


2 / cuvântul libertãþii luni, 21 august 2017actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
Premierul Mihai Tudose trimite
Corpul de control la Tarom
ºi Compania Naþionalã
de Investiþii

Corpul de control al premieru-
lui Mihai Tudose merge astãzi la
Tarom ºi la Compania Naþionalã
de Investiþii (CNI), au precizat, ieri,
pentru MEDIAFAX, surse guver-
namentale. Sursele citate au men-
þionat cã Tudose a luat aceastã de-
cizie în cursul zilei de duminicã,
când s-a aflat la Guvern, dupã ce,
vineri, în cadrul ºedinþei de Guvern,
i-a cerut ministrului Transporturi-
lor, Rãzvan Cuc, sã dea explicaþii
legat de situaþia de la TAROM.

Premierul Mihai Tudose i-a ce-
rut astfel, ministrului 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. „Dom-
nule ministru Cuc, acum trei sãp-
tãmâni v-am întrebat de ce i-aþi
prelungit cu patru luni mandatul
celui de la TAROM ºi mi-aþi spus
cã vã asumaþi ºi cã aveþi încrede-
re în el. Înþeleg cã aveþi încredere
în el (n.r. directorul companiei
TAROM) ºi vã asumaþi ce e aco-
lo? 104 milioane pierdere pe 6
luni?”, l-a întrebat premierul Mi-
hai 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
operat cu douã aeronave în mi-
nus ºi în urma unei decizii comer-
ciale anumite rute comerciale au
fost anulate ºi acum se reiau. Au
avut ºi probleme tehnice ºi au re-
dus numãrul de aeronave, s-a lan-
sat procedura de achiziþie pentru
trei aeronave de lung curier pen-
tru a preîntâmpina pierderile. Vor
urma ºi evaluãri ale personalului
ºi disponibilizãrile care se im-
pun”, 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 facem analiza? Pãi era primul
punct. Vom avea o discuþie ºi per-
sonalã. Cã el (directorul TAROM)
ºi-a luat leafa în fiecare lunã ºi
noi toþi plãtim 104 milioane pier-
derea de la TAROM”, a declarat
premierul.
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Preºedintele Republicii Franceze, Emmanuel
Macron, va efectua joi o vizitã în România, la
invitaþia preºedintelui Klaus Iohannis, discuþiile
vizând dezvoltarea ºi aprofundarea relaþiei bila-
terale, dar ºi teme aflate pe agenda europeanã.
”Discuþiile care vor avea loc la Palatul Cotro-
ceni se vor concentra pe dezvoltarea ºi apro-
fundarea relaþiei bilaterale de Parteneriat Strate-
gic, precum ºi pe principalele subiecte aflate pe
agenda europeanã, internaþionalã ºi de securita-
te. La finalul întrevederii cei doi preºedinþi vor
susþine o conferinþã de presã comunã”, a trans-
mis Administraþia Prezidenþialã.

Vizita a fost convenitã cu prilejul întrevederii
avute de preºedinþii României ºi Franþei în mar-
ja reuniunii Consiliului European din 23 iunie,
ocazie cu care Macron a acceptat propunerea
lui Iohannis de a continua dialogul la Bucureºti.
În cadrul vizitei, preºedintele francez se va în-
tâlni ºi cu premierul Mihai Tudose.

România acordã, în 2017, asistenþã umani-
tarã în beneficiul refugiaþilor din Siria în valoa-
re de 5,3 milioane de euro, potrivit unui comu-
nicat de presã remis sâmbãtã MEDIAFAX de
cãtre MAE, cu ocazia celebrãrii, la 19 august, a
Zilei mondiale pentru asistenþã umanitarã.

„În anul 2017, România acordã asistenþã
umanitarã în beneficiul refugiaþilor din Siria în
valoare de 5.3 milioane de euro pentru atenua-
rea efectelor generate de conflict asupra copii-
lor ºi asupra populaþiei siriene aflatã pe teritorii-
le statelor învecinate, demonstrând angajarea
activã a þãrii noastre la eforturile comunitãþii
internaþionale de gestionare a crizelor umanita-
re”, se menþioneazã în comunicatul MAE.

În perioada 2014-2017, România a acor-
dat, potrivit comunicatului citat, asistenþã
umanitarã în valoare de aproximativ 11,2 mi-
lioane de euro unui numãr de 12 state aflate
în situaþii de crizã precum: conflictele din Siria
ºi Irak, conflictul din estul Ucrainei, uraga-
nul Matthew din Haiti, cutremurul din Nepal,
inundaþiile din Serbia ºi Bosnia-Herþegovina,
epidemia virusului Ebola.

Conform sursei menþionate, care citeazã Bi-
roul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Uma-
nitare (UN OCHA), începând cu luna ianuarie
2017, numãrul persoanelor care au nevoie de
ajutor umanitar a crescut cu 12,5 milioane de
persoane, ajungând la un total de 141,1 milioa-

Parlamentarii au adoptat, în pri-
ma sesiune a actualei legislaturi,
o serie de legi care au ºi fost pro-
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Emmanuel Macron va solicita norme mai
bune pentru lucrãtorii francezi în condiþiile
unei concurenþe neloiale a forþei de muncã
din Europa de Est, în timpul unei vizite pe
care o va efectua în regiune în perioada 23-
25 august, a declarat, sãptãmâna trecutã, un
oficial francez, citat de Reuters.

Macron s-a angajat sã ia mãsuri pentru a
contracara “dumpingul social” în Franþa, me-
todã prin care companiile folosesc forþã de
muncã mai ieftinã din statele mai sãrace din
Europa de Est ºi ameninþã locurile de muncã
ale lucrãtorilor francezi.

Oficialul francez a declarat, sub protecþia
anonimatului, cã Emmanuel Macron va milita
pentru reguli mai stricte privind piaþa muncii
în timpul cãlãtoriei sale în Austria, România
ºi Bulgaria, în perioada 23-25 august, când
va purta discuþii ºi cu premierii din Cehia ºi
Slovacia.

MAE: România acordã 5,3 milioane euro asistenþã
umanitarã refugiaþilor din Siria, în 2017

ne de persoane în 37 de þãri. Bugetul estimat
necesar pentru acoperirea nevoilor minime de
asistenþã umanitarã în 2017 este în acest mo-
ment de 23.5 miliarde de dolari, fiind finanþat
pânã în prezent în proporþie de 26%.

Ministrul de Externe, Teodor Meleºcanu,
precizeazã, de asemenea, potrivit comunica-
tului de presã citat, cã România rãmâne dedi-
catã principiilor care stau la baza acordãrii
asistenþei umanitare.

«Sub îndemnul campaniei „Not A Target”,
lansatã de Organizaþia Naþiunilor Unite în 2017
pentru marcarea Zilei mondiale pentru asisten-
þã umanitarã, MAE se alãturã campaniei globa-
le având ca scop conºtientizarea importanþei
protecþiei civililor, copiilor, femeilor, a lucrãto-
rilor umanitari ºi din domeniul medical, adu-
când un omagiu tuturor persoanelor care spri-
jinã acþiunile umanitare. Într-un context geo-
politic marcat de crize de mare amploare, Ro-
mânia rãmâne dedicatã principiilor care stau la
baza acordãrii asistenþei umanitare ºi îºi asumã
contribuþii concrete în procesul de partajare a
responsabilitãþii statelor pe palierul umanitar»,
a declarat Meleºcanu.

„România condamnã cu fermitate atacurile
ºi ameninþãrile îndreptate împotriva lucrãtori-
lor umanitari ºi solicitã respectarea necondiþio-
natã a dreptului internaþional umanitar, inclusiv
asigurarea protecþiei civililor”, a subliniat Me-

leºcanu, potrivit sursei citate.
Ministrul de Externe Teodor Meleºcanu a

declarat, vineri, cã România a avansat o ofertã
de a primi 1.942 de refugiaþi din Grecia ºi Ita-
lia, în condiþiile în care în þara noastrã existã
deja în jur de 700 de refugiaþi.

„Recent, am fãcut o ofertã pentru 1.942 de
refugiaþi din Grecia ºi din Italia, pe care îi pu-
tem reloca în România. Avem deja pe teritoriul
nostru cam 700 de asemenea refugiaþi, dar pe
lângã aceste lucruri vreau sã vã spun foarte di-
rect cã România participã masiv la operaþiunile
din Marea Mediteranã pentru oprirea afluxului
de refugiaþi ºi salvarea celor care se încumetã
la asemenea acþiuni”, a declarat ministrul de
Externe Teodor Meleºcanu, la Realitatea Tv.

Meleºcanu a mai afirmat cã România ºi-a
exprimat solidaritatea în problema privind re-
fugiaþii, deºi nu a fost de acord cu stabilirea
unor cote fixe. „Evident cã problema migraþiei
ºi a refugiaþilor sunt douã categorii distincte.
Primii sunt refugiaþi din motive politice, din
cauze de rãzboi, dar existã ºi o migraþie cu ca-
racter economic, mai ales din þãrile cu regimuri
eºuate, cu condiþii de viaþã foarte grele. Româ-
nia ºi-a exprimat solidaritatea, deºi am mers pe
ideea cã nu este normal sa avem cote fixe. În
acelaºi timp, ne-am manifestat disponibilitatea
de a primi un anumit numãr de refugiaþi”, a mai
spus Meleºcanu.

Prima sesiune parlamentarã: Aleºii au declarat patru
sãrbãtori naþionale ºi una regionalã, Ziua Olteniei

mulgate ºi prin care au declarat
o sãrbãtoare naþionalã ºi au insti-
tuit alte trei zile naþionale, dar ºi

Ziua Olteniei.
Astfel, din cele 195 de acte nor-

mative adoptate în aceastã primã
sesiune parlamentarã ºi care au ºi
devenit legi, fiind promulgate, cinci
vizeazã declararea sau instituirea
unor sãrbãtori sau zile naþionale.

Actul normativ care declarã o
sãrbãtoare naþionalã este Legea
privind declararea zilei de 27 mar-
tie – Ziua Unirii Basarabiei cu
România ca zi de sãrbãtoare naþi-
onalã, acesta fiind iniþiat de depu-
tatul PMP Eugen Tomac.

Parlamentarii au adoptat, de ase-
menea, ºi 3 legi prin care se insti-
tuie 3 zile naþionale, astfel: o lege
privind instituirea zilei de 25 mar-

tie ca Ziua Naþionalã a Pãdurilor,
iniþiatã de 9 deputaþi ºi senatori
PSD, PNL, UNPR, o lege pentru
instituirea Zilei naþionale de cin-
stire a martirilor români din tem-
niþele comuniste, iniþiatã de 34 de
deputaþi PSD, PNL, UNPR, mino-
ritãþi ºi neafiliaþi, ºi o lege privind
instituirea zilei de 10 octombrie –
Ziua naþionalã a produselor agro-
alimentare româneºti, iniþiatã de 8
deputaþi ºi senatori PSD ºi ALDE.

