oom avea oom avea o
discuþie personalãdiscuþie personalãdiscuþie personalãdiscuþie personalãdiscuþie personalã
despre Tdespre Tdespre Tdespre Tdespre TAROM”AROM”AROM”AROM”AROM”

Premierul Mihai Tudose i-a ce-
rut ministrului Transporturilor,
Rãzvan Cuc sã dea explicaþii le-
gat de situaþia de la TAROM, sus-
þinând cã la o pierdere de 104 mi-
lioane de lei, în ºase luni, minis-
trul ar fi trebuit sã facã urgent o
analizã.  Un schimb de replici a
avut loc ºi pe situaþia autostrãzi-
lor.  Premierul Mihai Tudose i-a
reproºat ministrului Transportu-
rilor cã oamenii pe care i-a trimis
sã verifice lucrãrile pe diferite
tronsoane de autostrãzi nu s-au
deplasat în teren.
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Locuitorii oraºului
Dãbuleni sãrbãtoresc,
în acest week-end, Zi-
lele localitãþii, un pri-
lej de distracþie cât cu-
prinde, dar ºi de reîntâl-
nire cu fiii satului, rãs-
pândiþi în toate colþuri-
le þãrii ºi ale lumii. Mu-
zica popularã, portul
tradiþional ºi competiþii-
le sportive nu lipsesc
din program, autoritãþi-
le strãduindu-se sã le
ofere tuturor momente
pline de surprize, care
vin dupã o varã toridã
ºi foarte solicitantã
pentru agricultorii din
câmpia Dunãrii.
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Creºterea costurilor
de trai ºi evoluþia
economiei,
principalele
îngrijorãri
ale românilor

Aproape o treime dintre
respondenþii la un sondaj
desfãºurat de compania de
cercetare GfK UK spun cã sunt
preocupaþi de posibilitatea
creºterii costului de trai în
urmãtorul an ºi 15% sunt
îngrijoraþi cã ºi-ar putea pierde
locul de muncã. De asemenea,
21% dintre ei sunt preocupaþi de
evoluþia economiei în urmãtoa-
rea perioadã. Creºterea costului
de trai în urmãtoarea perioadã
este pusã de 29% dintre clienþii
români pe seama creºterii
cheltuielilor cu utilitãþile, peste
media de 17% la nivel european,
a costurilor cu locuinþa, fie cã
este vorba despre chirii sau
despre rate la bancã pentru
achiziþionarea unei locuinþe
(15%) ºi a cheltuielilor cu
alimentele (12%). Prin compara-
þie, pentru respondenþii din
Europa, principalul motiv al
creºterii costului de trai este
reprezentat de cheltuielile cu
chirii sau rate pentru achiziþia
locuinþei (19%) ºi de cheltuielile
cu alimentaþia (19%). Totodatã,
ieºirea la pensie este un factor
despre care 12% dintre respon-
denþii din România considerã cã
le-ar putea afecta nivelul de trai,
spre deosebire de media de numai
6% la nivel european, iar 7%
dintre ei iau în calcul posibilita-
tea ca în perioada urmãtoare sã
primeascã mai puþini bani din
strãinãtate ºi, astfel, nivelul de
trai sã fie afectat. Românii au un
comportament de creditare
responsabil, aratã studiul GfK
UK. Cei mai mulþi dintre respon-
denþii din România spun cã iau în
calcul împrumuturile de la bãnci
sau instituþii financiare nebanca-
re în principal atunci când vor sã
facã îmbunãtãþiri în locuinþã
(31%), când intervin cheltuieli
neaºteptate care le pot influenþa
situaþia financiarã (29%) sau
cheltuieli medicale (18%), când
cautã sã-ºi consolideze datoriile
(23%), dar ºi pentru a investi în
educaþia copiilor (5%).
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”Proiectul de lege are în vedere
exclusiv transpunerea unor preve-
deri din douã directive ale Uniunii
Europene: Directiva 2014/42/UE a
Parlamentului European ºi a Con-
siliului din 3 aprilie 2014 privind
îngheþarea ºi confiscarea instru-
mentelor ºi produselor infracþiuni-
lor sãvârºite în Uniunea Europea-
nã, precum ºi Directiva 2016/343/
UE a Parlamentului European ºi a
Consiliului din 9 martie 2016 pri-
vind consolidarea anumitor aspec-
te ale prezumþiei de nevinovãþie ºi
a dreptului de a fi prezent la pro-
ces în cadrul procedurilor pena-
le”, se aratã într-un comunicat de
presã al Executivului.

Potrivit sursei citate, interven-

”Domnule ministru Cuc, acum
trei sãptãmâni v-am întrebat de ce
i-aþi prelungit cu patru luni manda-
tul celui de la TAROM ºi mi-aþi spus
cã vã asumaþi ºi cã aveþi încredere
în el. Înþeleg cã aveþi încredere în
el (n.r. directorul companiei
TAROM) ºi vã asumaþi ce e acolo?
104 milioane pierdere pe 6 luni?”, l-
a întrebat premierul Mihai Tudose
pe Rãzvan Cuc.

Ministrul Transporturilor a în-
cercat sã ofere explicaþii: ”La
TAROM sunt pierderile pe care le-
aþi amintit, dar la TAROM au ope-
rat cu douã aeronave în minus ºi în
urma unei decizii comerciale anu-
mite rute comerciale au fost anula-
te ºi acum se reiau. Au avut ºi pro-

Conform unei directive UE transpusã în legislaþia româneascã,

Condamnaþii îºi vor pierde averileCondamnaþii îºi vor pierde averileCondamnaþii îºi vor pierde averileCondamnaþii îºi vor pierde averileCondamnaþii îºi vor pierde averile
acumulate în ultimii 5 ani anteriori sentinþeiacumulate în ultimii 5 ani anteriori sentinþeiacumulate în ultimii 5 ani anteriori sentinþeiacumulate în ultimii 5 ani anteriori sentinþeiacumulate în ultimii 5 ani anteriori sentinþei

Guvernul a aprobat, ieri, un proiect de lege pentru
transpunerea unor directive UE privind confiscarea

extinsã, potrivit cãruia condamnaþii îºi vor pierde toatã
averea dobânditã în ultimii cinci ani de dinaintea deciziei

instanþei ºi condamnarea e mai mare de patru ani.

þiile legislative cuprinse în proiect
au în vedere instituþia confiscãrii
extinse, contestarea mãsurii de si-
guranþã a confiscãrii speciale ori
a confiscãrii extinse, reglementa-
rea compunerii completului care
va judeca contestaþiile prevãzute
de art. 2501 alin.(1) ºi respectiv
art. 4252 din Codul de Procedurã
Penalã împotriva mãsurii asigurã-
torii luate de procuror sau a mo-
dului de aducere la îndeplinire a
acesteia ºi, respectiv, împotriva
hotãrârii prin care instanþa de apel
dispune mãsura de siguranþã a
confiscãrii speciale ori a confis-
cãrii extinse direct în apel. ”Con-
fiscarea extinsã poate fi aplicatã
atunci când pedeapsa prevãzutã de

lege este închisoarea de patru ani
sau mai mare. O altã condiþionali-
tate este ca fapta la care a fost
condamnatã persoana sã fie sus-
ceptibilã sã îi procure un folos
material ºi dacã instanþa îºi for-
meazã convingerea cã bunurile
respective provin din activitãþi in-
fracþionale. În acest caz, convin-
gerea instanþei se poate baza in-
clusiv pe disproporþia dintre ve-
niturile licite ºi averea persoanei.
În proiectul textului de lege, con-
fiscarea extinsã se dispune asu-
pra bunurilor dobândite de persoa-
na condamnatã într-o perioadã de
cinci ani înainte ºi, dacã este ca-
zul, dupã momentul sãvârºirii in-
fracþiunii, pânã la data emiterii ac-
tului de sesizare a instanþei”, pre-
cizeazã Executivul.

De asemenea, se reglementea-
zã, în mod expres, obligaþia de a
informa persoana condamnatã
definitiv în lipsã, odatã cu înmâ-
narea mandatului de executare a

pedepsei, cu privire la dreptul de
a solicita redeschiderea procesu-
lui penal. Guvernul informeazã cã
proiectul introduce ºi prevederi
referitoare la funcþionarea Agen-
þiei Naþionale de Administrare a
Bunurilor Indisponibilizate. În pri-
vinþa instituþiei confiscãrii extin-
se, proiectul transpune unele pre-
vederi ale Directivei 2014/42/UE.
În acest sens, se stabileºte res-
ponsabilitatea ANABI de a trans-
mite judecãtorului delegat cu
executarea despre orice împie-
dicare ori întârziere survenitã în
cursul executãrii unei confiscãri
speciale sau confiscãri extinse,
pe baza informaþiilor periodice
primite de la Agenþia Naþionalã
de Administrare Fiscalã ºi de la
alte autoritãþi competente cu pu-
nerea în executare a acestor mã-
suri de siguranþã.Proiectul elabo-
rat de Ministerul Justiþiei va fi
transmis spre dezbatere ºi adop-
tare Parlamentului.

Tudose îl ameninþã pe ministrul Cuc: “Vom avea o discuþie
personalã despre TAROM”

Premierul Mihai Tudose i-a cerut ministrului Transporturi-
lor, Rãzvan Cuc sã dea explicaþii legat de situaþia de la

TAROM, susþinând cã la o pierdere de 104 milioane de lei, în
ºase luni, ministrul ar fi trebuit sã facã urgent o analizã.  Un
schimb de replici a avut loc ºi pe situaþia autostrãzilor. Pre-

mierul Mihai Tudose i-a reproºat ministrului Transporturilor
cã oamenii pe care i-a trimis sã verifice lucrãrile pe diferite

tronsoane de autostrãzi nu s-au deplasat în teren.

bleme tehnice ºi au redus numãrul
de aeronave, s-a lansat procedura
de achiziþie pentru trei aeronave de
lung curier pentru a preîntâmpina
pierderile. Vor urma ºi evaluãri ale
personalului ºi disponibilizãrile care
se impun”, a spus Cuc.

Explicaþia nu l-a mulþumit însã
deloc pe Tudose, care a anunþat cã
va urma o discuþie personalã pe
subiect. ”Daþi-mi voie sã nu vã cred.
Nu mai am pic de încredere. Dupã
ce avem pierdere, dupã ce luãm
avioane, ultimul punct este sã fa-
cem analiza? Pãi era primul punct.
Vom avea o discuþie ºi personalã.
Cã el (directorul TAROM) ºi-a luat
leafa în fiecare lunã ºi noi toþi plã-
tim 104 milioane piederea de la

TAROM”, a declarat premierul.
Eugen Davidoiu, fost director al

SNLO, a fost numit în funcþia de
director al Companiei Tarom în luna
februarie 2017. Davidoiu a fost nu-
mit în noua funcþie de cãtre Consi-
liul de Administraþie al companiei
aeriene, acesta luându-i locul lui Dan
Iulius Plaveþi.

Schimb de replici ºi pe situaþia
autostrãzilor.  Premierul Mihai Tu-
dose i-a reproºat ministrului Trans-
porturilor cã oamenii pe care i-a tri-

mis sã verifice lucrãrile pe diferite
tronsoane de autostrãzi nu s-au de-
plasat în teren. ªtiþi cã cei desem-
naþi în urmã cu douã luni sã mear-
gã pe diverse tronsoane de auto-
strãzi nu a fost niciunul?! Dumnea-
voastrã aþi fost, dar nu pe toate...”,
a spus premierul Mihai Tudose. ”Voi
analiza situaþia. Eu am fost. Am dis-
cutat cu cei de la CNAIR ºi m-au
asigurat ca a fost câte un reprezen-
tant”, a declarat, la începutul ºedinþei
de Guvern, Rãzvan Cuc.
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13 persoane ucise, peste 100 de per-
soane, din peste 20 de þãri diferite, rã-
nite, în urma atentatului din zona bu-
levardului Las Ramblas, din Barcelo-
na, arterã frecventatã, cu precãdere,
de turiºti, în sezonul estival. Neprote-
jat cu blocuri sau piloni de ciment. (!)
O dubã albã, condusã în zig-zag, pe o
distanþã de 500 m, a fãcut prãpãd. Po-
liþia a confirmat evenimentul tragic
considerându-l un atac terorist, iar
Statul Islamic ºi-a revendicat carna-
giul. Câteva ore mai târziu, la Cam-
brils, staþiune balnearã, situatã la 120
de km –Sud– de metropola catalanã,
într-un schimb de focuri, poliþia a îm-
puºcat cinci prezumtivi teroriºti isla-
miºti. Atentatul de la Barcelona suc-
cede celui din luna mai, de la Manches-
ter, la concertul starului american Ari-
ana Grande, soldat cu zeci de morþi ºi
rãniþi printre care ºi copii. Acolo, ata-
catorul, un kamikaze, a detonat un dis-
pozitiv exploziv, fiind ucis în deflagra-
þie. În luna aprilie a.c., la Stockholm,
un camion „berbec” a intrat în mulþi-
mea aflatã pe o arterã comericalã ºi
dupã aceea într-un centru comercial.
Bilanþ: 5 morþi ºi 15 rãniþi. Suspectul
– un uzbec (39 de ani), a fost reþinut.
În martie, la Londra, acelaºi procedeu

(5 morþi ºi 40 de rãniþi), devenit mod
de operare preferat al teroriºtilor, ca
ºi la Berlin, în decembrie 2016, la târ-
gul de Crãciun, ca ºi la Nisa la 14 iulie
2016, unde 86 de persoane, aflate la
promenadã au fost ucise, iar circa 450
de persoane rãnite, de un camion de
18 tone, condus de Mohammed Laho-
uaiej Bouhlel. În timp ce la Bruxelles,
în martie 2016, au fost plasate bombe
la aeroport ºi o staþie de metrou, fiind
ucise 32 de persoane. La Paris, în no-
iembrie 2016, în mai multe restauran-
te ºi la clubul Bataclan, atentatele re-
vendicate de SI au fãcut 130 de morþi
ºi sute de rãniþi. Ne oprim cu aceas-
tã enumerare. Deloc bizarã. Judecã-
torul francez antiterorist Marc Tre-
vidic, cu expertizã în materie, opina,
ieri, la radioul Europe 1, în privinþa
legãturilor existente între reþelele ji-
hadiste din Barcelona ºi cele belgie-
ne (Moleenbek) numitorul comun fi-
ind comunitatea marocanã extremis-
tã. Se poate accepta teza, dar mare
lucru nu aflãm. Modul de operare nu
este mereu acelaºi, ºi încã din decem-
brie 2010, departamentul american al
securitãþii interne ºi FBI preveneau
asupra faptului cã teroriºtii islamici vor
folosi „maºinile-berbec”, iar în 2014

Inspire, un sãptãmânal de propagandã
Al-Qaida, în pensinsula arabicã, reco-
manda folosirea camionului aidoma
unei „maºini de tuns gazonul”. Lãsãm
deoparte cã atacurile din Europa au fã-
cut prozeliþi ºi în urmã cu o sãptãmâ-
nã un simpatizant neonazist american,
la volanul unei maºini sport a intrat,
la Charlottesville, în mulþimea de ma-
nifestanþi, afiliate miºcãrii afro-ame-
ricane ºi antifasciste. De reþinut este
un alt aspect. Dupã atacul terorist de
la Sharm el Sheik, perla turisticã a
Egiptului, la Marea Roºie, în iulie 2005,
soldat cu 83 de morþi ºi peste 200 de
rãniþi, dublul atentat din Catalonia,
poate fi considerat ca o acþiune meni-
tã sã loveascã turismul înfloritor al
unei þãri. Spania este de mai mulþi ani
una din principalele destinaþii turisti-
ce mondiale. Cu 68 milioane de vizita-
tori în 2015, 75 milioane în 2016 ºi 80
de milioane aºteptaþi anul acesta, este
evident acest lucru. Iar Catalonia –
prima destinaþie turisticã, a primit
numai în primul semestru 8,6 milioa-
ne vizitatori, devansând Insulele Ca-
nare cu 6,8 milioane, Insulele Baleare
cu 5,4 milioane, Andaluzia cu 5,7 mili-
oane. Zone turistice consacrate, pre-
cum Tunisia, Egipt, Turcia, ºi-au pier-

dut din seducþie. Mai trebuie spus ceva
ºi anume cã starea de spirit în rândul
populaþiei, din Barcelona, nu este una
tocmai favorabilã acestei extensii a
turismului, protestându-se chiar în zi-
lele din urmã. Problema de fond este
alta: statele europene, dar în princi-
pal ale UE, nu învaþã nimic din experi-
enþele tragice trãite ºi dupã carnagiile
teroriste – pentru calmarea indignãrii
generale –, oferã doar declaraþii de
compasiune pentru victimele atenta-
telor ºi familiile acestora. Poliþia din
Barcelona, incluzând ºi Mossos, forþe-
le de securitate ale Cataloniei, prin în-
treaga lor reacþie au probat numai ºi
numai amatorism. Presa spaniolã a fã-
cut apel la unitate între partidele poli-
tice, înre guvernul de la Madrid ºi gu-
vernul independentist catalan, iar El
Pais, cotidian naþional, criticã guver-
nul catalan care a monopolizat agenda
politicã, doar cu „himera independen-
tistã”. Ieri, mai mulþi politicieni fran-
cezi, au adus în discuþie crearea unui
„FBI european”, asta însemnând o bazã
comunã de informaþii, care ar putea
avea sediul la Haga. S-a mai discutat
despre o asemenea instituþie. Rãmâne
de vãzut ce se va întâmpla, dar oricum,
ceva trebuie sã se întâmple.

Luînd în considerare preve-
derile Programului de Guverna-
re 2017 – 2020, Mãsura nr.1 –
Stimularea creãrii de noi locuri
de muncã din capitolul „Politici
publice – în domeniul muncii ºi
justiþiei sociale ”, de combatere
a muncii fãrã forme legale , care
sã rãspundã unor cerinþe ridi-
cate privind îndeplinirea la un
nivel calitativ a actului de con-
trol, creºterea eficienþei verifi-
cãrilor, precum  ºi a unor noi
atribuþii reglementate de legi
speciale, aflate ºi acestea într-
o dinamicã, s-au pus la punct
noile reglementãri. „Munca ne-
declaratã reprezintã  un feno-
men de o gravitate crescutã, cu

„Munca la negru” , combãtutã prin noi reglementãri
 De curând, a fost modificat Codul Mun-

cii, reglementat prin Legea nr. 53/ 2003, con-
form Ordonanþei de Urgenþã nr. 53/
04.08.2017, act publicat în Monitorul Oficial
nr. 644/ 07.08.2017, cu datã de intrare în vi-
goare 07.08.2017.  Sunt mai multe modificãri,

dar cele mai importante sunt cele referitoa-
re la munca la „negru” sau cea la „gri”. Prin
schimbãrile efectutae se va da o  împuterni-
cire inscpectorilor de muncã pentru efectua-
rea controalelor ºi prezentarea concluziilor,
cu mãsurile de rigoare spre adoptare.

care se confruntã societatea,
cu consecinþe negative atât asu-
pra lucrãtorilor, cât ºi asupra
bugetului de stat, care se mani-
festã în diferite forme, atât prin
nedeclararea cãtre autoritãþi a
întregii activitãþi a salariatului,
cât ºi prin declararea  parþialã a
activitãþii acestuia . Legislaþia
româneascã nu prevede o defi-
niþie a muncii nedeclarate ... iar,
în context ... se impune adap-
tarea legislaþiei naþionale la noi-
le provocãri cu care se con-
fruntã autoritãþile în demersul
de prevenire ºi combatere a
acestui fenomen ...” se aratã în
motivarea modificãrii legislaþiei
din domeniu.

Schimbarea
era necesarã

Era nevoie de o schimbare în
ceea ce þine munca nedeclaratã,
deoarece nu era reglementatã clar
, mai ales în ceea ce þine de verifi-
carea ºi controlul faptelor sancþi-
onabile. Inspectoratele Teritoriale
de Muncã au efectuat foarte mul-
te acþiuni de verificare ºi control,
aplicând ºi sancþiunile de rigoare,
multe dintre ele de naturã penalã.
Din analiza modului de soluþionare
a dosarelor penale, în cvasitotali-
tatea cazurilor, s-a constatat , de
cãtre instituþiile de drept, punerea
rezoluþiei de „neîncepere a urmã-
ririi penale”, binecunosctul NUP.
„Impactul stabilirii ca infracþiune

a faptei de a priva la muncã mai
mult de cinci persoane, fãrã con-
tract individual de muncã, nu a fost
cel aºteptat ºi a generat o privare a
reglementãrii ºi o discriminare în-
tre angajatori” se mai aratã în pre-

zentarea modificãrii legislaþiei. Ast-
fel, „pentru eficientizarea activitã-
þii de control pentru combaterea
muncii nedeclarate, precum ºi pen-
tru definirea mai clarã a regimului
sancþionator al muncii nedeclarate
în Codul Muncii, în sensul elimi-
nãrii limitei a cinci persoane stabi-
lite în prezent de Codul Muncii pen-
tru încadrarea faptei drept contra-
venþie, se impune cu necesitate ca
reglemãntãrile sã fie realizate în
regim de urgenþã”, se mai aratã în
O.U.G.nr.453 din august a.c., în
conformitate cu Constituþia Româ-
niei, art. nr. 115, alin 4. „Sunt ac-
þiuni în avantajul salariatului, iar
modificãrile oferã inspectorilor de
muncã cadrul legal pentru a cãuta
eficientizarea combaterii muncii
nedeclarate”, a precizat Cãtãlin
Mohora, ºeful Inspectoratului Te-
ritorial de Muncã Dolj.

CRISTI PÃTRU



4 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 19 august 2017evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reamintim cã, joi, 17 august
a.c., în cadrul activitãþilor efec-
tuate într-un dosar penal înre-
gistrat la Parchetul de pe lângã
Curtea de Apel Craiova ºi aflat
în lucru la I.P.J. Dolj – Serviciul
de Investigare a Criminalitãþii
Economice, ofiþeri din cadrul
serviciului au efectuat 7 perche-
ziþii domiciliare în localitãþile
Craiova, Malu Mare, Cârcea,
Filiaºi ºi Bãileºti din judeþul Dolj,
Pantelimon , judeþul Ilfov ºi Drã-
gãneºti –Olt, judeþul Olt, la lo-
cuinþele unor persoane suspec-
tate de comiterea mai multor in-
fracþiuni de abuz în serviciu,
complicitate la abuz în serviciu,
înºelãciune ºi infracþiuni de fals.
„Din cercetãrile efectuate pânã
în prezent, s-a stabilit cã, în pe-
rioada 2009-2012 au fost înche-
iate contracte de achiziþii
publice directe de servicii,
produse ºi lucrãri cu mai
multe societãþi cu sediul în
Craiova, Bãileºti ºi Drã-
gãneºti-Olt ,  ocazie cu
care au fost acceptate la
platã facturi reprezentând
achiziþii de bunuri ºi ma-
teriale, lucrãri de pietrui-
re ºi reabilitare drumuri,
lucrãri amenajare ºi dota-
re pãrculeþ comunal, bu-
nurile fiind achiziþionate
la preþuri supraevaluate
ºi, de asemeanea, lucrãrile
au fost supraevaluate sau
nu au fost executate în re-
alitate”, a precizat inspec-
tor principal Cãtãlin Do-
chia, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj. De asemenea,