Tot în aceste prime luni ale man-
datului lor, aleºii au mai adoptat ºi
o lege privind instituirea zilei de 21
martie – Ziua Olteniei, iniþiatã de
27 de deputaþi PSD, PNL, UNPR,
minoritãþi ºi neafiliaþi.
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Reamintim cã pompierii Inspec-
toratului pentru Situaþii de Urgenþã
(ISU) Dolj au fost solicitaþi joi searã,
în jurul orei 18.30, pentru a scoate
trupul unui bãrbat observat de un
trecãtor aproape de malul Jiului, în
comuna Malu Mare. Ajunºi
la faþa locului, pompierii au
vãzut cã pe trupul neînsu-
fleþit erau urme de violenþã,
astfel cã au anunþat Poliþia,
la faþa locului ajungând po-
liþiºtii din localitate, dar ºi de
la Serviciul de Investigaþii
Criminale ºi specialiºti cri-
minaliºti.

Bãrbatul, care nu avea
haine, prezenta multiple tã-
ieturi, în mai multe zone ale
corpului, inclusiv în zona
gâtului ºi a inimii, unele adânci, iar
altele superficiale, dar ºi o ranã
mare la unul din braþe, deasupra
cotului. A durat ceva timp pânã s-
a reuºit identificarea sa, stabilindu-
se cã este vorba despre Ion Lu-

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, vineri seara, efective din
cadrul Biroului Rutier Craiova s-
au sesizat din oficiu cu privire la
sãvârºirea infracþiunii de „aºezarea
de obstacole care îngreuneazã sau
împiedicã circulaþia pe drumul
public, dacã se pune în pericol si-
guranþa circulaþiei ori se aduce

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului (IPJ) Dolj
au anunþat cã, vineri searã, pen-
tru conºtientizarea participanþilor
la traficul rutier cu privire la peri-
colul la care se expun prin neres-
pectarea normelor legale referitoa-
re la circulaþia pe drumurile publi-
ce, efectivele de poliþie rutierã din
cadrul Serviciului Rutier Dolj –
Biroul Drumuri Naþionale ºi Euro-
pene, împreunã cu agenþi rutieri
din cadrul Biroului Rutier ºi ai ce-
lorlalte formaþiuni rutiere din ju-
deþ, au executat o acþiune pe prin-
cipalele drumurile naþionale ºi eu-
ropene din judeþul Dolj, în scopul
prevenirii ºi combaterii  încãlcãrii
regimului legal de vitezã. Cu aceas-

ªoferii vitezomani, în atenþiaªoferii vitezomani, în atenþiaªoferii vitezomani, în atenþiaªoferii vitezomani, în atenþiaªoferii vitezomani, în atenþia
poliþiºtilor de la Rutierãpoliþiºtilor de la Rutierãpoliþiºtilor de la Rutierãpoliþiºtilor de la Rutierãpoliþiºtilor de la Rutierã

tã ocazie au fost aplicate 67 de
sancþiuni contravenþionale, 32 de
sancþiuni pentru vitezã neregula-
mentarã pe respectivele tronsoa-
ne de drum, restul de 35 fiind apli-
cate pentru alte abateri comise la
regimul circulaþiei rutiere, valoa-
rea totalã a sancþiunilor contra-
venþionale aplicate fiind de 12.920
lei. În plus, tot în urma acestor
activitãþi, au fost reþinute 8 per-
mise de conducere, retrase douã -
certificate de înmatriculare ºi s-
au întocmit douã dosare penale
pentru infracþiuni la regimul cir-
culaþiei pe drumurile publice, dupã
cum a precizat inspector princi-
pal Cãtãlin Dochia, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Cercetaþi penal dupã ce ºi-au pus
corturile de nuntã pe drumul public

Doi doljeni, unul dintre ei socru mic, ºi cel de-al doilea
ginere, s-au ales cu dosare penale la acest sfârºit de sãptã-
mânã pentru aºezarea de obstacole pe drumurile publice.
Mai exact, poliþiºtii de la Rutierã i-au depistat cu corturi de
nuntã amplasate fãrã autorizaþie pe drumurile publice.

atingere dreptului la libera circu-
laþie a celorlalþi participanþi la tra-
fic”, faptã prevãzutã ºi pedepsitã
de codul penal.

Mai exact, în cursul zilei de vi-
neri, 18 august a.c., Iulian D., din
comuna Iºalniþa, a montat pe stra-
da „Mihai Viteazul” din localitate
un cort de evenimente având di-
mensiunile de 12,70 m X 7,80 m

X 2,60 m, împiedicând astfel cir-
culaþia pe sectorul de drum cu-
prins între strada „Mihai Emines-
cu” ºi Aleea Gãrii, punând în pe-
ricol siguranþa ºi libera circulaþie
a celorlalþi participanþi la trafic.
De asemenea, în aceeaºi zi, dar
în jurul orei 22.00, Niculin Lu-
cian D., din satul Bogea, comu-
na Almãj, a montat pe drumul
comunal DC 122 un cort de eve-
nimente având dimensiunile de 25
m x 7,30 m, împiedicând astfel
circulaþia pe drumul comunal DC
122 pe o distanþã de 115 m, ºi
punând astfel în pericol siguran-
þa ºi libera circulaþie a celorlalþi
participanþi la trafic.

„În ambele cazuri, poliþiºti ru-
tieri au întocmit pe numele celor
doi bãrbaþi dosare de cercetare
penalã sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunii de aºezarea de obstaco-
le care îngreuneazã sau împiedicã
circulaþia pe drumul public, dacã
se pune în pericol siguranþa circu-
laþiei ori se aduce atingere dreptu-
lui la libera circulaþie a celorlalþi
participanþi la trafic, urmând ca
la finalizarea cercetãrilor dosarul
penal sã fie înaintat Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craiova
cu propunere legalã”, a declarat
inspector principal Cãtãlin Dochia,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Procurorii ºi poliþiºtii craioveni au reu-
ºit, în urma unei anchete complexe, sã-l
identifice pe autorul crimei de la Malu
Mare. Este vorba despre Claudiu Vasile
Stoica, de 38 de ani, din Craiova, consilier
juridic la CET II Craiova, care a ºi recu-
noscut comiterea faptei ºi care, sâmbãtã
dupã-amiazã, a fost arestat preventiv pe

30 de zile pentru omor calificat. Se pare
cã autorul a plãnuit totul, pentru cã de-a
lungul timpului ar fi avut mai multe certuri
cu victima, Ion Lucian Dinulescu, de 42 de
ani, cu care a fost coleg la CET pânã de
curând, din cauza unor sume de bani, aºa
cã joi l-a luat la pescuit ºi l-a ucis cu mai
multe lovituri de cuþit, aruncându-l în Jiu.

cian Dinulescu, de 42 de ani, din
Craiova, însã nimeni nu ºtia ce fã-
cea ºi cum ajunsese acolo, pentru
cã nu venise cu maºina sa. În
aceste condiþii, potrivit reprezen-
tanþilor IPJ Dolj, s-a format o echi-

pã complexã de cercetare – poli-
þiºti din Malu Mare, poliþiºti ai Ser-
viciului de Investigaþii Criminale ºi
specialiºti criminaliºti –, care, sub
coordonarea unui procuror crimi-
nalist de la Parchetul de pe lângã

Tribunalul Dolj, a demarat cerce-
tãrile în vederea prinderii autorului
ºi stabilirii circumstanþelor produ-
cerii faptei.

Camerele video amplasate pe
raza comunei Malu Mare se pare

cã le-au fost într-adevãr de
ajutor anchetatorilor, care
au reuºit sã-l identifice pe
autor, Claudiu Vasile Stoica,
de 38 de ani, din Craiova,
consilier juridic la CET II
Craiova. Bãrbatul a fost ri-
dicat vineri searã, a fost au-
diat de procurorul de caz ºi
a recunoscut comiterea fap-
tei, astfel cã pe numele sãu
a fost emisã ordonanþã de
reþinere pe o perioadã de 24
de ore, pentru comiterea in-

fracþiunii de omor calificat. Se pare
cã Stoica, pânã de curând coleg
cu Ion Alin Dinulescu la Comple-
xul de Energie Termicã (CET) II
Craiova, avusese mai multe dispu-
te cu cel din urmã, din cauza unor

importante sume de bani ºi, pen-
tru cã nu a vãzut altã ieºire din si-
tuaþia în care ajunsese, s-a hotãrât
sã-l ucidã pe Dinulescu. L-a invitat
joi la o partidã de pescuit, la Malu
Mare, ºi, odatã ajunºi pe malul Jiu-
lui, dupã ce Dinulescu s-a dezbrã-
cat rãmânând doar în slip, l-a în-
junghiat de mai multe ori ºi a arun-
cat cadavrul în apã. A plecat cu
maºina înapoi la Craiova, ancheta-
torii ridicându-l de la domiciliu.

În cursul zilei de sâmbãtã, Clau-
diu Vasile Stoica a fost prezentat
Tribunalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã, propunere ad-
misã de instanþã: „Admite propune-
rea de arestare preventivã formula-

tã de Parchetul de pe lângã Tribu-
nalul Dolj cu privire la inculpatul
Stoica Vasile Claudiu. În baza art.
226 cod pr. penalã rap. la art. 223
alin. 2 C.pr.pen. Dispune arestarea
preventivã a inculpatului Stoica
Vasile Claudiu, pe o perioadã de
30 de zile începând cu data de
19.08.2017 pânã în data de
17.09.2017, inclusiv. În baza art.
230 C.pr.pen. Dispune emiterea, de
îndatã a mandatului de arestare
preventivã pentru inculpatul Stoi-
ca Vasile Claudiu. Cu contestaþie
în termen de 48 de la pronunþare.
Pronunþatã în camera de consiliu,
azi, 19.08.2017”, dupã cum se aratã
în hotãrârea instanþei.
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La Cãlãraºi, s-au plantat, în
acest an, peste 1.000 de hectare
cu lubeniþã ºi 100 de hectare cu
pepeni galbeni, o suprafaþã la fel
de mare ca ºi anii trecuþi. Spre de-
osebire de 2016, producþia a fost
însã mult mai mare, chiar peste
aºteptãrile agricultorilor. Ajutate ºi
de aceastã varã deosebit de toridã,
bostanele celor de pe valea Dunã-
rii au rodit din belºug ºi aproape
toatã lumea a reuºit sã producã o
cantitate mare de pepeni. Oficial,
potrivit datelor de la Camera Agri-
colã a Primãriei Cãlãraºi, produc-
þia acestui an s-a ridicat la 80 de
tone la hectar, dar au fost ºi cazuri
în care s-a depãºit aceastã cantita-
te. Prin comparaþie cu anul trecut,
recolta bostanelor a fost, aºadar,
mult mai bogatã.