Pompierii Inspectoratului pen-
tru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj
au fost solicitaþi joi searã, în jurul
orei 18.30, pentru a scoate trupul
unui bãrbat observat de un trecã-
tor aproape de malul Jiului, în co-
muna Malu Mare. Ajunºi la faþa

Fostul primar din Malu Mare ºi alþi patru inculpaþiFostul primar din Malu Mare ºi alþi patru inculpaþiFostul primar din Malu Mare ºi alþi patru inculpaþiFostul primar din Malu Mare ºi alþi patru inculpaþiFostul primar din Malu Mare ºi alþi patru inculpaþi
reþinuþi într-un dosar de abuz în serviciureþinuþi într-un dosar de abuz în serviciureþinuþi într-un dosar de abuz în serviciureþinuþi într-un dosar de abuz în serviciureþinuþi într-un dosar de abuz în serviciu

Trupul mutilat al unui craiovean, aruncat pe malul Jiului
O anchetã de proporþii, coordonatã de un procuror

criminalist de la Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj,
a fost demaratã dupã ce, joi seara, cadavrul unui bãrbat
a fost descoperit în Jiu, pe raza comunei Malu Mare.
Victima prezenta mai multe tãieturi pe corp, inclusiv la
gât ºi în zona inimii, un braþ mutilat, însã trupul nu
intrase în stare de degradare, astfel cã, din câte se
pare, fusese ucis de curând ºi aruncat acolo. Oamenii
legii încearcã acum sã gãseascã autorul.

locului, pompierii au vãzut cã pe
trupul neînsufleþit erau urme de
violenþã, astfel cã au anunþat Poli-
þia, la faþa locului ajungând poliþiºti
de la Serviciul de Investigaþii Cri-
minale ºi specialiºti criminaliºti.
Bãrbatul, care nu avea haine, pre-

zenta multiple tãieturi, în mai mul-
te zone ale corpului, inclusiv în
zona gâtului ºi a inimii, unele
adânci, iar altele superficiale, dar ºi
o ranã mare la unul din braþe, dea-
supra cotului. A durat ceva pânã s-
a reuºit identificarea sa, stabilindu-
se cã este vorba despre Ion Lucian
Dinulescu, de 42 de ani, din Craio-
va, însã nimeni nu ºtie ce fãcea aco-
lo. Cercetãrile în cauzã au fost pre-
luate de procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, care co-
ordoneazã acum ancheta, încercând
sã dea de urma autorului sau auto-
rilor. În zonã sunt montate ºi ca-
mere de luat vederi, care ar putea
oferi mai multe piste anchetatorilor.

Fostul primar, Alexandru Dicu, dar
ºi contabila Primãriei Malu Mare, îm-
preunã cu alte trei persoane, au fost
reþinute pentru 24 de ore, joi searã, ºi
introduse în arestul IPJ Dolj, în urma
celor ºapte percheziþii fãcute de poli-
þiºtii de la Investigarea Criminalitãþii
Economice în care se fac cercetãri sub
aspectul comiterii infracþiunilor de abuz
în serviciu, complicitate la abuz în ser-
viciu, înºelãciune ºi infracþiuni de fals.

mai spun anchetatorii, inculpatul
Alexandru Dicu, primarul comu-
nei Malu Mare în perioada vizatã
de cercetãri, la datele de
19.12.2011, respectiv 24.09.2012,
pentru obþinerea tranºelor de fi-
nanþare aferente contractului
pentru finanþare nerambursabilã
încheiat cu Administraþia Fondu-
lui pentru Mediu – Direcþia Im-
plementare Proiecte, în vederea
realizãrii obiectivului de investi-
þie„Înfiinþare parc comunal -
comuna Malu Mare, judeþul
Dolj”, a înaintat Administraþiei
Fondului pentru Mediu docu-
mente justificative care atestau
în fals efectuarea anumitor lu-
crãri care nu au fost executate
în realitate sau au fost executa-
te parþial, parte din cantitãþile de
materialele utilizate fiind supra-

dimensionate, documen-
te pe care le-a atestat ºi
aprobat în calitate de re-
prezentant al localitãþii
Malu Mare.

Sume achitate în mod
nejustificat unor firme
Anchetatorii au descoperit la

o bunã parte dintre investiþii fap-
tul cã s-au plãtit sume mai mari
unor firme. Astfel, în cazul ob-
iectivului „Înfiinþare parc comu-
nal - comuna Malu Mare, judeþul
Dolj”, decontarea lucrãrilor s-a
efectuat în baza unor situaþii de
platã în care au fost înscrise can-
titãþi de materiale mult mai mari
decât cele utilizate în realitate.
Situaþiile de platã atestã faptul cã
a fost achitatã în plus, ºi în mod
nejustificat, suma de 519.808,92

lei. În cazul achiziþiilor de produ-
se efectuate în perioada 2009 –
2012 (plãcuþe numere case ºi no-
menclaturã stradalã, pichete in-
cendii,  panouri avertizare,
panouri intrare/ieºire localitate,
staþii de autobuz) s-a achitat în
plus ºi în mod nejustificat suma
de 61.885,84 lei cãtre S.C. Mit-
dur Service S.R.L., administratã
de inculpatul Constantin Petrache
ºi, respectiv, suma de 135.360,43
lei cãtre S.C. Silvia Metal S.R.L.,
din Bãileºti, reprezentatã de incul-
patul Gheorghe Ardeleanu. În
ceea ce priveºte obiectivele de
investiþie ,,Reprofilare drumuri
locale in comuna Malu Mare, sat
Preajba, Judeþul Dolj”, respectiv
strada Trandafirilor, strada Nar-
ciselor, strada Liliacului, Aleea III,
Aleea IV ºi Aleea V; Pietruire dru-
muri locale în comuna Malu
Mare, sat Preajba, Judeþul Dolj,
respectiv strada Bujorului, aleea
I ºi aleea II, executate în anul
2012 de societatea comercialã al
cãrei reprezentant a fost inculpata
Florentina Stoian, expertiza teh-
nicã în specialitatea drumuri ºi
poduri efectuatã în cauzã a sta-
bilit cã s-a produs, în dauna bu-
getului local,  un prejudiciu
de 105.321,66 lei. Plãþile pentru
cele trei societãþi au fost efectua-
te de inculpata Rodica Cotea,

contabil în cadrul Primãriei co-
munei Malu Mare ºi persoanã
responsabilã cu viza de control
preventiv, prin emiterea unor or-
dine de platã fãrã a verifica exis-
tenþa obligaþiei de platã prin do-
cumentele justificative din care
sã rezulte plata, dupã cum au mai
precizat anchetatorii.

În urma celor ºapte perche-
ziþii, oamenii legii i-au ridicat ºi
adus la sediul I.P.J. Dolj pe fos-
tul primar, Alexandru Dicu (ri-
dicat de pe litoral, unde îºi pe-
trecea concediul), Rodica Co-
tea, Florentina Stoian, Constan-
tin Petrache ºi Gheorghe Arde-
leanu, în vederea audierii. În
urma probatoriului administrat ºi
analizat cu procurorul de caz,
s-a luat mãsura reþinerii pe bazã
de ordonanþe de reþinere pe 24
ore a celor cinci inculpaþi. Pre-
judiciul total în acest dosar este
de 822.000 lei, din care, în cur-
sul urmãririi penale, poliþiºtii au
reuºit sã recupereze suma de
500.000 lei în numerar, pentru
diferenþa de 322.000 lei fiind in-
stituite mãsuri asigurãtorii. A-
searã, cei cinci au fost prezen-
taþi instanþei de judecatã, care a
respins propunerea de arestare
preventivã, plasându-i sub con-
trol judiciar. Procurorii pot face
contestaþie.

Anchetatorii spun cã fostul edil, spriji-
nit de ceilalþi patru inculpaþi, ar fi pre-
judiciat bugetul local cu peste 800.000
lei, prin încheierea unor contracte de
achiziþii publice cu încãlcarea prevede-
rilor legale sau decontarea unor lucrãri
fictive sau parþial executate. Asearã,
cei cinci inculpaþi au fost prezentaþi in-
stanþei de judecatã, care a respins pro-
punerea de arestare preventivã, pla-
sându-i sub control judiciar.
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La ceremonie au participat
ºeful Statului Major al Forþelor
Terestre, general de brigadã Ovi-
diu Uifãleanu, prefectul judeþului
Dolj, Dan Narcis Purcãrescu,
preºedintele Consiliului Judeþean

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

La cele douã jocuri, cercetaºii
participanþi au trecut prin încercãri
care au presupus creativitate, lu-
cru în echipã ºi comunicare ºi i-au
ajutat sã-ºi completeze cunoºtin-
þele despre impactul activitãþilor
noastre asupra mediului, despre
gesturile de responsabilitate prin
care protejãm natura ºi investim în

Colonelul Cristian Dan  a preluat comandaColonelul Cristian Dan  a preluat comandaColonelul Cristian Dan  a preluat comandaColonelul Cristian Dan  a preluat comandaColonelul Cristian Dan  a preluat comanda
Brigãzii Multinaþionale Sud EstBrigãzii Multinaþionale Sud EstBrigãzii Multinaþionale Sud EstBrigãzii Multinaþionale Sud EstBrigãzii Multinaþionale Sud Est

Patrula de Reciclare ºi Cercetaºii României s-au întâlnitPatrula de Reciclare ºi Cercetaºii României s-au întâlnitPatrula de Reciclare ºi Cercetaºii României s-au întâlnitPatrula de Reciclare ºi Cercetaºii României s-au întâlnitPatrula de Reciclare ºi Cercetaºii României s-au întâlnit
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La invitaþia Cercetaºilor, Patrula de Reciclare a fost
unul dintre partenerii reuniunii internaþionale organizate
la Cristian, judeþul Braºov, ºi a propus participanþilor
douã jocuri ecologice. 

propriul nostru viitor. ”ªtiam cã
trebuie sã ducem bateriile uzate la
un punct de colectare, dar nu ºtiam
cât de mult poate polua o baterie
dacã o aruncãm la gunoi. Acum
chiar mã bucur cã mai avem apa-
rate electrice vechi pe acasã...”,
au declarat cercetaºii care au par-
ticipat la jocurile Patrulei.

Patrula de Reciclare ºi-a gãsit,
aºadar, noi suporteri în rândurile
cercetaºilor României. Cu doar
douã sãptãmâni înainte de înche-
ierea ediþiei 2016-2017, deºeurile
electrice predate la reciclare de
cetãþeni, firmele ºi instituþiile de
oriunde din þarã, în beneficiul pro-
gramului, devin din ce în ce mai
importante. Oricine scapã de de-
ºeurile electrice în mod gratuit, cu
ajutorul serviciului local de colec-
tare, pânã la 31 august 2017 ºi îºi
ajutã astfel echipa localã sã câºti-
ge unul din premiile naþionale.

Mesajul preºedintelui Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa:
„Participãm la un eveniment cu totul special, la una dintre cele mai

importante structuri militare prin intermediul cãrora þara noastrã, alã-
turi de aliaþii sãi internaþionali, acþioneazã pentru îndeplinirea angaja-
mentelor asumate sub egida NATO, în slujba stabilitãþii ºi securitãþii.

Doresc, în primul rând, sã exprim sincerele noastre gânduri de
apreciere pentru domnul general de brigadã Daniel Petrescu, cel care
a condus aceastã unitate în ultimul an ºi cãruia îi urãm mult succes
în activitatea viitoare, la vârful Comandamentului Multinaþional de
Divizie Sud-Est.

În egalã mãsurã, permiteþi-mi sã adresez calde felicitãri domnu-
lui colonel Cristian Dan pentru numirea la comanda Brigãzii ºi sã
salut faptul cã aceastã structurã emblematicã va fi condusã tot de
un veritabil militar de carierã, un bun cunoscãtor al realitãþilor din
teatrele de operaþii.