Constrânºi de intermediari
sã vândã ieftin

Cu o cantitate foarte mare de
lubeniþe în bostane, agricultorii au
resimþit ºi mai mult lipsa unei pie-
þe de desfacere care sã le asigure
un preþ bun, raportat la calitatea
mãrfii, dar mai ales la munca pe
care aceºtia au depus-o ºi la banii
pe care i-au investit. De la mijlo-
cul lunii iunie, de când s-au copt
primele lubeniþe, ºi pânã la mijlo-
cul lui august, oamenii s-au vãzut
nevoiþi sã alerge prin pieþe, târ-
guri, depozitele din þarã sau, pur
ºi simplu, prin satele din alte ju-
deþe pentru a-ºi plasa pepenii. Fi-
ind o marfã perisabilã, pentru toþi
a fost o cursã contracronometru,
existând riscul sã piardã cantitãþi
mari de pepeni dacã nu reuºeau

Agricultorii din Cãlãraºi, dezamãgiþiAgricultorii din Cãlãraºi, dezamãgiþiAgricultorii din Cãlãraºi, dezamãgiþiAgricultorii din Cãlãraºi, dezamãgiþiAgricultorii din Cãlãraºi, dezamãgiþi
de preþul de vânzare al lubeniþelorde preþul de vânzare al lubeniþelorde preþul de vânzare al lubeniþelorde preþul de vânzare al lubeniþelorde preþul de vânzare al lubeniþelor
Sezonul lubeniþelor este pe sfârºite pe va-

lea Dunãrii, aºa cã, dacã ajungi în zonã, nu
mai întâlneºti ºirurile nesfârºite de camioa-
ne, cãruþe ºi remorci încãrcate cu pepeni de
toate soiurile. În acest moment, pe câmpurile
arse de soarele nemilos mai sunt doar bosta-
nii celor care îºi mai permit sã ude plantele
pentru a le þine în viaþã. Iar pentru cei mai
mulþi este momentul în care se trage linie ºi
se vãd rezultatele muncii de mai bine de o ju-
mãtate de an. Cei care au avut asigurat ac-

ces în pieþe, unii dintre ei mergând ºi la sute
de kilometri distanþã de casã, sunt oarecum
mulþumiþi ºi au motivaþia necesarã sã o ia de
capãt ºi anul viitor. Cum puþini sunt cei care
au putut sã-ºi vândã pepenii în condiþii bune,
starea generalã a cultivatorilor de pepeni din
Cãlãraºi este una de dezamãgire. Au muncit
mult sã scoatã o producþie mare, au reuºit
acest lucru, însã preþul pieþei a fost unul mult
sub aºteptãrile lor: 20 de bani pe kilogram, la
vânzarea en-gross.

sã îi vândã. Aºadar, singura vari-
antã care le-a mai rãmas a fost sã
lase la preþ, uneori ºi de la o zi la
alta. Fapt de care au profitat, ca
de obicei, intermediarii.

Preþul lubeniþei a scãzut pânã la
20 de bani pe kilogram

Cultivatorii de lubeniþã din Cã-
lãraºi au ajuns cu marfa în toate
colþurile þãrii. Unul dintre ei poves-
teºte cã a întâmpinat probleme mari
pânã sã-ºi vândã pepenii. Mai întâi
a încercat sã-ºi gãseascã un loc de
vânzare în una din pieþele mari ale
capitalei, interesul fiind, evident, sã
poatã vinde direct cumpãrãtorilor
ºi la un preþ mai bun. Nu a reuºit
sã se strecoare printre samsari ºi a
trebuit sã recurgã la cea de-a doua
variantã aflatã la îndemâna produ-
cãtorilor agricoli din sud, lãsându-
se la mâna intermediarilor. „Am
fost la Pucheni, o piaþã mare de
produse agricole de lângã Bucu-
reºti, ºi nu am avut încotro decât
sã vând toatã lubeniþa cu care ve-
nisem la preþul stabilit de ei, unul

foarte mic: 40 de bani pe kilogram.
Am încercat sã negociez, dar nu
se poate schimba nimic fiindcã
acesta este preþul impus ºi nu ai ce
face, decât sã accepþi”, povesteº-
te bãrbatul.

Cheltuieli mari,
câºtiguri modeste

Dezamãgit dupã experienþa din
depozitul de la Bucureºti, agricul-
torul mãrturiseºte cã a încercat sã
vândã, în aceastã varã, ºi la Târgu
Jiu, apoi la Gãeºti, dar preþul a fost
la fel de mic, ultima datã vânzând

cu 20 de bani pe kilogram, la en-
gross. Acum, când trage linie, spu-
ne cã a fost un an ciudat, bucuria
recoltelor bogate fiind rapid estom-
patã de amãrãciunea preþului ne-
drept obþinut. Cam 10.000 de lei
pe hectar, deci 100 milioane de lei
vechi, a înghiþit pãmântul sãu în
care au fost sãdite, în primãvarã,
firele de lubeniþã. Pe lista de chel-
tuieli au intrat lucrãrile de pregãti-
re a terenului, plantele – care pre-
supun 5.000-6.000 de lei pentru un
hectar – folia cu care acestea sunt
protejate, îngrãºãmintele aplicate ºi
udatul zilnic. La final, costã ºi re-
coltatul, care se face manual, lu-
beniþele fiind desprinse din vrej ºi
încãrcate imediat în camioane. Fie-
care persoanã care participã la
aceastã muncã solicitã 50 lei pe zi.

De 18 ani, vând într-o piaþã
din judeþul Alba

Singura variantã de a vinde pe-
penii la un preþ cât de cât rezona-
bil, spun agricultorii, este sã îþi asi-
guri, de unul singur, un loc pe pia-

þã. Ca sã poþi sã îl obþii trebuie sã
fii dispus la o altã investiþie, pe care
trebuie sã o faci în paralel. Un agri-
cultor tânãr din Cãlãraºi povesteº-
te cã el vinde toatã vara într-o pia-
þã micã din localitatea Câmpeni, ju-
deþul Alba.  În timp ce, la Cãlãraºi,
lubeniþa s-a vândut ºi cu 20 de bani

pe kilogram, acesta a reuºit sã co-
mercializeze pepenii cu peste 1 leu
pe kilogram. „De 18 ani, pãrinþii
mei cumpãrã o masã în piaþa de la
Câmpeni, în Alba. Oamenii de acolo
ne ºtiu cã suntem producãtori ºi
cumpãrã cu încredere. În fiecare
an, în luna aprilie, achitãm taxa pe
masã, iar din luna mai, pãrinþii mei

se mutã efectiv acolo, locuind într-
un apartament închiriat. Nu mer-
gem doar cu lubeniþã, ci ºi cu car-
tofi, roºii, varzã ºi alte legume pe
care le producem în curtea noas-
trã”, povesteºte tânãrul producã-
tor agricol.

O vor lua de la capãt
ºi anul viitor

Bineînþeles, ºi în cazul acestu-
ia, cheltuielile sunt ridicate. În afa-
rã de costurile efective pe care le
presupune cultura de lubeniþã, pro-
ducãtorul trebuie sã ia în calcul,
aºadar, ºi deplasarea cu marfã, pre-
cum ºi staþionarea într-un oraº
strãin. „Dus-întors, sunt cam
1.000 de kilometri de parcurs cu
maºina pânã la Câmpeni. Ceea ce
înseamnã o sumã de 500 de lei pe
care o cheltuim numai pe benzinã.
Mai adãugãm chiria pentru aparta-
ment ºi întreþinerea familiei mele
cu strictul necesar pentru toatã
perioada de desfacere. Am ales
aceastã variantã deoarece aici am
gãsit un preþ mai avantajos”, a mai
spus agricultorul din Cãlãraºi. ªi
el, ca ºi ceilalþi, o vor lua, însã, din
nou de la capãt în ianuarie, atunci
când primele seminþe de lubeniþã
se pun la încolþit în solarii. Fiind
singura sursã de trai, oamenii nu
au decât sã accepte neajunsurile
acestui an ºi sã se mulþumeascã ºi
cu puþinul câºtig pe care îl pun
deoparte dupã un an de muncã în
nisipul fierbinte din lunca Dunãrii.
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Sectorul bugetar a însumat
aproape 36% din numãrul total al
locurilor de muncã vacante. Ast-
fel, 10.600 de locuri vacante se
regãsesc în administraþia publicã,
10.200 de locuri vacante în sãnã-
tate ºi asistenþã socialã, respectiv
2.200 de locuri vacante în învãþã-
mânt. La polul opus, cele mai mici
valori atât ale ratei cât ºi a numã-
rului locurilor de muncã vacante

Dezbaterea a avut la finele lu-
nii trecute, la Camera de Comerþ
ºi Industrie a României – Sala
„Al. I. Cuza” ºi a avut ca partici-
panþi operatori economici aparþi-
nând industriei prelucrãtoare ºi
reprezentanþi ai CCIR.

Evenimentul se înscrie în seria Ministrul Economiei, Mihai Fi-
for, a declarat, zilele trecute, cã
sãptãmâna aceasta, la Guvern, se
va semna un memorandum cu o
companie americanã pentru pro-
ducerea unui transportor blindat
8X8. „Avem un proiect foarte bun,
la Moreni, în Dâmboviþa, cu Rhein-
metall, pentru producerea a unui
transportor blindat 8X8. Vã anunþ
de pe acum cã sãptãmâna viitoare
(n.r. – sãptãmâna aceasta), pe 23
august, semnãm la Guvern un
memorandum cu cei de la General
Dynamics tot pentru un transpor-

Miercuri, 23 august,

Se va semna un memorandumSe va semna un memorandumSe va semna un memorandumSe va semna un memorandumSe va semna un memorandum
cu General Dynamics pentrucu General Dynamics pentrucu General Dynamics pentrucu General Dynamics pentrucu General Dynamics pentru
un transportor blindat 8X8un transportor blindat 8X8un transportor blindat 8X8un transportor blindat 8X8un transportor blindat 8X8

tor blindat 8X8, de data
aceasta la Uzina Meca-
nicã Bucureºti. În acest
context am dorit sã
vedem ºi cele douã fa-
brici de la Ploieºti pen-
tru cã ºi aici dorim sã
aducem o astfel de ca-
pacitate pentru a putea
sã dezvoltãm un pro-
iect, cel puþin pe rache-
te, în perioada imediat
urmãtoare.  Discutãm

de douã companii mari producã-
toare de transportoare, mã refer la
Rheinmetall, companie germanã, ºi
la General Dynamics, o companie
americanã. Discuþiile cu cele douã
companii au fost foarte clare. Pro-
ducem un produs românesc, este
adevãrat, plecând de la transfer de
tehnologie, german sau american,
în România. ªi o companie ºi cea-
laltã retehnologizeazã uzinele unde
se dezvoltã acest produs. Desigur,
primul client al celor douã uzine va
fi Armata Românã”, a declarant
ministrul Economiei.

Documentul de politicã industrialã a RomânieiDocumentul de politicã industrialã a RomânieiDocumentul de politicã industrialã a RomânieiDocumentul de politicã industrialã a RomânieiDocumentul de politicã industrialã a României
Ministerul Economiei, în calitate de

beneficiar al proiectului „Dezvoltarea capaci-
tãþii instituþionale a Ministerului Economiei”,
finanþat în cadrul Programului Operaþional
Capacitate Administrativã 2014 – 2020,
a organizat, în colaborare cu Camera de
Comerþ ºi Industrie a României, cea de-a
doua dezbatere referitoare la Documentul
de politicã industrialã a României, ce va fi
elaborat în cadrul acestui proiect în urma
consultãrilor cu mediul de afaceri, academic
ºi instituþional.

consultãrilor periodice pe care Mi-
nisterul Economiei le organizeazã
în cadrul Grupului de lucru inter-
instituþional pentru elaborarea Do-
cumentului de politicã industrialã
a României, din cadrul proiectului
mai sus menþionat.  Prima parte a
întâlnirii a fost dedicatã prezentã-

rii proiectului ºi a
stadiului actual al
elaborãrii Docu-
mentului de Poli-
ticã Industrialã.
În partea a doua
au fost prezenta-
te ºi supuse dez-
baterii cele 7 ob-
iective ale Docu-
mentului de poli-
ticã industrialã,
propuse de ex-
perþii din proiect.

O piaþã internã unicã consolidatã
ºi pe deplin operaþionalã

România are nevoie de o politi-
cã industrialã coerentã, care sã
promoveze: resursele umane soli-
de ºi calificate, cu un potenþial ri-
dicat de creativitate ºi o implicare
activã în inovare ºi dezvoltare; teh-
nologii/procese/soluþii noi, genera-
toare de valoare adãugatã; un lanþ
de aprovizionare controlat pentru
producþia de bunuri de calitate;
creºterea eficienþei sistemului pro-
ductiv ºi managerial; o mai mare
eficienþã energeticã la nivel global
care sã conducã la reducerea am-
prentei de carbon; o logisticã inte-
ligentã ºi performantã ºi o infras-
tructurã de înalt nivel; o piaþã in-
ternã unicã consolidatã ºi pe de-
plin operaþionalã.

Numãrul locurilor de muncã vacante a
ajuns la 64.100 în al doilea trimestru din
2017, potrivit datelor publicate de Institu-
tul Naþional de Statisticã (INS). În perioa-
da aprilie-iunie din 2017, cele mai mari rate
ale locurilor de muncã vacante s-au înre-

gistrat în administraþia publicã (3,98%),
sãnãtate ºi asistenþã socialã (3,11%). În
industria prelucrãtoare s-a concentrat
aproape o pãtrime din numãrul total al lo-
curilor de muncã vacante (15.600 de locuri
vacante), iar rata a luat valoarea de 1,31 %.

s-au regãsit în industria extractivã
(0,18%, respectiv 100 de locuri
vacante).

În al doilea trimestru de anul
acesta faþã de trimestrul precedent
cele mai semnificative creºteri atât
ale ratei cât ºi ale numãrului locu-
rilor de muncã vacante s-au regã-
sit în activitãþile de informaþii ºi
comunicaþii (0,35 puncte procen-
tuale, respectiv 600 de locuri va-

cante). La polul opus, cea mai re-
levantã scãdere atât a ratei cât ºi a
numãrului locurilor de muncã va-
cante s-a regãsit în activitãþile de
intermedieri financiare ºi asigurãri
(0,30 puncte procentuale, respec-
tiv 300 de locuri vacante).

Ocupaþiile de specialiºti
în diverse domenii

de activitate,
la mare cãutare

În trimestrul al doilea din
2017, cea mai mare cerere
de forþã de muncã salariatã
exprimatã de angajatori atât
prin intermediul ratei cât ºi a
numãrului locurilor de mun-
cã vacante a fost pentru
ocupaþiile de specialiºti în di-
verse domenii de activitate
(1,87%, respectiv 19.300 de
locuri vacante), iar cele mai mici
valori au fost înregistrate pentru
ocupaþiile de lucrãtori calificaþi în
agriculturã, silviculturã ºi pescuit
(0,59%, respectiv 100 de locuri
vacante), respectiv de membri ai
corpului legislativ, ai executivului,

înalþi conducãtori ai administraþiei
publice, conducãtori ºi funcþionari
superiori (0,86%, respectiv 2.900
de locuri vacante).

Numãrul locurilor de muncã
vacante a cunoscut

numai creºteri

Faþã de acelaºi trimestru al anu-
lui anterior, numãrul locurilor de

muncã vacante a cunoscut numai
creºteri, cele mai relevante fiind în
ocupaþiile de specialiºti în diverse
domenii de activitate (2.600 de lo-

curi vacante), respectiv de
lucrãtori în domeniul servi-
ciilor (1,9 puncte procen-
tuale). “În ceea ce priveºte
rata locurilor de muncã va-
cante, singurele scãderi s-
au înregistrat în ocupaþiile
de muncitori necalificaþi (-
0,03 puncte procentuale)-
,respectiv de operatori la in-
stalaþii ºi maºini; asamblori
de maºini ºi echipamente (-
0,01 puncte procentuale),
iar în rândul ocupaþiilor de
lucrãtori în domeniul servi-

ciilor (+0,19 puncte procentuale),
respectiv de specialiºti în diverse
domenii de activitate (+0,18 puncte
procentuale) s-au observat cele
mai importante creºteri ale indica-
torului”, se mai precizeazã în co-
municatul INS-ului.

Peste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacante
în administraþia publicãîn administraþia publicãîn administraþia publicãîn administraþia publicãîn administraþia publicã
Peste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacante
în administraþia publicãîn administraþia publicãîn administraþia publicãîn administraþia publicãîn administraþia publicã
Peste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacante
în administraþia publicãîn administraþia publicãîn administraþia publicãîn administraþia publicãîn administraþia publicã
Peste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacante
în administraþia publicãîn administraþia publicãîn administraþia publicãîn administraþia publicãîn administraþia publicã
Peste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacante
în administraþia publicãîn administraþia publicãîn administraþia publicãîn administraþia publicãîn administraþia publicã
Peste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacante
în administraþia publicãîn administraþia publicãîn administraþia publicãîn administraþia publicãîn administraþia publicã
Peste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacante
în administraþia publicãîn administraþia publicãîn administraþia publicãîn administraþia publicãîn administraþia publicã
Peste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacante
în administraþia publicãîn administraþia publicãîn administraþia publicãîn administraþia publicãîn administraþia publicã
Peste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacantePeste 10.000 de locuri vacante
în administraþia publicãîn administraþia publicãîn administraþia publicãîn administraþia publicãîn administraþia publicã



cuvântul libertãþii / 7luni, 21 august 2017 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

În sesiunea actualã, s-au putut
înscrie atât absolvenþii de liceu care
nu au promovat în varã, cât ºi cei
din promoþiile anterioare, la care s-
au adãugat cei care ºi-au definiti-
vat situaþia ºcolarã dupã susþine-
rea corigenþelor. Sunt înscriºi
1.170 de candidaþi, pentru prima
datã susþinerea examenelor scrise
având loc înaintea celor de com-
petenþe orale ºi digitale, iar la Lim-
ba ºi literatura românã sunt pe lis-
te 580 de pretendenþi.

În ceea ce priveºte proba obli-
gatorie a profilului, avem 749 de
candidaþi, cei mai mulþi – 600 fiind
la Matematicã. La ultima testare,
cea din curricula profilului, sunt
707 de cereri, 381 optând pentru
Biologie. În Dolj sunt trei Centre
deexamen: Liceul „Matei Basarab”,
Colegiul Tehnic „C.D. Neniþescu”
ºi Liceul Tehnologic de Transpor-
turi Auto, toate din Craiova, Cen-
trul zonal de evaluare fiind la Li-
ceul de Arte „Marin Sorescu”.

Pe primele locuri, în ceea ce
priveºte solicitãrile, sunt Colegiul
Naþional Economic „Gheorghe
Chiþu” (116), Liceul „Traian Vuia”

Începe Bacalaureatul de toamnãÎncepe Bacalaureatul de toamnãÎncepe Bacalaureatul de toamnãÎncepe Bacalaureatul de toamnãÎncepe Bacalaureatul de toamnã
Astãzi, începe sesiunea de toamnã a

Bacalaureatului, cu proba la Limba ºi lite-
ratura românã. Ieri, la sediul Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj a avut tragerea la
sorþi a vicepreºedinþilor Comisiilor judeþe-
ne de examinare ºi a Centrului zonal de
evaluare, preºedinþii fiind stabiliþi ceva mai
devreme, în cadrul unei videoconferinþe cu
titularul portofoliului Ministerului Educaþiei
Naþionale. În judeþul nostru sunt trei Cen-
tre de examinare ºi unul de evaluare, toate
în Craiova, peste 1.100 de candidaþi optând
pentru susþinerea „Maturitãþii”.

(92). Sunt înscriºi ºi tineri
de la unitãþi ºcolare care,
în varã, au avut procentaj
zero la promovabilitate –
Liceul „Ing. Aurelian Ione-
te” din Malu Mare (cinci),
Liceul Tehnologic Special
„Beethoven” din Craiova
(trei) ºi Liceul Tehnologic
„Constantin Ianculescu”
din Cârcea (unul).

Comisiile au fost precizate
Ieri, în Amfiteatrul Inspectora-

tului ªcolar Judeþean Dolj a avut
loc tragerea la sorþi a vicepreºe-
dinþilor, membrilor, secretarilor
celor trei centre de examen ºi ai
centrului zonal de evaluare, precum
ºi a profesorilor evaluatori la pri-
ma probã scrisã. «Mulþumesc ce-
lor care participã la acest examen
ºi sunt alãturi de noi. La ora 10:00,
în cadrul unei video-conferinþe, s-
au extras ºi preºedinþii celor trei
centre de examen din Dolj ºi cen-
trului de evaluare.

Astfel, prof  Atia Fodor este la
Liceul „Matei Basarab”, prof. La-
ura Duþescu la Liceul Tehnologic

de Transporturi Auto, iar prof.
Irina Petre  la Colegiul Tehnolo-
gic „C.D. Neniþescu”, în timp ce
la Liceul de Arte „Marin Sorescu”
a fost stabilit prof.  Liviu Cotfa-
sã. Din partea Ministerului Educa-
þiei Naþionale este prof.  Mircea
Ardeiu. Toate condiþiile de susþi-
nere a examenului sunt asigurate»,
a precizat prof.  Monica Leonti-
na Sunã, inspector general al In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj
ºi preºedinte al Comisiei Judeþene
de Bacalaureat.

Au fost stabilite ºi remuneraþiile
Anterior, a fost stabilitã ºi re-

muneraþia cadrelor didactice care
participã la acest examen, diferen-

þiat în funcþie de locul pe care îl
ocupã, conform normelor stabilite
de Ministerul Educaþiei Naþionale.
Astfel, un preºedinte de comisie,
în centrul de examen, primeºte 771
de lei, dacã are maximum 450 de
candidaþi, ºi 821 de lei dacã are mai
mulþi. Vicepreºedintele, secretarul
ºi membrii comisiilor vor fi rãsplã-
tiþi cu câte 529 de lei. Cadrele di-
dactice care asistã în sãli vor fi
recompensate cu 46 de lei/zi.

Situaþia se schimbã în centre-
le zonale de evaluare: un preºe-
dinte al unui astfel de centru unde
nu sunt mai mult de 1.000 de can-
didaþi primeºte 1.172 de lei, iar
acolo unde numãrul este mai
mare recompensa este de 1.214

de lei. Pentru ceilalþi membri nu
este luat în considerare numãrul
solicitanþilor, astfel cã vicepreºe-
dintele, secretarul ºi informaticia-
nul vor beneficia de câte 578 de
lei, iar fiecare membru va fi plã-
tit cu 529 de lei.