 În calitate de preºedinte al Consiliului Judeþean Dolj, vã doresc
putere de muncã ºi reuºite în noua funcþie, asigurându-vã de întrea-
ga disponibilitate pentru conlucrare ºi deplinul nostru sprijin, prilej cu
care îndrept sincere urãri de succes cãtre toþi cei care îºi îndeplinesc
datoria sub nobilele însemne ale Brigãzii Multinaþionale Sud-Est.“

Mesajul prefectului judeþului Dolj, Dan Narcis Purcãrescu:
„Sunt deosebit de onorat sã particip la un eveniment atât de

important în existenþa unei structuri de elitã a Armatei Române –
ceremonia de predare-primire a comenzii Brigãzii Multinaþionale
Sud-Est Craiova.

Cu acest prilej, îi mulþumesc domnului general Daniel Petrescu
pentru colaborarea ireproºabilã pe care a avut-o cu Instituþia Prefec-
tului Judeþului Dolj în toatã aceastã perioadã.

De asemenea, în calitate de prefect al judeþului Dolj, doresc sã-i
urez un cãlduros bun venit domnului colonel Dan Cristian ºi mult
succes în noua funcþie de comandat al Brigãzii Multinaþionale „Sud-
Est” Craiova. Îmi exprim convingerea cã  ne va reprezenta cu cinste
ºi profesionalism ºi  îl asigur cã va avea parte de întreg sprijinul
Instituþiei Prefectului Judeþului Dolj ºi al meu personal, în activitãþile
pe care le va desfãºura”.

Colonelul Daniel Cristian Dan a pre-
luat de sãptãmâna aceasta, comanda
Brigãzii Multinaþionale Sud Est,  de la
generalul de brigadã Daniel Petrescu,
în cadrul unei ceremonii militare des-
fãºuratã la sediul comandamentului
Brigãzii din Craiova. Activitatea a avut

Dolj, Ion Prioteasa, reprezentan-
þii tuturor instituþiilor din segmen-
tul de apãrare ordine publicã ºi
securitate naþionalã precum ºi
comandanþii unitãþilor militare din
garnizoana Craiova.

Un CV impresionant
Colonelul Cristian

Dan s-a nãscut la
data de 28 august
1972 în localitatea
Bistriþa, judeþul Bistriþa Nãsãud,
iar începând cu data de 15 mai
anul curent, a îndeplinit funcþia
de locþiitor al comandantului Bri-
gãzii Multinaþionale Sud Est. A
urmat cursurile liceului militar
“ªtefan cel Mare” din Câmpu-
lung Moldovenesc, pre-
cum ºi ale Institutului de
Infanterie ºi Chimie “Nico-
lae Bãlcescu” din Sibiu, pe
care l-a absolvit în anul
1993. Pe parcursul carie-
rei, ºi-a completat pregã-
tire militarã absolvind Ju-
nior Officer PSO Course,
la Centrul PSO din Vienna
în anul 1997, The Officer
Basic Course în Hammel-
burg, Germania, The Offi-
cer Command and Generall
Staff College în 2007, la
Fort Leavenworth, USA,
iar în 2015 obþine titlul de
master în studii strategice, absol-
vind The War College of U.S.
Army, din Carlisle, Pennsylvania.
De asemenea, din anul 2004, co-
lonelul Dan este licenþiat în ma-
nagement, absolvind Facultatea de
Studii Europene din cadrul Uni-
versitãþii „Cluj Napoca”. A înde-
plinit succesiv toate funcþiile pe
linie de comandã:comandant de
pluton, companie, batalion ºi în
prezent comandant al Brigãzii
Multinaþionale Sud Est. Din sep-
tembrie 2015, colonelul Dan a fost
locþiitorul ºefului de stat major
pentru resurse la comandamentul
Diviziei Multinaþionale Sud Est.

Dupã participarea la cele trei
misiuni internaþionale în teatrele
de operaþii din Iraq ºi Afghanis-
tan, colonelul Dan a fost recom-
pensat pentru merite deosebite cu
Ordinul Naþional “Virtutea Mi-

litarã” în grad de Cavaler, me-
dalia NATO Non Article V pentru
misiunile din Iraq ºi Afghanistan,
precum ºi medaliile de merit În
serviciul Armatei României, pen-
tru 15 ºi 20 de ani.

loc în contextul în care generalul de bri-
gadã Petrescu a fost promovat în func-
þia de comandant al Diviziei Multina-
þionale Sud Est. Evenimentul s-a dorit
a fi unul de înaltã þinutã, onorând cu
prezenþa ºi reprezentanþi ai adminis-
traþiei publice locale ºi central.
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Seria de spectacole a fost des-
chisã vineri seara cu o petrecere ai
cãrei protagoniºti au fost DJ Killer
ºi MC Darius, aceºtia întreþinând
atmosfera pânã târziu în noapte,
mixând pe scena amplasatã la plat-
forma la desfacere a produselor
agricole din Dãbuleni.

Astãzi, sãrbãtoarea oraºului con-
tinuã cu întâlnirea cu fiii satului,
care este programatã la Casa de
Culturã. Peste 200 de invitaþi sunt
aºteptaþi acolo, autoritãþile locale
pregãtind, cu mare atenþie, acest
moment emoþionant. „Întâlnirea cu
fiii satului este programatã sã în-
ceapã de la ora 17.00, am invitat
oameni plecaþi dincolo de hotarele
þãrii, cu care Dãbuleniul se mân-
dreºte deoarece aceºtia au dus mai
departe vrednicia ºi tradiþia popu-
larã din pãrþile acestor locuri. Îi
primim aºa cum se cuvine ºi sper

Zilele oraºului Dãbuleni, prilej deZilele oraºului Dãbuleni, prilej deZilele oraºului Dãbuleni, prilej deZilele oraºului Dãbuleni, prilej deZilele oraºului Dãbuleni, prilej de
întâlnire cu fiii localitãþiiîntâlnire cu fiii localitãþiiîntâlnire cu fiii localitãþiiîntâlnire cu fiii localitãþiiîntâlnire cu fiii localitãþii

Un investitor italian va deschide, pânã la sfârºitul acestui an, o
micã fabricã de confecþii la Dãbuleni, urmând ca aici sã fie angajate
90 de persoane. Afacerea va fi instalatã în fostul local „Smile”, care a
fost pus la dispoziþie investitorului pentru o duratã de 10 ani. „90 de
locuri de muncã înseamnã ceva pentru comunitatea noastrã. Este o
garanþie a faptului cã 90 de familii vor rãmâne întregite ºi cã 90 de
copii vor avea ambii pãrinþi alãturi, nu vor mai fi nevoiþi sã plece în
strãinãtate”, a declarat primarul oraºului Dãbuleni, Aurel Bãjenaru.

Vestiarele stadionului din Dãbuleni sunt aproape gata, aici dispu-
tându-ºi meciurile de pe teren propriu echipa din Liga IV-a, Unirea
Tricolorul. Anul trecut, aceasta activa în Liga a V-a ºi se bucurã de
suportul autoritãþilor locale, Primãria ºi Consiliul Local oferind baza
sportivã pentru desfãºurarea meciurilor din campionat.

Locuitorii oraºului Dãbuleni sãrbãtoresc,
în acest week-end, Zilele localitãþii, un prilej
de distracþie cât cuprinde, dar ºi de reîntâl-
nire cu fiii satului, rãspândiþi în toate colþuri-
le þãrii ºi ale lumii. Muzica popularã, portul

tradiþional ºi competiþiile sportive nu lipsesc
din program, autoritãþile strãduindu-se sã le
ofere tuturor momente pline de surprize, care
vin dupã o varã toridã ºi foarte solicitantã
pentru agricultorii din câmpia Dunãrii.

sã le oferim momente plãcute”, ne-
a declarat primarul localitãþii Dã-
buleni, Aurel Bãjenaru. Fiii satului,
unii dintre ei fiind doctori, profe-
sori, ingineri, cercetãtori, într-un
cuvânt personalitãþi recunoscute
pe plan naþional, vor fi primiþi de
tineri îmbrãcaþi în costume popu-
lare, cu pâine ºi sare, dar ºi o tiugã
din care se va putea sorbi þuicã
autohtonã. Fiecare va primi câte o
insignã aniversarã care sã le aducã
aminte de aceastã zi, petrecutã pe
plaiurile natale.

Va fi lansatã monografia
oraºului

O surprizã pentru invitaþi va fi
recitalul susþinut de rapsodul po-
pular Ion Creþan, solist al Ansam-
blului „Doina Oltului”, care se va
afla în mijlocul locuitorilor din Dã-
buleni. Prezenþa sa vine ºi ca o re-

cunoaºtere a faptului cã unele din-
tre piesele sale au fost culese de la
bãtrânii din aceastã zonã.

Un moment distinct va fi ºi lan-
sarea volumului „Monografia ora-
ºului Dãbuleni”, semnatã de scrii-
torul doljean Emilian Mirea, care
se va gãsi pe rafturile bibliotecii din
localitate. „Fiecãrui invitat îi va fi
înmânat un exemplar, precum ºi
invitaþia de a participa, pe searã, la
parada portului popular”, a dezvã-
luit primarul Aurel Bãjenaru.

Parada costumelor populare
este programatã în dupã-amiza de
sâmbãtã. De la ora 18.00, gru-
puri de tineri îmbrãcaþi în fru-
moase costume populare vor
defila pe strada principalã, cu
plecare de la primãrie. La pa-
radã, vor lua parte membrai ai
mai multor ansambluri folclo-
rice, între care Ansamblul
„Trandafirul” din Dãbuleni,
Ansamblul „Bordeiaºul” din
Cãlãraºi, Ansamblul „Bordeia-
ºul” din Bechet ºi Ansamblul
ªcolii din comuna ªtefan cel
Mare, judeþul Olt. De aseme-
nea, din spectacol nu vor lipsi
ceata de cãluºari din Dãbuleni
ºi taraful care va acompania
parada, ce va fi deschisã de o
trãsurã împodobitã cu flori ºi
covoare populare. Defilarea va fi
încheiatã cu un program folcloric
susþinut de soliºtii acestor ansam-
bluri, iar dupã ora 19.30, distrac-
þia se continuã cu un spectacol
folcloric susþinut de îndrãgiþi inter-
preþi de muzicã popularã Maria Ghi-
nea ºi Constantin Enceanu, apoi
seara se va încheia cu recitalurile
oferite de Dorian Popa ºi Corina.

Competiþii sportive
ºi concerte-surprizã

Duminicã va fi o altã zi-mara-
ton pentru localnicii din oraºul Dã-
buleni. Este ziua care va fi dedica-
tã competiþiilor sportive, în care
localitatea are tradiþie ºi a obþinut
rezultate de-a lungul timpului. În
program sunt cuprinse întreceri de
fotbal ºi handbal mixt, la care sunt
invitaþi sã asiste locuitorii oraºului.
Autoritãþile vor înmâna diplome
învingãtorilor, fiind felicitaþi în
aplauzele spectatorilor.

Muzica bunã nu va lipsi nici din
programul acestei zile. Începând de
la ora 18.30, localnicii sunt aºtep-
taþi la un concert folcloric susþinut
de Maria Rotaru, Nicu Dumitricã,
Mirela Zisu, Victoriþa Lãcãtuºu ºi
trupa „Datina”. Seara ºi festivitãþi-
le prilejuite de Zilele oraºului Dã-
buleni se vor încheia cu un recital
susþinut, pe scena din localitate, de
What’s Up. ”Iniþial, era programat
ºi un spectacol cu focuri de artifi-

cii, dar am renunþat la el din cauza
faptului cã exista pericolul declan-
ºãrii unor incendii de vegetaþie.
Însã, sunt sigur cã oamenii se vor
simþi foarte bine ºi vor veni, în
numãr mare, aºa cum s-a întâm-
plat ºi la Festivalul Lubeniþei, pe

care l-am organizat, în premierã,
în urmã cu douã luni. Mesajul meu
pentru toþi locuitorii din Dãbuleni
este sã se bucure de aceste Zile, în
organizarea cãrora am pus mult
suflet. De altfel, acest eveniment a
fost determinat de dorinþa expri-
matã de fiii satului de a reveni în
locurile natale, unde s-au nãscut,
au copilãrit, dar de care au fost des-
pãrþiþi mulþi ani. În altã ordine de
idei, am vrut sã þinem cont ºi de
proverbul latin ”Dum Vivimus, Vi-
vamus”, care se traduce ”De vre-

me ce trãim, sã trãim!”, a mãrturi-
sit primarul Aurel Bãjenaru.