Normaþi sunt ºi profesorii care
corecteazã lucrãrile (7,6 lei/lucra-
re), iar pentru cei de la probele de
competenþe sumele scad: 3,6 lei /
candidat la limba românã ºi digi-
talã, cuantumul fiind ceva mai
mare la limba de circulaþie inter-
naþionalã (6 lei/candidat). Pentru
contestaþii, tariful stabilit de Mi-
nisterul Educaþiei Naþionale este de
3 lei/lucrare recorectatã.

CRISTI PÃTRU

Profesorii care s-au înscris la concursul de directori
susþin un interviu pentru posturile rãmase vacante

Astãzi, profesori care s-au înscris pentru a doua etapã a
concursului de directori susþin un interviu pentru posturile
rãmase vacante, în faþa unei comisii formatã din reprezen-
tanþi ai inspectoratului ºcolar de care aparþin, fiind dispo-
nibile peste 1.500 de locuri rãmase libere.

Potrivit unei note trimise de
Ministerul Educaþiei cãtre in-
spectoratele ºcolare judeþene,
în zilele de 21 ºi 22 august, ca-
drele didactice interesate vor
susþine un interviu în faþa unei

comisi i  const i tui te  din t rei
membri ai consiliului de admi-
nistraþie al inspectoratului ºco-
lar în cadrul cãruia vor prezenta
planul operaþional pentru anul
ºcolar 2017 - 2018 al unitãþii

de învãþãmânt pentru care
ºi-au exprimat opþiunea.

Totodatã, le vor fi testa-
te, prin trei întrebãri, cunoº-
tinþele privind legislaþia ºco-
larã raportatã strict la spe-
cificul ºi la nivelul unitãþii de
învãþãmânt pentru care au
optat. Durata interviului este
de maximum 20 de minute.
Punctajul maxim este 30, iar
pentru promovare sunt ne-
cesare 21 de puncte.  În-
scrierea pentru acest inter-
viu s-a putut face pânã pe
data de 17 august, la inspec-
toratele ºcolare judeþene.

Potrivit Ministerului Edu-
caþiei, dupã concursul din
luna iulie, au rãmas 1.536
de posturi vacante, mai bine
de jumãtate fiind în mediul
rural. “În sistemul de învã-
þãmânt preuniversitar sunt

9.504 posturi de directori ºi di-
rectori adjuncþi. Avem 7.254
de unitãþi ºcolare cu persona-
litate juridicã în România. În
urma concursului din luna iu-
lie, care s-a organizat pe 3.508
posturi, s-au ocupat doar 1.972
de posturi. Asta înseamnã cã
astãzi avem libere 1.536 de
posturi, din care 956 sunt în
mediul rural. Aceste posturi se
vor ocupa în perioada imediat
urmãtoare, pe o metodologie
diferitã faþã de tot ceea ce a în-
semnat pânã acum numirea di-
rectorilor de cãtre inspectorii
ºcolari, în sensul în care se va
face probã de interviu, în aºa
fel încât pânã la începutul anu-
lui ºcolar 2017-2018, toate cele
1,536 de posturi care nu sunt
ocupate astãzi sã fie ocupate
de cãtre profesori în urma in-
terviurilor”, a declarat minis-
trul Educaþie, Liviu Pop, în
cadrul unei conferinþe de pre-
sã susþinutã în luna iulie. În
Bucureºti au rãmas vacante 70
de funcþii de director ºi direc-
tor adjunct. (Mediafax)
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Nu mai puþin de 16 ateliere sunt
disponibile, pe parcursul celor opt
zile de festival: „Atelier de benzi de-
senate”, „Mânuþe dibace”, „Creati-
ve origami workshop”, „Fantezie cu
mãrgele”, „Jonglãm cu aerul”, „Cu
capul în nori”, „Zburãm printre nori”,
„Micul marionetist”, „Laboratorul
creativ”, „Fã-þi ºi bate toba”, „7 note
buclucaºe”, „Marionetto workshop”,
„Air – flow Contact Improvisation”,
„Il segreto di maestro”, „Music and
movement workshop & Movement
theater workshop”, „Sophia Lumi-
nosa: The (F)Light of the Dreams”.
Detalii despre fiecare dintre ele – lo-
cul ºi ora de desfãºurare, coordo-

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Înscrierile la atelierele de creaþie din cadrul Înscrierile la atelierele de creaþie din cadrul Înscrierile la atelierele de creaþie din cadrul Înscrierile la atelierele de creaþie din cadrul Înscrierile la atelierele de creaþie din cadrul FestivaluluiFestivaluluiFestivaluluiFestivaluluiFestivalului
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Pânã miercuri, 23 august, craiovenii de
toate vârstele, dar în special copiii ºi tine-
rii, se pot înscrie la atelierele din cadrul
celei de-a IV-a ediþii a Festivalului „Puppets
Occupy Street” – Air Edition. Evenimentul
se va desfãºura între 25 august ºi 1 sep-

tembrie, fiind organizat de Teatrul pentru
Copii ºi Tineret „Colibri”, finanþat de Pri-
mãria ºi Consiliul Local Municipal Craiova
ºi derulat cu sprijinul regiilor autonome,
instituþiilor de culturã, forþelor de ordine,
voluntarilor ºi sponsorilor.

nator, tematicã etc. – se regãsesc
pe site-ul Teatrului „Colibri”,
www.teatrulcolibri.ro.

Accesul la ateliere este gratuit, iar
înscrieri se pot face pe adresa de e-
mail a festivalului, puppetsoccupys-
treet@gmail.com, în limita locurilor
disponibile. Pentru înscriere sunt
necesare: numele participantului ºi
vârsta, numele atelierului ºi ziua în
care acesta îºi doreºte sã participe.

Festivalul „Puppets Occupy
Street” se doreºte a fi ºi în acest
an, în ediþia dedicatã Aerului, un
maraton al pãpuºilor ºi poveºtilor
menit sã punã în valoare comple-
xitatea actorului pãpuºar ºi frumu-

seþea teatrului de animaþie. Progra-
mul va cuprinde 255 de evenimen-
te, care vor avea loc concomitent
în 18 spaþii din oraº. 100 de spec-
tacole, 60 de ateliere, 3 parade, 3
concerte, 89 de evenimente cone-

xe (expoziþii, proiecþii video, hap-
pening-uri, arte plastice ºi arte vi-
zuale, videomapping, jocurile co-
pilãriei, Sand Art,  facepainting
etc.) vor bucura publicul de toate
vârstele.

Cei doi invitaþi ai ICR Stockholm din acest
an sunt profesorul Florea Firan, directorul
editurii ºi revistei „Scrisul Românesc” din Cra-
iova, ºi Carmen Claudia Miloicovici, redac-
tor-ºef la revista craioveanã, care vor pre-
zenta câteva din volumele lui Mihai Emines-
cu, Alexandru Macedonski, Tudor Arghezi,
Marin Sorescu, cât ºi aforisme ale lui Con-
stantin Brâncuºi. Toate aceste cãrþi sunt edi-
þii alcãtuite, prefaþate ºi editate de prof. Flo-
rea Firan la „Scrisul Românesc”. De aseme-
nea, va fi prezentat numãrul 8/2017 al revis-

Pentru a marca Ziua Limbii Române, ICR Stockholm
organizeazã astãzi, începând cu ora 18.00, în colaborare
cu Ambasada României în Regatul Suediei, o conferinþã
ºi o lecturã publicã de poezie ce se adreseazã, în princi-
pal, publicului românesc din Suedia. Dedicat unora din-

Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman” a lan-
sat, recent, apelul pentru în-
scrieri la cea de-a 10-a ediþie a
Conferinþei ªtiinþifice Inter-
naþionale „Stat ºi Societate în
Europa”. Evenimentul se va
desfãºura în perioada 25-27
octombrie 2017, aºteptaþi cu
lucrãri ºi prezentãri fiind pro-
fesori ºi cercetãtori din þarã ºi
de peste hotare. Înscrierile se
pot face pânã la data de 5 oc-
tombrie a.c., pentru mai multe
informaþii cei interesaþi putând
vizita site-ul conferinþei, http://
sse.conferences.faaa.ro.

Conferinþa Internaþionalã
„Stat ºi Societate în Europa”
este organizatã de Biblioteca
Judeþeanã ºi Fundaþia „Alexandru ºi Aristia
Aman”, în parteneriat cu Academia Românã
– Institutul de Cercetãri Socio-Umane „C.S.
Nicolãescu Plopºor”, Academia Oamenilor de
ªtiinþã din România – Secþia de ªtiinþe Ar-

Muzeul Naþional al Literaturii Române
Iaºi organizeazã, ºi în acest an, Concur-
sul Naþional de Prozã „Mihail Sadoveanu”,
care îºi propune sã descopere talente lite-
rare ºi sã susþinã creaþia literarã contem-
poranã. Ajuns la cea de-a VIII-a ediþie,
concursul este deschis autorilor de orice
vârstã, din România ºi din afara graniþelor
þãrii, care nu au debutat editorial.

Participanþii pot trimite 1-3 lucrãri în
prozã, inclusiv fragmente de roman, de
pânã la 15 pagini fiecare. Lucrãrile, redac-
tate în format electronic (Times New Ro-

tre cele mai reprezentative nume ale literaturii române,
programul face parte din strategia ICR de marcare a zi-
lelor majore ale culturii române, care presupune o serie
de evenimente organizate la reprezentanþele din strãi-
nãtate ale Institutului Cultural Român.

tei „Scrisul Românesc”, ce conþine scrisori
inedite ale lui Marin Sorescu.

Potrivit site-ului ICR, conferinþa „Spirite
alese în cultura românã” a profesorului Flo-
rea Firan va fi urmatã de o prezentare a activi-
tãþii editurii ºi revistei „Scrisul Românesc”. De
asemenea, publicul va avea ocazia sã viziteze
o expoziþie cu reproduceri ale unor fotografii
realizate de Carol Popp de Szathmary la sfâr-
ºitul secolului al XIX-lea, înfãþiºând mãnãstiri
ºi biserici din Valahia. Albumul care conþine
cele 30 de fotografii a intrat în colecþia Biblio-

tecii Naþionale a Suediei în 1903 prin donaþia
Prinþului Eugen al Suediei (1865-1947).

Revista „Scrisul Românesc” a fost fon-
datã în 1927, devenind prin structurã, for-
mat ºi colaboratori o publicaþie culturalã in-
terbelicã importantã, una dintre cele de re-
nume din zona Olteniei. Între colaboratori
s-au numãrat Tudor Arghezi, Ion Agârbicea-
nu, Gib I. Mihãescu, Cezar Petrescu, Vasile
Voiculescu, Ion Pillat, C. Rãdulescu-Motru,
Lascarov-Moldoveanu, Al. Busuioceanu, Ion
Dongozi.

S-a lansat apelul pentru înscrieri
la conferinþa „Stat ºi Societate în Europa”

heologice ºi Istorice, ºi Uni-
versitatea din Craiova – Fa-
cultatea ªtiinþe Sociale ºi
Facultatea de Teologie. Pro-
gramul este structurat pe
mai multe secþiuni, astfel
încât, timp de câteva zile,
Craiova devine, an de an,
scena unor dezbateri, pre-
zentãri ºi intervenþii de cel
mai ridicat nivel ºtiinþific.

Potrivit managerului bi-
bliotecii doljene, Lucian Din-
diricã, conferinþa reprezin-
tã cea mai importantã ma-
nifestare ºtiinþificã organi-
zatã în Craiova. „Longevi-
tatea sa, precum ºi partici-
parea unora dintre cei mai
avizaþi specialiºti ºi cerce-

tãtori la lucrãrile din cadrul secþiunilor sunt
elemente care recomandã acest eveniment tu-
turor celor interesaþi de promovarea ºi încu-
rajarea cercetãrii ºtiinþifice ºi nu numai”, de-
clara, anul trecut, managerul instituþiei.

man, 13) ºi printate în format A4, vor fi
semnate cu un motto ºi vor fi trimise, în
perioada 14 august – 6 octombrie 2017
(data poºtei) la adresa: Muzeul Naþional al
Literaturii Române Iaºi, strada „V. Pogor”
nr. 4, cod poºtal 700110, Iaºi, cu menþiu-
nea Pentru Concursul Naþional de Prozã
„Mihail Sadoveanu”. În coletul poºtal va
fi introdus ºi un plic închis (având acelaºi
motto) care va conþine numele ºi prenu-
mele autorului, un CV de prezentare ºi date
de contact (numãr de telefon, e-mail).

Festivitatea de premiere va avea loc du-
minicã, 5 noiembrie 2017, în cadrul pro-
gramului cultural Zilele „Mihail Sadovea-
nu”, desfãºurat la Muzeul „Mihail Sado-
veanu”. Juriul, stabilit de Muzeul Naþio-
nal al Literaturii Române Iaºi ºi format
din membri ai Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia – Filiala Iaºi, va acorda Marele
Premiu „Mihail Sadoveanu”, premiile I,
al II-lea ºi al III-lea, precum ºi o serie de
menþiuni. De asemenea, câºtigãtorii vor
fi numiþi membri onorifici ai Salonului de
literaturã „Junimea”.
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Marea Britanie va emite sãptãmâna viitoare
un nou set de documente pentru a-ºi funda-
menta poziþiile strategice în negocierile de Bre-
xit cu Uniunea Europeanã, de la reglementarea
bunurilor pânã la protecþia datelor, a anunþat ieri
departamentul britanic pentru Brexit. Guvernul
premierului Theresa May doreºte sã promove-
ze discuþiile cu UE dincolo de concentrarea asu-
pra soluþionãrii acordului de Brexit cãtre relaþii-
le viitoare cu Blocul comunitar, pentru a aduce
claritate în raport cu întreprinderile, cetãþenii ºi
investitorii. Departamentul britanic pentru Bre-
xit a precizat cã va emite douã documente ofi-
ciale împreunã cu mai multe propuneri de dis-
cuþii asupra relaþiilor comerciale viitoare, înain-
te de urmãtoarea rundã de negocieri programa-

Un grup de 12 naþiuni regio-
nale plus Statele Unite au respins,
sâmbãtã, noua Adunare Consti-
tuantã din Venezuela, aleasã la
solicitarea preºedintelui Nicolas
Maduro ºi care ºi-a arogat vineri
ºi atribuþiile Parlamentului contro-
lat de cãtre opoziþie. În urma ac-
þiunii de vineri, Adunarea Consti-
tuantã, aleasã la sfârºitul lunii iu-
lie pentru a rescrie Constituþia þãrii
afectate de crizã, va înlocui Con-
gresul Venezuelei ºi va putea sã
promulge legi. Grupul Lima, din
care fac parte Peru, Argentina,
Brazilia, Canada, Columbia ºi alte
ºapte guverne regionale, s-au alã-
turat poziþiei Statelor Unite, criti-
când decizia de a „uzurpa” pute-
rile Congresului tradiþional al Ve-

Ministrul german de Externe, Sigmar Ga-
briel, a îndemnat Spania sã nu-l extrãdeze pe
scriitorul Dogan Akhanli în Turcia, dupã ce
Ankara a emis un mandat de arestare pe nu-
mele acestuia. Akhanli s-a nãscut în Turcia,
dar a emigrat în Germania în 1991, dupã ce a
petrecut mai mulþi ani într-o închisoare tur-
cã din cauza implicãrii în lovitura de stat din
1984. Scriitorul a fost reþinut în Spania dupã
ce Turcia a emis un mandat Interpol pentru
acesta, un critic al regimului Recep Tayyip
Erdogan. Avocatul lui Dogan Akhanli consi-
derã cã reþinerea acestuia „face parte dintr-
o vânãtoare precisã împotriva criticilor gu-
vernului turc care locuiesc în Europa”. Un
oficial al ministerului german de Externe a
precizat cã Germania este în legãturã cu au-
toritãþile spaniole, cerând ca Berlinul sã fie

O ceremonie religioasã în memoria victi-
melor atacurilor teroriste din Catalonia a fost
organizatã, ieri, la catedrala Sagrada Familia,
oficialitãþi de rang înalt participând la eveni-
ment. Cardinalul Joan Josep Omella, arhiepi-
scopul Barcelonei, au oficiat slujba. Sagrada
Familia, proiectatã de arhitectul Antoni Gaudi,

Marea Britanie va transmite Uniunii Europene noi
documente privind poziþia strategicã în negocierile de Brexit

tã pentru luna viitoare. Unul dintre documente
va fi o lucrare tehnicã referitoare la serviciile
asociate producþiei, vânzãrii ºi distribuþiei de
bunuri, împreunã cu operarea acestora. Într-
un alt document, guvernul britanic va transmi-
te cã este important sã se stabileascã un cadru
privind confidenþialitatea în schimbul de docu-
mente oficiale. „În zilele urmãtoare, vom de-
monstra încã o datã gândirea noastrã, cu cinci
noi documente - toate componentele muncii
noastre de a duce discuþiile mai departe ºi de a
ne asigura cã putem face progrese suficiente
în ceea ce priveºte subiectele de Brexit pânã în
luna octombrie, pentru a discuta relaþia noastrã
viitoare”, a declarat ministrul britanic pentru
Brexit, David Davis.

Ceremonie religioasã la Barcelona, în memoria
victimelor atacurilor teroriste din Catalonia

este un simbol al creºtinãtãþii în Europa. Re-
gele Felipe al VI-lea ºi Regina Letizia, pre-
mierul spaniol Mariano Rajoy ºi preºedintele
regiunii Catalonia, Carles Puigdemont, au par-
ticipat la aceastã ceremonie. Sâmbãtã, fami-
lia regalã a Spaniei a vizitat câteva victime ale
atacului care sunt internate în spitale din Bar-

celona, a aprins lumânãri pe bulevardul Las
Ramblas ºi a semnat o carte de condoleanþe
la primãria din Barcelona. Cel puþin 14 per-
soane au fost ucise, iar alte 130 au fost rãni-
te în urma atacurilor cu vehicul comise în
oraºele Barcelona ºi Cambrils ºi revendicate
de reþeaua teroristã Stat Islamic.

Germania îndeamnã Spania sã nu extrãdeze un critic
al lui Recep Erdogan în Turcia, pe scriitorul Dogan Akhanli

implicat în orice procedurã privind scriitorul
ºi insistând asupra faptului cã extrãdarea nu
ar trebui sã aibã loc. Orice þarã poate emite
un „avertisment roºu” cãtre Interpol, dar ex-
trãdarea din partea Spaniei va avea loc doar
dacã Ankara va convinge instanþele spaniole
cã are o cauzã realã împotriva lui Dogan Ak-
hanli. În ultimele luni, Turcia a acuzat Ger-
mania cã oferã un refugiu militanþilor kurzi ºi
suspecþilor cãutaþi pentru presupuse legãturi
cu puciul eºuat din 2016. Peste trei milioane
de imigranþi turci trãiesc în Germania. În acest
an, peste 100.000 de persoane din mediul pu-
blic ºi privat au fost demise ori suspendate,
iar aproape 50.000 dintre acestea au fost
arestate. Acþiunile Ankarei au fost dur critica-
te de mai multe state europene ºi organizaþii
pentru drepturile omului.

13 þãri, printre care ºi Statele Unite, condamnã
noua Adunare Constituantã din Venezuela

nezuelei, controlat de cãtre opo-
ziþie din 2016. Adunarea Consti-
tuantã, alcãtuitã din 545 de
membri, a anunþat printr-un de-
cret oficial cã a decis „sã îºi asu-
me puterea de a legifera asupra
subiectelor vizând direct garan-
tarea menþinerii pãcii, securitã-
þii, suveranitãþii, sistemului so-
cial-economic ºi financiar, bu-
nurilor statului ºi întâietatea
dreptului venezuelenilor”. Vene-
zuela se confruntã cu grave pro-
bleme economice din cauza in-
flaþiei galopante ºi scãderii pre-
þului petrolului, iar aceastã situa-
þie a condus la ample proteste
împotriva preºedintelui Nicolas
Maduro, soldate cu decesul a
peste 100 de manifestanþi. Opo-

ziþia îl mai acuzã pe liderul de la
Caracas cã apeleazã la manevre
politice pentru a evita declanºa-
rea de alegeri anticipate ºi pen-
tru a acumula ºi mai multã pute-
re. Dupã luni de proteste violen-
te, Maduro, acuzat de tendinþe au-
toritariste, a dispus crearea unei
Adunãri Constituante, controlat
de partidul de guvernãmânt, ca
sã contracareze Parlamentul do-
minat de opoziþie. Consiliul ONU
pentru Drepturile Omului a
anunþat cã forþele de securitate
venezuelene au folosit forþa ex-
cesivã pentru a suprima protes-
tele de stradã, au ucis zeci de
oameni ºi au reþinut în mod arbi-
trar aproximativ 5.000 de persoa-
ne începând din luna aprilie.
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Serbia ºi Ungaria vor face
schimb de informaþii pentru
combaterea migraþiei ilegale
ºi terorismului

Schimbul de informaþii va
consolida cooperarea dintre ar-
matele Serbiei ºi Ungariei pen-
tru combaterea migraþiei ilega-
le ºi a terorismului, a declarat
sâmbãtã ministrul ungar al
Apãrãrii, Istvan Simicsko, în
urma unor discuþii cu omolo-
gul sârb Aleksandar Vulin. Si-
micsko a precizat cã Serbia are
un rol important în gestionarea
crizei migraþiei, iar cooperarea
cu Ungaria va asigura securita-
tea cetãþenilor celor douã state.
Minoritatea ungarã din Vojvo-
dina ºi comunitatea sârbã din
Ungaria sunt legãturi care vor
creºte oportunitãþile de coope-
rare, a mai spus ministrul un-
gar al Apãrãrii. Aleksandar Vu-
lin ºi-a exprimat recunoºtinþa
pentru participarea militarilor
ungari la KFOR, forþa interna-
þionalã de menþinere a pãcii în
Kosovo, condusã de NATO. 373
de militari ungari sunt detaºaþi
în Kosovo, iar Serbia considerã
cã propunerea de reducere a
contingentului KFOR este inac-
ceptabilã. În privinþa subiectu-
lui migraþiei, ministrul sârb al
Apãrãrii a spus cã a fost dezvol-
tatã o cooperare excelentã cu
armata ºi cu serviciile de infor-
maþii din Ungaria în lupta îm-
potriva migraþiei ilegale ºi a te-
rorismului. Ungaria ºi Serbia
au plãnuit sã organizeze douã
exerciþii militare în Serbia, în
luna septembrie, iar Istvan Si-
micsko ºi-a invitat omologul
sârb sã viziteze Budapesta.