„Un prilej extraordinar de a ne
aduce aminte de oameni,

locuri ºi tradiþii”
Autoritãþile au ales ca Zilele ora-
ºului Dãbuleni sã se sãrbãto-
reascã în luna august întrucât
se apropie sfârºitul campaniei
agricole de recoltare a lubeniþe-
lor, august fiind ºi luna conce-
diilor în care mulþi dintre cei ple-
caþi în strãinãtate se întorc aca-
sã pentru a-ºi vizita pãrinþii ºi
prietenii. De aceea, evenimen-
tul aduce, în acelaºi loc, oameni
plecaþi în diferite locuri ale þãrii
ºi în strãinãtate, dar ºi localnici
care sãrbãtoresc reuºitele de
peste an. ”Este un prilej extra-
ordinar de a ne aduce aminte de
oameni, locuri, tradiþii ºi copilã-
rie ºi de a-i încuraja pe cei ple-
caþi sã revinã mereu, cu plãce-

re, în locurile natale pentru a retrãi
emoþiile apropierii de ceea ce le este
drag. Oamenii se schimbã ºi oraºul
Dãbuleni odatã cu ei. Pistele pentru
biciclete, sistemul de canalizare sau
apã curentã, activitãþile de la baza
sportivã, viaþa socialã activã ºi eve-
nimentele culturale fac diferenþa
între Dãbuleniul modern de azi ºi
cel de odinioarã”, ne-a mai mãrtu-
risit primarul Aurel Bãjenaru, invi-
tându-i, încã o datã, pe toþi locuito-
rii oraºului Dãbuleni sã petreacã îm-
preunã aceste douã zile.
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Serviciile de urgenþã din Spania
au anunþat, ieri, cã încã o femeie a
decedat în urma atacului terorist din
oraºul Cambrils, iar bilanþul atenta-
telor din Catalonia ajunge la 14
morþi. Femeia era internatã în stare
criticã la spitalul universitar „Joan
XXIII” din provincia catalanã Tar-
ragona. Este prima persoanã care a
murit în urma atacului din Cambrils.
ªapte persoane, inclusiv un ofiþer
de poliþie, au fost rãnite în cursul
incidentului de la Cambrils, dupã ce
atacatorii au intrat cu un vehicul într-
un grup de persoane. Presa spanio-
lã relateazã cã vehiculul s-a rãstur-
nat în cursul atentatului, iar ataca-
torii au fost împuºcaþi de poliþie.
Cambrils este un oraº turistic aflat
la aproximativ 130 de kilometri sud
de Barcelona. Cel puþin 13 persoane au fost
ucise, iar alte peste 100 au fost rãnite, 15 fiind
în stare gravã, în atentatul comis joi dupã-amiazã
în oraºul spaniol Barcelona. Atacul a fost re-
vendicat de reþeaua teroristã Stat Islamic. Nu-
mãrul persoanelor rãnite în urma atacurilor te-

Beijingul criticã

acþiunile “greºite”

ale SUA în

legãturã cu Taiwan

ºi Marea Chinei

de Sud
Fan Changlong, vicepre-

ºedinte al Comisiei Militare
Centrale, i-a spus lui
Joseph Dunford, ºeful
Statului Major Interarme al
SUA, cã mecanismul de
încredere reciprocã între
forþele militare ale celor
douã state continuã sã se
îmbunãtãþeascã. “Dar
acþiunile greºite în privinþa
chestiunii Taiwanului,
desfãºurarea de cãtre
Statele Unite a sistemului
THAAD în jurul Chinei,
activitãþile navelor ºi
aeronavelor americane în
Marea Chinei de Sud,
supravegherea de cãtre
Statele Unite a apelor ºi
spaþiului aerian din jurul
Chinei au o influenþã
majorã, negativã asupra
legãturilor militare bilate-
rale ºi încrederii reciproce”,
a declarat Fan. Washingto-
nul afirmã cã sistemul
antibalistic THAAD a fost
desfãºurat în Coreea de Sud
ca reacþie la ameninþãrile
regimului de la Phenian.
Pe de altã parte, China
afirmã cã sistemul afectea-
zã propria securitate din
cauza radarului perfor-
mant. În cadrul unei
întrevederi separate, preºe-
dintele chinez Xi Jinping i-
a spus lui Dunford a
subliniat importanþa unor
relaþii constructive între
forþele armate ale celor
douã þãri.

Poliþia finlandezã

a împuºcat

un bãrbat care

ar fi înjunghiat

mai multe

persoane
Un individ a fost împuº-

cat de poliþie, ieri, în
oraºul finlandez Turku,
dupã ce ar fi atacat mai
multe persoane cu un cuþit.
Autoritãþile au instituit un
perimetru de securitate în
zona Puutori, în centrul
oraºului Turku, situat în
sud-vestul Finlandei,
relateazã agenþia de presã
YLE. Potrivit martorilor,
mai multe persoane au fost
rãnite dupã ce au fost
atacate de indivizi care
aveau asupra lor cuþite.
Unul dintre presupuºii
atacatori a fost împuºcat de
agenþi de poliþie ºi, potrivit
unor surse, a fost reþinut.

Soluþionarea pe cale paºnicã a cri-
zei nord-coreene este o „posibilita-
te”, a declarat generalul Joseph Dun-
ford, ºeful Statului Major Interarme,
care însã a avertizat cã SUA au la dis-
poziþie „opþiuni militare viabile, cre-
dibile” pentru a contracara acþiunile
regimului de la Phenian. Aflat într-o
vizitã oficialã în China, Dunford a mai
adãugat cã Statele Unite n-au niciun
fel de intenþie sã renunþe la exerciþii-
le militare cu Coreea de Sud, care au
deranjat atât Phenianul, cât ºi Beijin-
gul. „Ceea ce este inimaginabil pen-
tru mine nu este o opþiune militarã.
Inimaginabil este sã permitem (Co-
reei de Nord) sã dezvolte rachete

Forþele militare americane ar
putea rãmâne în Siria chiar ºi dupã
înfrângerea militanþilor reþelei te-
roriste Stat Islamic, a declarat un
reprezentant al miliþiilor siriene
sprijinite de Washington, informea-
zã agenþia de ºtiri Reuters. Forþele
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roriste care au avut loc în oraºele Barcelona ºi
Cambrils a ajuns la 130, au anunþat ieri servicii-
le spaniole de urgenþã. 17 dintre rãniþi se aflã în
stare criticã, iar alþi 30 au rãni grave, a precizat
un purtãtor de cuvânt al serviciilor de urgenþã.
13 persoane au fost ucise în urma atentatului

comis joi dupã-amiazã în oraºul
spaniol Barcelona. Un camion a in-
trat în mulþime pe bulevardul Las
Ramblas, iar atacul a fost revendi-
cat de reþeaua teroristã Stat Islamic.
Mii de persoane, inclusiv regele Spa-
niei, Felipe al VI-lea, ºi premierul
spaniol Mariano Rajoy, au þinut, ieri,
un minut de reculegere în memoria
victimelor atacurilor teroriste. Feli-
pe al VI-lea, Mariano Rajoy ºi gu-
vernatorul regiunii Catalonia, Car-
les Puigdemont, au stat în faþa mul-
þimii adunate în Placa de Catalunya,
în apropiere de locul în care auto-
rul atacului terorist a intrat cu un
camion în oamenii care se plimbau.
La finalul minutului de reculegere,
participanþii au început sã aplaude
ºi sã scandeze în repetate rânduri

„Nu îmi e teamã, nu îmi e teamã!”. Mai multe
persoane au depus flori, au aprins lumânãri ºi
au întins steaguri ale Spaniei pe asfalt. Premie-
rul Spaniei, Mariano Rajoy, a decretat trei zile
de doliu naþional în urma atentatului comis în
oraºul Barcelona.

Reprezentant al miliþiilor siriene: Forþele militare americane
ar putea rãmâne în Siria timp de mai multe decenii

Democrate Siriene (SDF), o alian-
þã de miliþii dominatã de gruparea
kurdã YPG, considerã cã Statele
Unite au un “interes strategic” sã
rãmânã în Siria ºi sã lege relaþii
strânse cu regiunea kurdã din nor-
dul þãrii. “Au o politicã strategicã

pentru deceniile care urmeazã. Pe
termen lung vor fi acorduri milita-
re, economice ºi politice între con-
ducerea zonelor nordice (ale Siriei)
… ºi administraþia SUA”, a decla-
rat Talal Silo, un purtãtor de cu-
vânt al SDF. Coaliþia antiteroristã
coordonatã de SUA a desfãºurata
forþe la câteva locaþii din nordul
Siriei, inclusiv o bazã aerianã în
apropierea oraºului Kobani. Coa-
liþia a sprijinit ofensiva SDF îm-
potriva Stat Islamic cu raiduri ae-
riene, bombardamente de artilerie
ºi acþiuni ale forþelor speciale. Co-
lonelul Ryan Dillon, purtãtorul de
cuvânt al coaliþiei, a declarat cã
“mai este mult de luptat, chiar
dupã ce ISIS (Stat Islamic) este
înfrânt la Raqqa”. “Misiunea noas-
trã (...) este sã înfrângem ISIS
în zonele desemnate din Irak ºi
Siria ºi sã stabilim condiþiile pen-
tru operaþiunile ulterioare, cu sco-

pul creºterii stabilitãþii regionale”,
a adãugat Dillon. SDF ºi YPG
dominã o porþiune semnificativã
din nordul Siriei, unde autoritãþile
locale kurde au preluat puterea
dupã declanºarea conflictului si-
rian în anul 2011. Pe de altã par-
te, sprijinul SUA pentru forþele
kurde siriene reprezintã un sub-
iect major de disputã cu Turcia,
un alt aliat american. Ankara con-
siderând YPG drept o ramurã a
miºcãrii separatiste Partidul Mun-
citorilor din Kurdistan (PKK), or-
ganizaþie consideratã drept tero-
ristã în SUA, UE ºi Turcia. Talal
Silo a sugerat cã în nordul Siriei
ar putea fi amplasatã o nouã bazã
pentru forþele americane din re-
giune. “Poate ar putea fi o alter-
nativã la baza lor din Turcia”, a
completat oficialul SDF, fãcând
referire la baza aerianã de la In-
cirlik din sudul Turciei.

Un general american este de pãrere cã soluþionarea
pe cale paºnicã a crizei nord-coreene este „posibilã”

balistice cu ogive nucleare care sã
poatã ameninþa Statele Unite ºi sã
continue sã ameninþe regiunea”, a de-
clarat oficialul american. „Cred în
acest moment cã este o cale lungã,
dar suntem pe un drum unde existã
posibilitatea - ºi sper o probabilitate,
sã rezolvãm asta în mod paºnic”, a
adãugat Dunford. Dupã ce preºedin-
tele SUA, Donald Trump, a avertizat
cã va reacþiona cu „foc ºi furie” la
„ameninþãrile Coreei de Nord”, regi-
mul Kim Jong-Un a atras atenþia cã
analizeazã posibilitatea de a face o
demonstraþie de forþã prin lansarea
unor rachete în largul Insulei Guam,
aparþinând Statelor Unite.