Coreea de Nord criticã
exerciþiul militar comun
SUA-Coreea de Sud

Coreea de Nord a criticat, ieri,
organizarea unui exerciþiu mili-
tar comun SUA-Coreea de Sud
începând de sãptãmâna viitoare
ºi l-a catalogat drept un act care
va înrãutãþi situaþia tensionatã
din Peninsula Coreeanã, relatea-
zã site-ul agenþiei Yonhap. Într-
un editorial, Rodong Sinmun,
cotidianul oficial al partidului de
guvernãmânt nord-coreean,
menþioneazã cã acþiunile SUA de
a instaura cele mai dure sancþi-
uni ºi de a lansa provocãri mili-
tare au „pus paie pe foc” privind
situaþia din peninsulã. Exerciþiile
militare SUA-Coreea de Sud vor
începe astãzi ºi se vor încheia la
31 august. Coreea de Nord con-
siderã cã manevrele reprezintã
un gest de rãzboi, o repetiþie pen-
tru o invazie în nord. „Exerci-
þiul comun este expresia concre-
tã a ostilitãþii împotriva noastrã
ºi nimeni nu poate garanta cã
exerciþiul nu va evolua într-o
luptã realã. Dacã Statele Unite
se pierd într-o fantezie potrivit
cãreia rãzboiul asupra peninsu-
lei se desfãºoarã doar la uºa alt-
cuiva, foarte departe de ei de-a
lungul Pacificului, este cea mai
mare greºealã pe care o pot face”,
se aratã în editorial.



$
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 21 august 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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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.

RECOMANDÃRI TV
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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.

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
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Panoramic cinematografic - Patria - Panoramic cinematografic - Patria - Panoramic cinematografic - Patria - Panoramic cinematografic - Patria - Panoramic cinematografic - Patria - 2121212121 august august august august august
Annabelle 2

Ora:  19:00; 21:00

Gen film: Horror, Mister, Thriller

O noapte de pominã

Ora: 17:00

Gen film: Comedie

Emoji Filmul.
Aventura zâmbãreþilor 3D

Ora: 15:00(3D)

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

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.

RECOMANDÃRI TV
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sursa: cinemagia.ro

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…

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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Vaiana

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

Cu douã milenii în urmã, Moa-
na, o navigatoare înnãscutã,
porneºte în cãutarea unei insu-
le legendare din Oceania. Cãlã-
toria i-l va scoate în cale pe
semizeul Maui, care o va ajuta
sã traverseze oceanul dezlãn-
þuit, într-o extraordinarã aven-
turã plinã de experienþe neo-
biºnuite.

O noapte de teroare

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 00:00

O femeie disperatã. Un grup de
criminali fãrã scrupule. O luptã
instinctivã pentru supravieþuire.
Ceea ce pãrea sã fie o ieºire obiº-
nuitã la mall se va transforma rapid
într-un coºmar greu de închipuit.
Kim Basinger interpreteazã rolul
unei casnice care pleacã la mall
pentru a cumpãra cadouri de
Crãciun. Pe drum, ea este martora
fãrã voia ei la o crimã...

RECOMANDÃRI TV
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○ sursa: cinemagia.ro

Cand spiritele
se razbuna

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 18:30

În octombrie 1981, Curtis
Danko, un copil din micul
oraº Walker Falls, a fost ucis
într-un accident misterios. El
a lãsat în urmã un avertisment
pentru oraº: „Dacã veþi sãrbã-
tori Halloween din nou, mã
voi întoarce ºi vã voi distruge
pe toþi!“

Poliþist meseriaº

Se difuzeazã la Antena 1, ora  23:30

La Londra, poliþistul Nicholas
Angel este cel mai bun din
echipa sa. Atât de bun, încât îi
face pe colegii sãi sã parã
niºte simpli pãstrãtori ai ordinii
publice. ªeful echipei decide
astfel sã-l "promoveze" pe
Angel, transferandu-l într-un
sãtuleþ unde nu se întamplã
absolut nimic.

MIERCURI - 23 august

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Ediþie specialã
11:00 Ediþie specialã
11:45 Teleshopping
12:00 Eu, consumatorul (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Convieþuiri
16:00 ªtiri
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Þine, Doamne, partizanii

pânã vin americanii!
18:40 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 Banii tãi
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 Ediþie specialã (R)
01:00 Ediþie specialã (R)
01:30 Zon@ IT (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (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 Destine ca-n filme (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 Notorious
1946, SUA, Film noir, Romantic,

Thriller, Dragoste
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã
23:50 Cãlugãriþe pe fugã (R)
1990, Marea Britanie, Comedie,

Crimã
01:30 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu

TVR 2

07:30 Ajunul Craciunului
08:55 Doctor Strange
10:50 Doamna din furgoneta
12:35 Fraþii Dassler
15:40 Bunica
17:00 Aventura
19:00 Jucãtorii
19:30 Nu-i totul alb sau negru
20:00 Vaiana
21:45 Urzeala tronurilor
23:00 Twin Peaks
23:55 Lumea de Dincolo:

Rãzboaie Sângeroase
01:25 Omul din întuneric

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Mirese în cantonament
2017, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:45 Fotbal UCL: FCSB -

Sporting Lisabona
23:45 ªtirile Pro Tv
00:00 O noapte de teroare
2008, SUA, Crimã, Dramã,

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

PRO TV

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

07:00 Safari (R)
09:00 Ce spun românii (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Jocurile seducþiei (R)
14:30 Un tãtic grozav (R)
16:15 La bloc
18:30 Când spiritele se razbunã
20:30 Fraþii Grimm
22:45 Cine râde la urmã...
00:45 Fraþii Grimm (R)
03:00 Cine A.M.
06:00 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 Te Pui Cu Blondele ?
23:30 Poliþist meseria?
2007, Marea Britanie, Acþiune,

Comedie, Mister, Thriller
02:00 Lege si ordine: Brigada

specialã
1999, SUA, Crimã, Dramã
03:00 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 Deschide Camera

Comorilor! (R)
16:45 Operaþiunea Monstrul
1976, România, Comedie
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 Mijlocaº la deschidere (R)
1982, România
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Cu lumea-n cap (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Ca-n filme
1983, România
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Sunshine: Afacere de

familie
2008, SUA, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Burebista
1980, România, Dramã, Istoric
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Dosarele DNA (R)
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro

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

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

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:00 FIGHT NIGHT, “Bataie

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

pions League (PREMIERA)
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
00:45 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO



Marile Speranþe

Se difuzeazã la HBO, ora 15:00

Inspirat de romanul omonim al lui
Charles Dickens, Great Expectations
urmãreºte transformarea unui bãiat
deosebit într-un adevãrat bãrbat, o
transformare puternic marcatã de
câþiva oameni pe care tânãrul îi
întâlneºte încã din primii ani de viaþã.
Finn Bell este un bãieþel de opt ani
care trãieºte, împreunã cu sora sa
Maggie ºi unchiul Joe într-un mic
orãºel de coastã din Florida.

Furie ºi rãzbunare

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 21:30

Un bãrbat este hotãrât sã îºi
facã singur dreptate, deoarece
un grup de ofiþeri de poliþie co-
rupþi nu sunt în stare sã-l gã-
seascã pe cel vinovat de ucide-
rea soþiei sale.
Cu:
John Travolta, Rebecca De

Mornay, Amanda Schull

RECOMANDÃRI TV
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○ sursa: cinemagia.ro

In spatele liniilor inamice

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Locotenentul de aviaþie Chris
Burnett este nemulþumit de faptul
cã strategiile politice îl împiedicã
sã facã ceea ce ºtie cel mai bine
– sã piloteze avioane F/A-18
Superhornet. „Noi mai mult stãm
ºi privim, decât luptãm.” se plân-
ge el amiralului Reigart, care însã
nu este de acord cu aceastã
atitudine ºi considerã cã Burnett
nu înþelege...

Schimbul

Se difuzeazã la Antena 1, ora  23:00

Inspirat dintr-un caz real, care
a dat peste cap sistemul legal
din California, filmul este po-
vestea unei femei aflatã în cãu-
tarea adevãratului ei fiu. Acþiu-
nea este plasatã în Los Ange-
les, în 1928. Intr-o dimineaþã de
sâmbãtã, o femeie din clasa
muncitoare - Christine - merge
la muncã ºi îºi lasã bãieþelul de
9 ani acasã.

JOI - 24 august

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Ediþie specialã
11:00 Ediþie specialã
11:45 Teleshopping
12:00 Banii tãi (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Akzente
16:00 ªtiri
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 M.A.I. aproape de tine
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Ediþie specialã
22:00 Ediþie specialã
22:30 Drum bun!
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 Ediþie specialã (R)
01:00 Ediþie specialã (R)
01:30 Drum bun! (R)
02:00 Telejurnal (R)

TVR 1

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

Dragoste
09:00 Destinul prinþesei Ok-Nyeo

(R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
10:10 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
10:50 Poate nu ºtiai
11:00 Locuri, oameni ºi comori
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 D'ale lu' Miticã (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 Nu-mi frânge inima
1999, Marea Britanie, Comedie,

Romantic, Dragoste
22:50 Poate nu ºtiai
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:50 Eclipsa
1962, Italia, Franta, Dramã,

Romantic, Dragoste
02:00 5 minute de istorie  (R)

TVR 2

07:30 Prima luni din mai
09:00 Bunica
10:15 Vaiana
12:00 Douã lozuri
13:25 Abulele
15:00 Marile Speranþe
16:50 Iubire ºi prietenie
18:25 Viaþa nemuritoare a

Henriettei Lacks
20:00 Alergãtorii
21:30 Imperiul Contraatacã:

Ediþie specialã
23:35 Un minut de tãcere
01:10 O relaþie complicatã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Steaua cãzãtoare
2008, 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 Furie ºi rãzbunare
2016, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã
23:15 ªtirile Pro Tv
23:30 Desperado
1995, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
01:45 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:30 Ce se întâmplã doctore ?

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

PRO TV

ACASÃ
08:00 Cine-i cine? (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Dimineþi lângã tine (R)
10:15 Teleshopping
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Teleshopping
12:00 Petale de singurãtate (R)
14:00 Parola: Te iubesc
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Dimineþi lângã tine
18:00 Totul pentru tine
19:00 Preþul dragostei
21:00 Iertare
23:00 Iubire ºi onoare
00:00 Dimineþi lângã tine (R)
01:00 Parola: Te iubesc (R)
01:45 Preþul dragostei (R)
03:30 Iertare (R)
05:00 Iubire ºi onoare (R)

08:30 Ce spun românii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Rutina, bat-o vina! (R)
13:45 Agentul Cody Banks (R)
15:45 La bloc
18:00 Valul perfect
20:30 In spatele liniilor inamice
22:45 Montana
00:45 In spatele liniilor inamice

(R)
02:45 Cine A.M
05:30 Zdob ºi Zdub. Concert

aniversar - "20 de veri"

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 ªerifi de România
23:00 Schimbul
2008, SUA, Dramã, Mister
02:30 Lege ºi ordine: Brigada

specialã
1999, SUA, Crimã, Dramã
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 Deschide Camera

Comorilor! (R)
16:45 Pintea
1976, România, Aventuri,

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Ca-n filme (R)
1983, România
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Buletin de Bucureºti
1982, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Cursa nebunilor
2001, SUA, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Fete bune
02:00 Neam legat
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Burebista (R)
1980, România, Dramã, Istoric
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 Rezumate UEFA Cham-

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

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:00 FIGHT NIGHT “V-O DA

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

(reluare ora 21:00) (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO
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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.

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.

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

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, fil-
mez Full HD la
diverse eveni-
mente: nunþi, bo-
tez, majorat. Re-
laþii la telefon:
0767/674.328.
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând aparta-
ment 4 camere,
foarte spaþios,
proaspãt igieni-
zat, cu vedere tri-
lateralã, 2 bãi, 2
balcoane, deco-
mandat - zona 1
Mai, Târg Pelen-
dava – Kaufland.
Telefon: 0762/
622.136.

CASE

Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 ca-
mere 2400 mp te-
ren satul Ghizdã-
veºti - Celaru, ca-
dastru, carte fun-
ciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/
542.454.
Vând casã în co-
muna Apele Vii, ju-
deþul Dolj, din cãrã-
midã (anul con-
strucþiei: 1967), 3
camere (cu sobe
de teracotã, par-
chet ºi mobilã),
douã holuri ºi bu-
cãtãrie; anexe gos-
podãreºti ºi beci;
teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi po-
sibilitate de racor-
dare la reþeaua pu-
blicã de alimentare
cu apã. Preþ:
50.000 lei, nego-
ciabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã Craio-
va, 5 camere, 2
bãi, izolatã termic,
încãlzire centralã,
570 mp sau
schimb cu aparta-
ment minim 3 ca-
mere. Telefon:
0746/498.818.

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.
Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.

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 pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

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 Pie-
leºti lângã Fabri-
ca de termopane
Q Fort. Telefon:
0752/641.487.

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 25 stupi cu
familii. Telefon:
0748/145.050.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 21 august 2017

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

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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 camerã
auto, cântar pentru
diabet - 10 lei. Tele-
fon: 0351/181.202;
0770/970.204.
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. Tele-
fon: 0728/011.731.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.

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 bu-
telie, 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 mela-
minat în stare
bunã, 4 galantare
cu geam, 3 etajere
cu rafturi, 2 dula-
puri. Telefon: 0748/
599.012.
Frigider Whirlpool
cu 2 uºi 300 litri,
pompã Kama de
udat grãdina, 4
bare cornier de 70
cm lungi de
2,80m. Telefon:
0770/303.445.

Vând maºinã de
scris electricã,
transformator 12
ºi 24 Volþi, calori-
fere fontã, piese
Dacia noi, pantofi,
bocanci, ghete
militare noi, frigi-
der. Telefon:
0735/445.339.
Vând maºinã de
cusut electricã pen-
tru piese. Telefon:
0351/181.202;
0770/970.204.
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 vin de þarã
100 litri 100% na-
tural. Telefon:
0772/091.370.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, pie-
se Dacia. Telefon:
0251/416.455.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 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. Craiova 7 4 3 0 9-3 15
3. FCSB 7 4 3 0 10-6 15
4. Botoºani 6 4 1 1 11-4 13
5. Astra 7 3 3 1 8-5 12
6. ACS Poli 7 3 1 3 5-6 10
7. Dinamo 6 3 0 3 8-5 9
8. CSMP Iaºi 7 2 3 2 4-6 9
9. Voluntari 6 2 2 2 7-7 8
10. Sepsi 6 2 0 4 5-11 6
11. Viitorul 7 1 2 4 3-6 5
12. Mediaº 7 1 1 5 4-14 4
13. Chiajna 6 0 2 4 3-7 2
14. Juventus 7 0 2 5 4-11 2

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I - etapa a VII-a
Astra – CSMP Iaºi 0-0

Gaz Metan – ACS Poli 0-2
Au marcat: Vaºvari 18, 25.

Juventus – FCSB 1-2
Au marcat: Artur Jorge 1 – autogol / R. Benzar 22, Man 38.

Viitorul – “U” Craiova 0-2
A marcat: Mitriþã 28, 71.

Meciul CFR Cluj – FC Voluntari s-a jucat asearã.
FC Botoºani – Chiajna, astãzi, ora 18.30

Dinamo – Sepsi, astãzi, ora 21

A marcat: Mitriþã 28, 71.
Ovidiu, stadion: „Central – Academia Hagi”, spectatori: 1.000.
Viitorul Constanþa: Râmniceanu 5 – Þâru 5, Mladen 5 (73 T.

Bãluþã) 6, Boli 6 – Dani Lopez 5, Herea 5 (68 Cicâldãu) 6, Vânã 6,
Ganea 6 – Eric 6 (68 Chiþu) 6, Þucudean 7, Fl. Coman 6. Antrenor:
Gheorghe Hagi.

Universitatea Craiova: Calancea 8 – Kelic 7 (61 Barthe) 7, Spa-
hija 7 (68 Screciu) 7, Tiago Ferreira 8 – Dimitrov 7, Zlatinski 7,
Mateiu 7, Bancu 7 – Burlacu 7 (81 Roman), Mitriþã 9, Gustavo 7.
Antrenor: Devis Mangia.

Arbitru: Ovidiu Haþegan.

Viitorul Constanþa – Universitatea Craiova 0-2

Peste 200 de olteni au pro-
fitat de vizita ªtiinþei la mare
în  sezon es t iva l  º i  au  fos t
aproape  de  a lb -a lbaº t r i  pe
„oaza de fotbal” a lui Hagi din
preajma Mãrii Negre.

Universitatea venea dupã
douã victorii „italiene”, cu 1-
0, deºi Serie A e acum un cam-
pionat mult mai spectaculos ca
e vremuri, însã Devis Mangia
a avut de a face mai mult cu
liga a doua din Peninsulã. Teh-
nicianul nu s-a dezminþit ºi a
schimbat încã o datã compo-
nenþa tripletei defensive, una
croato-lusitanã, cu talie, dar
fãrã vitezã. De fapt, strãinii au
dominat în formula de start a
ªtiinþei, iar majoritatea ºi-a aro-
gat ºi banderola, care a revenit
dupã mai mult de un an pe bra-
þul bulgarului Zlatinski. Asta
dupã ce Alex Bãluþã nu a pri-
mit ok-ul la ultimul antrena-
ment pentru a evolua contra
fostei sale echipe. Oltenii au
intrat pe teren cu un banner
dedicat memoriei cãpitanului
Craiovei Maxima, Costicã ªte-
fãnescu, care s-a stins acum
patru ani: „Cãpitane, vei rãmâ-
ne în inimile noastre”, iar soþia
legendarui fotbalist a primit un
tricou special inscripþionat.

Cele douã echipe au avut o

Mitraliera MitriþãMitraliera MitriþãMitraliera MitriþãMitraliera MitriþãMitraliera Mitriþã
Alex Mitriþã a reuºit o dublã spectaculoasã

contra fostei sale echipe, pentru victoria
ªtiinþei pe litoral contra campioanei, Viitorul

aºezare similarã, cu 3 fundaºi
pe construcþie, însã în timp ce
Hagi a trimis un vârf de careu,
pe Þucudean, Mangia a apelat
încã o datã la un „9 fals”, Mi-
triþã îndeplinind acest rol con-
tra formaþiei care l-a vândut cu
900.000 de euro la Pescara, de
unde Craiova l-a repatriat. Eric
a fãcut ºi el parte din trioul de
atac, alãturi de Þucudean ºi ur-
mãtorul produs de vânzare al
Academiei „Regelui”, Florinel
Coman. De altfel, Coman deci-
sese ºi ultimul duel dintre olteni
ºi dobrogeni, la Piteºti, unul
extrem de controversat, care
poate a decis soarta titlului din
sezonul trecut. De altfel, tot lui
Ovidiu Haþegan i s-a atribuit

Hagi a schimbat numai 3 ju-
cãtori faþã de formula cu care
abordase meciul cu Salzburg,
la mijlocul sãptãmânii, aºa în-
cât oltenii trebuiau sã fie mai
proaspeþi. De altfel, „Campioa-
na unei mari iubiri trebuie sã
domine campioana en titre”
scria site-ul oficial al Univer-
sitãþii în prefaþa partidei, iar
oltenii au dat senzaþia în start
cã pot subordona echipa Rege-
lui. Gustavo a scos douã gal-
bene prin acþiunile sale, dar
ocazii n-au apãrut la poarta ui
Râmniceanu.

Mitriþã i-a exasperat pe fanii
olteni la o fazã în care l-a pre-
ferat pe Dimitrov lui Burlacu,
dar s-a revanºat la cornerul care
a rezultat în urma ºutului bul-
garului. Florinel Coman a con-
tribuit cu un assist pentru fos-
tul coleg de Academie, pierzând
mingea în mijlocul careului, iar
Mitriþã a profitat pentru a des-
chide scorul. Imediat, Þucu-
dean a ratat o ºansã uriaºã de
egalare, finalizarea fiind ridico-
lã, aºa cum a fost ºi cea a lui
Burlacu peste câteva minute, în
contradicþie cu acþiunea fru-
moasã a puºtiului Craiovei. Bur-
lacu avea sã fie trimis vârf îm-
pins a doua reprizã, dar oltenii
nu prea au mai contat în jumã-
tatea adversã, încercând doar
sã-ºi apere avantajul. Florinel
Coman a încercat sã se revan-
ºeze pentru gafa de la golul ol-
tenilor, dar Calancea l-a blocat

la colþul scurt. Þucudean ºi Boli
au ratat ºi ei, iar când totul pã-
rea sã ducã spre un gol egaliza-
tor, Mitriþã i-a mai dat încã o
loviturã fostei echipe. Piticul
oltean a liniºtit o mingea arun-
catã de Tiago în spatele liniei
defensive a gazdelor ºi a avut o
execuþie de clasã pe lângã Râm-
niceanu. Ce nu i-a ieºit cu Don-
narumma în cele douã manºe cu
Milanul, lui Mitriþã i-a ieºit con-
tra echipei care l-a propus pen-
tru Serie A. Chiar dacã a câºti-
gat meciul de unul singur, Mi-

triþã nu a sãrbãtorit cele douã
reuºite, pãstrând recunoºtinþã
pentru clubul care l-a consacrat.

Debusolatã de primirea ce-
lui de-al doilea gol, Viitorul n-a
mai reuºit sã fie periculoasã ºi
ajunge al al ºaselea meci fãrã
sã marcheze, în timp ce Uni-
versitatea rãmâne neînvinsã ºi
se agaþã cu forþã de podium.
Spre bucuria fanilor olteni, care
au sãrbãtorit succesul de la
Ovidiu pe stadion zeci de mi-
nute dupã final, dar ºi apoi pe
la terasele de pe litoral.