$
1 EURO ...........................4,5883 ............. 45883

1 lirã sterlinã................................5,0360....................50360

1 dolar SUA.......................3,9066........39066

1 g AUR (preþ în lei)........162,7078.....1627078

Cursul pieþei valutare din 19 august 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie
În mare

parte seninsâmbãtã, 19 august - max: 34°C - min: 21°C

METEO
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SÂMBÃTÃ - 19 august

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

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

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

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

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

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

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

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

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

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

TVR 2

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

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

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

Episodul III: Rãzbunarea Lorzilor
Sith

HBO

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

albastrã
1991, SUA, Aventuri, Romantic,

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

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

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

Dragoste
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

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

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

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

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

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

PRO CINEMA

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

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

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

ANTENA 1

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

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

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

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping

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

08:45 Secrete de stil
09:30 Teleshopping

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

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

12:00 Teleshopping
13:00 Focus

14:00 Alarmã în deltã
1975, România, Aventuri

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

Istoric, Rãzboi
18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai
bine

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

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

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

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

05:30 Ajutor! vreau sã slãbesc!

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

League play-off, Sporting
Lisabona – FCSB

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

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

SPORT.RO

RECOMANDÃRI TV
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Rogue One: O poveste Star Wars

Se difuzeazã la HBO, ora 21:35

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

Hancock

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

Existã eroi... existã super-eroi...
ºi pe lângã ei, mai e ºi Hancock
(Will Smith). Odatã cu puterea,
creºte ºi responsabilitatea - toatã
lumea ºtie asta - toatã lumea, cu
excepþia lui Hancock. Critic,
conflictual, sarcastic ºi prost
înþeles, eroismele bine-intenþio-
nate ale lui Hancock rezolvã
problemele ºi salveazã nenumã-
rate vieþi, dar par a lãsa în urmã
un dezastru.

St. Trinian's

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

St Trinian's, o ºcoalã de "tine-
re domniºoare" cu anarhica ei
doctrinã a liberei exprimãri,
aduce alãturi un echipaj pestriþ
de fete nonconformiste ºi impo-
sibil de stãpânit care, folosin-
du-se de ingeniozitatea ºi far-
mecul din dotare, salveazã
instituþia de la faliment...



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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○ sursa: cinemagia.ro

Douã lozuri

Se difuzeazã la HBO, ora 22:40

Douã lozuri, în regia lui Paul
Negoescu ("O lunã în Thailanda"),
îi are ca protagoniºti pe Dragoº
Bucur, Dorian Boguþã ºi Alexan-
dru Papadopol, ºi spune povestea
comicã a unor oameni disperaþi
care recurg la soluþia visatã de noi
toþi atunci când avem nevoie de
bani repede ºi simplu - joacã la
Loto 6/49...

2 pistoale

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

Laureatul Academiei de film,
DENZEL WASHINGTON (Safe
House, Flight) ºi MARK WAH-
LBERG (Contraband, Ted) deþin
rolurile principale din 2 Pistoale,
un film exploziv de acþiune în care
doi agenþi, provenind din servicii
secrete concurente, trebuie sã-ºi
scape pielea fugind împreunã.
Dar parteneriatul lor inopinat are
o problemã: niciunul dintre cei
doi nu ºtie cã celãlalt este agent
federal sub acoperire.

În luptã cu mafia

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Toby Wong (Mark Dacascos) este
un luptãtor de arte marþiale, care a
lucrat ani de zile pentru corporaþia
Leung din Hong Kong. Wong este
de douã ori mai puternic ºi mai
rapid decât orice om datoritã unui
implant energetic fãcut de compa-
nia Leung. Insã când luptãtorul aflã
adevãratele planuri ale companiei,
pãrãseºte Hong Kong-ul ºi se
îndreaptã cãtre San Francisco.

Panoramic cinematografic - Patria - Panoramic cinematografic - Patria - Panoramic cinematografic - Patria - Panoramic cinematografic - Patria - Panoramic cinematografic - Patria - 19 august19 august19 august19 august19 august
Annabelle 2

Ora:  17:00; 21:00

Gen film: Horror, Mister, Thriller

O noapte de pominã

Ora: 19:00

Gen film: Comedie

Emoji Filmul.
Aventura zâmbãreþilor 3D

Ora: 13:00(3D); 15:00(3D)

Gen film: Animaþie, Aventuri, Comedie, Familie, SF 



Star Trek. Dincolo de infinit!

Se difuzeazã la HBO, ora 15:35

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

Siguranþã naþionalã

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 21:30

În filmul National Security, o comedie
cu elemente de acþiune, MARTIN
LAWRENCE (Earl Montgomery) joacã
rolul unui cadet încrezut din L.A.P.D.
care probabil ar fi un bun poliþist dacã
nu ar face pe grozavul. Atitudinea
rebelã a lui Earl face ca el sã fie dat
afarã din academia de poliþie, fiind
nevoit sã se mulþumeascã cu o
slujbã umilã de agent de pazã al unei
firme numite Siguranþa Naþionalã.
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Ronin

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

O legendã japonezã spune cã
Ronin este numele generic al
acelor samurai fãrã maestru. In
acest film de excepþie, acest cu-
vânt reprezintã supranumele unei
grupãri proscrise. Membrii aceste-
ia sunt experþi marginalizaþi de
societate. Experþi în orice, de la
crime, lovituri, jafuri, pânã la detur-
nari, spionaj. Nici o fãrãdelege nu
le este necunoscutã.

Ali G Indahouse

Se difuzeazã la Antena 1, ora  23:30

Ali G este un reporter de mâna
a 7-a de televiziune, un rapper
care se crede ºi de multe ori
chiar are impresia cã este ne-
gru, un tãntãlãu notoriu care
pãcãleºte diverse personalitãþi
din Marea Britanie ºi Statele
Unite. El de fapt trãieºte pe altã
lume, o lume în care regulile
societãþii nu i se aplicã ºi lui.

LUNI - 21 august

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Descãlecaþi în Carpaþi (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 ªtiri
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Secrete de rãzboi
1998, SUA, Documentar
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Ediþie specialã
22:00 Ediþie specialã
22:30 Izolaþi în România
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 Ediþie specialã (R)
01:00 Ediþie specialã (R)
01:30 La un pas de România

(R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo (R)
08:00 Între cer ºi mare
08:30 România Turisticã
09:00 Destinul prinþesei Ok-Nyeo

(R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
10:10 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
15:30 Poate nu ºtiai
15:35 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
15:40 Gala Umorului (R)
16:40 Un august în flãcãri
1973, România, Aventuri
17:40 Destinul prinþesei Ok-Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

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

Dragoste
21:10 Teatru TV
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:50 Archer (R)
1985, Australia, Aventuri
01:40 Naturã ºi aventurã (R)
02:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
03:20 Poate nu ºtiai
03:30 CSI - Crime ºi Investigaþii

(R)

TVR 2

07:30 Robinson Crusoe
09:00 Planul lui Maggie
10:40 Douã lozuri
12:05 Cronicile din Narnia:

Cãlãtorie pe mare cu Zori-de-Zi
14:00 Planeta comorilor
15:35 Star Trek. Dincolo de infinit!
17:35 Pe platourile de filmare
18:05 Lungul drum al lui Billy Lynn
20:00 Urzeala tronurilor
21:15 Jucãtorii
21:45 Nu-i totul alb sau negru
22:20 Twin Peaks
23:20 Suita paradisului
01:25 Adam

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 O iubire XXL
2012, SUA, Romantic
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Siguranþã naþionalã
2003, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã, Thriller
23:15 ªtirile Pro Tv
23:30 Tekken
2010, Japonia, SUA, Acþiune,

Crimã, Dramã, SF, Thriller
01:45 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:00 Apropo Tv (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

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

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

08:00 Wolverine
08:30 Rutina, bat-o vina!
10:30 La bloc (R)
12:45 Jocurile seducþiei (R)
14:45 Întoarcerea la laguna

albastrã (R)
16:45 La bloc
19:00 Lacul lebedelor 3
20:30 Ronin
23:00 Furia de foc
01:15 Charlie Talisman (R)
03:00 Cine A.M.
06:15 La bloc (R)
06:45 Wolverine

PRO CINEMA

07:00 Observator
10:00 Tutankhamun
2016, Dramã, Istoric
11:00 Magie în New York (R)
2007, SUA, Animaþie, Aventuri,

Comedie, Familie, Fantastic,
Muzical, Romantic, Dragoste

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 Aventura cu 4 stele
23:30 Ali G Indahouse
2002, Franþa, Marea Britanie,

Germania, Comedie
01:30 Lege ºi ordine: Brigada

specialã
1999, SUA, Crimã, Dramã
02:15 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

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

ANTENA 1

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

Romantic, Dragoste
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Masca de argint
1985, România, Aventuri
17:30 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
23:00 Vrei sã fii milionar (R)
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
03:15 Pastila de râs (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 A doua cadere a Constan-

tinopolului (R)
1994, România, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Secrete de stil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Paradisul în direct
1994, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Apel de urgenþã
21:30 Dosarele DNA
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Enigma (R)
2001, SUA, Thriller
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Vreau sã divorþez
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Nikita
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
23:00 Superkombat, “Bãtaie în

munþi” (EXPLOZIV)
00:00 Ora exactã în sport (R)
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
01:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO

10 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 19 august 2017programe TV / recomandãriprograme TV / recomandãriprograme TV / recomandãriprograme TV / recomandãriprograme TV / recomandãri



Doctor Strange

Se difuzeazã la HBO, ora 16:20

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

Conan

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 21:30

Conan, legendarul luptãtor care
timp de opt decade a fascinat
întreaga lume, revine pe marile
ecrane într-o ecranizare nouã ºi
extrem de spectaculoasã, în for-
mat 3D. Martor la asasinarea
tatãlui sãu ºi la distrugerea pânã
în temelii a satului în care a copi-
lãrit, Conan este mai hotãrât ca
niciodatã sã se rãzbune ºi por-
neºte în cãutarea asasinilor.
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Camera de refugiu

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

În timpurile medievale se numea
donjon. Secolul 20 a dat naºtere
adãposturilor pentru bombarda-
mente, care au evoluat în adã-
posturi contra uraganelor. Acum,
chiar ºi Casa Albã are o camerã
pentru situaþii de urgenþã - un
complex sigur, dotat cu aparatu-
rã de înaltã performanþã, ampla-
sat în subsolul clãdirii, care a
funcþionat încã…

Doi vãcari prin New York

Se difuzeazã la Antena 1, ora  23:30

Sonny ºi Pepper sunt doi bãieþi
de la þarã, care pornesc spre
New York pentru a o salva pe
fiica unui prieten din mâinile
unui proprietar de atelier de
muncã la negru. Desigur, pe
parcursul aventurii lor, cei doi
sunt puºi în diverse situaþii care
evidenþiazã cât sunt de nelalo-
cul lor cei doi bãieþi de ferma în
marea metropolã.

MARÞI - 22 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 Izolaþi în România (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 ªtiri
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Secrete de rãzboi
1998, SUA, Documentar
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Ediþie specialã
22:00 Ediþie specialã
22:30 Anchetele comisarului

Antonescu
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 Ediþie specialã (R)
01:00 Ediþie specialã (R)
01:30 Izolaþi în România (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (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 Poate nu ºtiai
15:35 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
15:40 Cãtãlina Teodoroiu, eroina

poporului român
16:40 Un august în flãcãri
1973, România, Aventuri
17:40 Destinul prinþesei Ok-Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

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

Dragoste
21:00 Destine ca-n filme
22:00 D'ale lu' Miticã (R)
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:50 Mascul necruþãtor (R)
2006, SUA, Crimã, Dramã
01:45 Naturã ºi sãnãtate (R)
02:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (R)

TVR 2

07:55 Planeta comorilor
09:30 Star Trek. Dincolo de infinit!
11:30 Lungul drum al lui Billy

Lynn
13:25 Snoopy ºi Charlie Brown:

Filmul Peanuts
14:55 Ajunul Craciunului
16:20 Doctor Strange
18:15 Doamna din furgoneta
20:00 Ray Donovan
21:00 The Waterboys
22:35 Înnebunit sã fii normal
00:20 În cãutarea lui Fellini
02:00 Sã furi de la un hoþ

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Logodnã pentru sãrbãtori
2011, SUA, Comedie
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Conan 3D
2011, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
23:45 ªtirile Pro Tv
00:00 Comedie de groazã 5
2013, SUA, Comedie
01:30 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:30 I Like IT (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
08:00 Cine-i cine? (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Dimineþi lângã tine (R)
10:15 Teleshopping
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Teleshopping
12:00 Preþul dragostei (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 Pretul dragostei
21:00 Iertare
23:00 Iubire ºi onoare
00:00 Dimineti langa tine (R)
01:00 Parola: Te iubesc (R)
01:45 Dimineþi lângã tine (R)
03:30 Iertare (R)
05:00 Iubire ºi onoare (R)
05:45 Parola: Te iubesc (R)
06:45 Îngeri pãzitori (R)

07:15 Lacul lebedelor 3 (R)
08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Camerista (R)
14:30 Bãrbaþii în negru II (R)
16:15 La bloc
18:30 Safari
20:30 Camera de refugiu
22:45 Profilul perfect
00:45 Camera de refugiu (R)
03:00 Cine A.M
06:00 La bloc (R)
06:30 Wolverine

PRO CINEMA

07:00 Observator
10:00 Tutankhamun
2016, Dramã, Istoric
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 Aventura cu 4 stele
23:30 Doi vãcari prin New York
1994, SUA, Acþiune, Comedie
01:30 Lege ºi ordine: Brigada

specialã
1999, SUA, Crimã, Dramã
02:15 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

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

ANTENA 1

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

Romantic, Dragoste
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Colierul de turcoaze
1985, România, Aventuri
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
23:00 Vrei sã fii milionar (R)
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
03:15 Pastila de râs (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Paradisul în direct (R)
1994, România, Comedie
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 Casa: construcþie ºi

design (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Mijlocaº la deschidere
1982, România
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Nemuritorul 3: Vrãjitorul
1994, SUA, Acþiune, SF
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Nemuritorul 3: Vrãjitorul

(R)
1994, SUA, Acþiune, SF
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30Focus 18 (R)
05:00 Apel de urgenþã (R)
06:00 Focus Magazin
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
19:30 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Da-i bãtaie! Local Kombat
21:00 SPECIAL UEFA Cham-

pions League play-off, Sporting
Lisabona – FCSB

21:30 Ora exactã în sport
22:00 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:00 Superkombat World

Grand Prix Mamaia (EXPLOZIV)
23:45 SPECIAL UEFA Cham-

pions League play-off, Sporting
Lisabona –FCSB

01:30 ªtiri Sport.ro
02:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
COMPLETARE CONVOCA-

TOR al Adunãrii Generale Ordi-
nare a Acþionarilor Societãþii -
CLÃDIREA  PROIECT S.A. Cu
sediul în Craiova, str. Ghe Chi-
þu, nr. 10, jud. Dolj CUI 2291704,
înmatriculatã la ORC Dolj sub nr.
J16/130/1991. Administratorul
Unic al societãþii CLÃDIREA
PROIECT S.A., (“Societatea”), în
temeiul dispoziþiior art. 117 ind
1 din legea 31/1990 completea-
zã ordinea de zi a Adunãrii Ge-
nerale Ordinare a Acþionarilor,
convocatã la data de 04.09.2017,
ora 11.00, la sediul Societãþii din
Craiova, str. Ghe Chiþu, nr. 10,
jud. Dolj la care sunt îndreptãþiþi
sã participe toþi acþionarii Socie-
tãþii înregistraþi în Registrul Ac-
þionarilor al societãþii CLADIREA
PROIECT S.A.  la sfârºitul zilei
de 04.08.2017 (data de referin-
þã), astfel: Se adaugã urmãto-
rul punct pe ordinea de zi ast-
fel: 1) Aprobarea ratificarii fide-
jusiunii solidare constituite ala-
turi de Imprumutaþi ºi ceilalþi Ga-
ranþi, prin actele perfectate de
Societate cu ING BANK, - actul
adiþional nr. 18 la contractul de
facilitate de credit nr. 08453 din
data de 06 august 2008, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, actul aditional 13 la con-
tractul de facilitate de credit nr.
08453/09 din data de 25 noiem-
brie 2009, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, exis-
tând interesul economic în ve-
derea garantãrii între pãrþi.
Administratorul Unic al Socie-
tatea CLÃDIREA PROIECT SA
CIUCIU ION-CONSTANTIN.

Anunþul tãu!
ªcoala Popularã de Arte ºi

Meserii Cornetti Craiova, cu
sediul în strada Jieþului nr.19,
primeºte înscrieri pentru anul
ºcolar 2017- 2018 în perioada
21 august – 1 septembrie
2017, la urmãtoarele discipli-
ne: canto clasic, muzicã
uºoarã, muzicã popularã,
pian, vioarã, chitarã, orgã,
acordeon, instrumente de su-
flat (saxofon), dans clasic
(balet), actorie, picturã, grafi-
cã, artã cinematograficã. Exa-
menul de admitere, în   anul I,
se va desfãºura în perioada
4-7 septembrie 2017. Relaþii la
telefon 0251/413.371; luni –
vineri între orele 09.00- 15.00,
în perioada înscrierilor.

ANUNÞ prealabil privind
afiºarea publicã a documente-
lor tehnice ale cadastrului.
Unitatea administrativ-terito-
rialã Bãileºti, din judeþul Dolj,
anunþã publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale
nr.1, 2 ºi 3 începând cu data
de 23.08.2017, pe o perioadã
de 60 de zile, la sediul Munici-
piului Bãileºti, conform art.14
alin.(1) ºi (2) din Legea cadas-
trului ºi a publicitãþii imobilia-
re nr.7/1996, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ul-
terioare. Cererile de rectifica-
re ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul
primãriei ºi pe site-ul Agenþiei
Naþionale de Cadastru ºi Pu-
blicitate Imobiliarã.

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

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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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 igieni-
zat, cu vedere trila-
teralã, 2 bãi, 2 bal-
coane, decoman-
dat - zona 1 Mai,
Târg Pelendava –
Kaufland. Telefon:
0762/622.136.

CASE

Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, izo-
latã termic, încãlzi-
re centralã, 570 mp
sau schimb cu
apartament minim
3 camere. Telefon:
0746/498.818.

Vând casã în co-
muna Apele Vii,
judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul
c o n s t r u c þ i e i :
1967), 3 camere
(cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi
mobilã), douã ho-
luri ºi bucãtãrie;
anexe gospodã-
reºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã
în curte ºi posibi-
litate de racorda-
re la reþeaua pu-
blicã de alimenta-
re cu apã. Preþ:
50.000 lei, nego-
ciabil. Telefon:
0744/810.932.
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 ca-
mere 2400 mp te-
ren satul Ghizdã-
veºti - Celaru, ca-
dastru, carte fun-
ciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/
542.454.

Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând sau schimb
cu apartament
Craiova, casã
mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp te-
ren intravilan,ca-
dastru fãcut la 10
km de Craiova sau
schimb cu garsoni-
erã plus diferenþa.
Telefon: 0727/
884.205.

Vând 10 ha pãdu-
re stejar 100-110
ani comuna Bãrbã-
teºti- Gorj. Telefon:
0722/943.220.
Proprietar vând te-
ren 3000 cartier
Bordei strada Car-
penului cu gard ºi
cabanã. Telefon:
0752/641.487.
Vând pãdure de
salcâm 7800 mp în
comuna Albeni, ju-
deþul Gorj cu 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea
lângã Complex
Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti
lângã Fabrica de
termopane Q Fort.
Telefon: 0752/
641.487.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

Vând teren intravi-
lan Piaþa Chiriac
418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semi-
casã. Telefon:
0723/013.004.
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
ªimnicu de Jos,
utilitãþi - la DJ, ca-
dastru. Telefon:
0744/563.823.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând putinã de
stejar si stroºitoare
metalicã. Tele-
fon:0764/779.702

Vând vin de þarã
100 litri 100% na-
tural. Telefon:
0772/091.370.
Vând urgent loc de
veci Roboaica,
groapã boltitã –
placã metalicã 2
locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând 50 l vin negru
natural, butoi stejar
300-400 l, putinã
stejar 100-120 l,
premergãtor.Tele-
fon: 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 came-
rã auto, cântar
pentru diabet - 10
lei. Telefon: 0351/
181.202; 0770/
970.204.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 19 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.

S.C. FRAÞII BACRIZ S.R.L. prin BAKRI
MAHMOUD anunþã elaborarea primei versiuni
a planului: ,,ELABORARE P.U.Z. PENTRU
SCHIMBARE DESTINAÞIE DIN ZONÃ INDUS-
TRIALÃ ÎN ZONÃ MIXTÃ LOCUINÞE ªI SER-
VICII din Craiova, str. Elena Teodorini, nr. 49’’ ºi
declanºarea etapei de încadrare pentru obþinerea
avizului de mediu.

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

Comentariile ºi sugestiile se vor transmite în
scris la sediul APM Dolj în termen de 15 zile ca-
lendaristice de la data prezentului anunþ.

Vând 3 locuri de
veci cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0763/506.962;
0768/437.838.
Vând aragaz 3
ochiuri SOMEª
cu hotã electricã
ºi chiuvetã fontã.
Telefon: 0728/
011.731.
Vând maºinã de
cusut electricã pen-
tru piese. Telefon:
0351/181.202;
0770/970.204.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri.
Telefon: 0251/
464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu
butelie, polizor un-
ghiular, (flex)
D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,
alternator 12V
nou, pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã di-
versã Telefon:
0251/427.583.
Vând mobilier ma-
gazin din pal me-
laminat în stare
bunã, 4 galantare
cu geam, 3 etaje-
re cu rafturi, 2 du-
lapuri. Telefon:
0748/599.012.

Vând saltea aproa-
pe nouã 1,20x 2 m.
Telefon: 0770/
687.430.
Vând 25 stupi cu
familii. Telefon:
0748/145.050.
Frigider Whirlpool
cu 2 uºi 300 litri,
pompã Kama de
udat grãdina, 4
bare cornier de
70cm lungi de
2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
scris electricã,
transformator 12
ºi 24 Volþi, calori-
fere fontã, piese
Dacia noi, pan-
tofi, bocanci, ghe-
te militare noi, fri-
gider. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer elec-
tric nou 11 ele-
menþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor
color 100 lei buca-
ta, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
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 ca-
lorifer de fontã fo-
losit. Telefon:
0720/231.610.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând calorifer
din fontã cu 5
elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de
cusut, aspirator, fo-
tolii, scaune tapiþa-
te, pat dublu, co-
modã, masã, sal-
tea relaxa, scoarþã.
Telefon: 0351/
806.512.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, pie-
se Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.

DIVERSE

Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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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
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Liga I - etapa a VII-a
Meciul  Astra – CSMP Iaºi  s-a jucat  asearã.
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

Dupã 6 etape, ªtiinþa e în gra-
fic, e pe podium. Cam departe de
lider, þinând cont cã a jucat 4 me-
ciuri acasã ºi numai 2 în deplasa-
re, dar a pus tot 4 puncte faþã de
zona play-out. Trecând peste sta-
tisticã, Universitatea lui Devis Man-
gia nu impresioneazã prin joc, adu-
când puþini fani la stadion, iar olte-
nii sunt pretenþioºi la acest capitol
ºi încã nostalgici dupã perioada cu
Mulþescu. Din lipsa fanilor s-a nãs-
cut probabil ºi zvonul instalãrii cu-
plului Piþurcã-Neagoe în locul an-
trenorului italian, care este apãrat
însã atât de finanþatorul Rotaru, dar
ºi de „cifrele Instat”. Lotul ªtiinþei
pare sã fie superior celui de anul
trecut, în sensul cã sunt destule
posturi dublate, banca este mai
„lungã”. O problemã o reprezintã
schimbarea sistemului de joc, într-
un 3-4-3, în condiþiile în care tre-
buie integraþi ºi doi stoperi aduºi
în vara aceasta: Spahija ºi Tiago
Ferreira. O altã problemã este is-
catã de folosirea jucãtorului under
21. Dacã anul trecut Ivan era titu-
lar indiscutabil ºi putea juca fãrã
probleme 90 de minute meci de
meci, în acest sezon „juniorii” tre-
buie mai degrabã forþaþi, decât se
impun ei în primul „11”. În plus,
dacã Ivan lipsea, existau alternati-

Ovidiu, stadion: „Central – Academia Hagi”, duminicã, ora 18.30
Viitorul Constanþa: Râmniceanu – Hodorogea, Þâru, M.

Constantin, Ganea – Dumitrescu, Vânã, Dani Lopez - Eric de
Oliveira, Herea, Fl. Coman. Antrenor: Gheorghe Hagi. Rezer-
ve: Buzbuchi – T. Bãluþã, K. Boli, Chiþu, Þucudean, Mladen,
Cicâldãu.

Universitatea Craiova: Calancea – Spahija, Tiago Ferreira,
Briceag – Dimitrov, Zlatinski, Mateiu, Burlacu – Al. Bãluþã,
Mitriþã, Gustavo. Antrenor: Devis Mangia. Rezerve: Mitrovic
– Screciu, Kelic, Bancu, Bãrbuþ, M. Roman, Al. Popescu.

Viitorul Constanþa – Universitatea Craiova

Oltenii vor puncte sã culeagã, de la Marea NeagrãOltenii vor puncte sã culeagã, de la Marea NeagrãOltenii vor puncte sã culeagã, de la Marea NeagrãOltenii vor puncte sã culeagã, de la Marea NeagrãOltenii vor puncte sã culeagã, de la Marea Neagrã
Dupã douã succese consecutive, Universitatea

Craiova joacã în acest week-end pe litoral, contra
campioanei, Viitorul

Fosta adversarã a ªtiinþei din
Europa League, AC Milan, s-a dis-
trat pe San Siro cu macedonenii
de la Skendija, scor 6-0. Montoli-
vo ºi Andre Silva au reuºit câte o
dublã, iar Borini ºi Antonelii au
completat „setul alb”. Urmmãtoa-
rea adversarã a Craiovei în Liga I,
Viitorul, a pierdut acasã cu Sal-
zburg, scor 1-3, ºi este ca ºi elimi-
natã din competiþie. Surpriza serii
s-a produs la Amsterdam, finalista
Europa League fiind învinsã de
Rosenborg. Alt rezultat nescontat
a fost victoria cu 2-0 a lui Vardar
Skopje contra lui Fenerbahce. An-
drei Ivan nu a fost inclus în lotul
lui Krasnodar în victoria cu 3-2
asupra Stelei Roºii Belgrad. Cos-
min Moþi ºi Claudiu Keºeru au fost
titulari  la Ludogoreþ, iar fundaºul-
 a marcat primul gol în victoria cu
2-0. Mãþel nu a evoluat la Dinamo
Zagreb, nici Rotariu la FC Bruges.

Rezultatele play-off-ului Euro-
pa League, prima manºã: 

„Diavolul milanez”, dezlãnþuit în Europa League

ve chiar pe postul sãu, Manea,
Petre sau Markovic apãrând în ra-
rele ocazii în care absenta jucãto-
rul care avea sã fie vândut în Ru-
sia. Acum, sunt douã soluþii pen-
tru locul „juniorului”: Screciu ºi
Burlacu. Pe creºterea în joc a pri-
mului se miza în principal, însã
puºtiul de 17 ani este în scãdere
de randament. În plus, cei doi nu
evolueazã pe acelaºi post, iar înlo-
cuirea unuia dintre ei presupune,
conform viziunii lui  Mangia, douã
înlocuiri, fiindcã italianul nu agre-
eazã improvizaþiile. Spre exemplu,
Bancu ar putea evolua fãrã proble-
me în centrul liniei mediane, cum
a fãcut-o cu succes în unele me-
ciuri din sezonul trecut. În alte
condiþii, Bancu, Mateiu sua chiar
Zlatinski (atunci când va reveni
Rossi) pot sãri din schemã din ca-
uza „regulii under 21”. De notat ar
fi ºi cã Bãrbuþ, jucãtor care a im-
presionat la Timiºoara, nu se sim-
te deloc bine sub comanda lui De-
vis Mangia, în ultimele douã me-
ciuri nefiind utilizat.

Ultima întâlnire directã,
extrem de controversatã

Craiova ºi Viitorul s-au întâlnit
în play-off-ul trecut ºi ºi-au îm-
pãrþit victoriile. Dupã ce Mateiu a

adus 3 puncte ªtiinþei cu
golul din ultimul minut
de la Ovidiu, Florinel
Coman a fost decisiv în
retur, la Piteºti. Aceastã
disputã a fost întoarsã
pe toate feþele de presa
pro-fcsb, care a consi-
derat cã Universitatea nu
a evoluat cu cel mai bun
11, pentru ca Viitorul sã
câºtige titlul în detri-
mentul echipei lui Becali.
Craiova ºi Viitorul ºi-au
jucat însã ºansele pe te-
ren, aºa cum o vor face
ºi duminicã seara, în du-
elul celor mai tinere
echipe din Liga I. Viito-
rul ºi Craiova s-au mai
întâlnit de opt ori în Liga
1, de patru ori au câºti-
gat dobrogenii, de douã ori s-au
impus oltenii, iar alte douã jocuri
s-au încheiat la egalitate. Primul
meci a avut loc în 2014, 2-2 pe
fosta arenã „Ion Oblemenco”, cu
duble pentru Curelea ºi Mitrea. În
retur, la Chiajna, pe 1 martie, ac-
tualul jucãtor al ªtiinþei, Alex Mi-
triþã, a înscris cel mai rapid gol al
campionatului 2014-2015, în se-
cunda 36, iar Nuno Rocha a ega-
lat. În ediþia 2015-2016, cele douã
s-au duelat doar în sezonul regu-
lat, când de fiecare datã s-a impus
trupa lui Hagi, 2-1 la Craiova  (Fl.
Tãnase, Aganovic/Vãtãjelu) ºi 4-0
la Ovidiu (Nicoliþã, Fl. Tãnase –
dublã, Aganovic). Întâiul succes
din contul oltenilor în Liga 1: 28
august 2016, Craiova - Viitorul 2-
1, marcatori Bancu, Mãzãrache,
respectiv Casap. Pe lângã cele opt
partide din Liga 1, acestea s-au mai
întâlnit în Cupa României 2014-
2015, victorie Craiova cu 2-1, ºi
în Cupa Ligii 2015-2016, 9-8 pen-
tru Viitorul dupã executarea lovi-
turilor de departajare.

La capitolul „ecºi”, Cristi Ga-
nea, reprofilat fundaº stânga de
Hagi, a fost al doilea golgheter al
Craiovei în Liga a II-a, acum 3 ani,

în timp ce oltenii Bãluþã ºi Mitriþã
au crescut la curtea „Regelui”.

Viitorul nu a marcat în ultimele
5 meciuri

Viitorul disputã meciul cu ªtiinþa
între cele douã manºe ale play-off-
ului Europa League, iar în joc sunt
pentru Academia lui Hagi cel puþin
5 milioane de euro, dar dupã rezul-
tatul din tur probabil cã „Regele” nu-
ºi mai face calcule cu aceºti bani.
Oricum, jucãtori importanþi precum
Eric, Florinel Coman, Herea sau
Hodorogea n-au fost titulari joi sea-
ra. ªi Craiova a întâlnit formaþia
concernului RedBull, într-un meci
de pregãtire disputat acum un an în
Alpii austrieci, terminat fãrã goluri.
Pe de altã parte, gazdele sunt pre-
sate de poziþia din clasament, iar un
eºec contra Universitãþii i-ar înde-
pãrta ºi mai mult de zona play-off-
ului. Dacã alb-albaºtrii sunt neîn-
vinºi în Liga I ºi vin dupã douã vic-
torii, ambele cu 1-0, puºtii lui Hagi
n-au câºtigat decât în runda de de-
but, meciul cu Gaz Metan, scor 3-

0, iar în urmãtoarele cinci meciuri
nu au mai reuºit sã înscrie. În con-
diþiile în care gazdele au pierdut câþi-
va titulari, au moralul afectat de par-
cursul din campionat ºi cele douã
eliminãri (iminentã a doua) din cu-
pele europene, dar ºi obosiþi dupã
partida cu Salzburg, un eºec la ma-
lul Mãrii Negre ar fi greu de digerat
de cãtre suporterii ªtiinþei, care ori-
cum nu sunt ahtiaþi dupã jocul eta-
lat în era Mangia.

10 lei biletul în peluza olteanã

Se anunþã o galerie numeroasã
a Universitãþii Craiova în partida de
la Ovidiu, fiindcã fanilor care vor
pleca din Bãnie ºi din Bucureºti li
se vor alãtura mulþi suporteri pre-
zenþi în aceastã perioadã pe litoral.
Suporterii ªtiinþei care doresc sã
participe la meciul cu FC Viitorul
trebuie sã achiziþioneze bilete în
„Sectorul Oaspeþi”, preþul fiind de
10 lei. Casele de bilete din incinta
stadionului „Central” vor fi deschi-
se duminicã, în intervalul orar
10:00 – 18.30.

Viitorul – FC Salzburg 1-3 (Þu-
cudean 7 / Hwang 2, Wolf 28,
Dabbur 31)

Apollon – FC Midtjylland 3-2
(Kyriakou 15, Jander 70, Pittas 90
/ Sorloth 38, 74)

BATE Borisov – Oleksandria 1-
1 (Ivanic ‘8 / Banada 19)

Dinamo Zagreb – Skenderbeu
1-1 (Henriquez 90 / Latifi 37)

FK Krasnodar – Crevna 3-2 (Ig-
natiev 20, Claesson 46, Petrov 66
/ Srnic 57, Peisic 71) 

Hafnarfjdour – Sporting Braga
1-2 (Bjornsson 40 / Dias Fernan-
des 62, Stojiljkovic 79)

PAOK – Ostersunds FK 3-1
(Matos 38, Prijovici 77, 88 p. /
Nouri 21)

Vardar Skopje – Fenerbahce 2-
0 (Barseghyan 20, Topal 90 - au-
togol)

Viktoria Plzen – AEK Larnaca
3-1 (Bakos 29, 74 p. D. Kolar 36 /
Acoran 8)

Ludogoreþ – Suduva Marijam-

pole 2-0 (Moþi 61, Jura 76) 
Panathinaikos – Athletic Bilbao

2-3 (Lod 29, Cabezas 55, / Aduriz
68, 74, De Marcos 71)

Altach – Maccabi Tel Aviv 0-1
(Kjartansson ’68)

AC Milan – Skendija 6-0 (Silva
13, 28, Montolivo 25, 85 Borini 67,
Antonelli 69)

Ajax – Robenborg 0-1 (Adeg-
benro 77)

FC Bruges – AEK Atena 0-0
Legia Varºovia – Sheriff Tiras-

pol 1-1 (Hamalainen 76)
NK Domzale – Olympique Mar-

seille 1-1 (Vetrih 12 / Sanson 63)
NK Osijek – Austria Viena 1-2

(Ejupi 15 / Monschein 26, Hol-
zhauser 60)

Partizan Belgrad – Videoton 0-
0

Everton – Hajduk Split 2-0 (M.
Keane 30, I. Gueye 44)

Maritimo – Dinamo Kiev 0-0
Utrecht – Zenit Sankt Peters-

burg 1-0 (Labyad 77)
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