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Lecþia bunã de istorie
a lui Emmanuel Macron!

Sãrbãtoarea Naþionalã a Fran-
þei a avut ºi anul acesta grandoare
ºi anvergurã, dar ºi conotaþii sim-
bolice particulare, conferite prin
prezenþa preºedintelui american,
Donald Trump, la festivitatea
militarã din Piaþa Concorde. 14
iulie este o sãrbãtoare care ne
aduce aminte, mereu, de tot ce
a însemnat, în istorie, Franþa
pentru noi, românii. ªi ce poate
însemna în continuare. 3.720 de
militari tereºtri, 211 vehicule,
din care 62 motorizate, 241 de
cai, 63 de avioane moderne de
luptã ºi 29 de elicoptere, au des-
cins pe Champs Elysee, în faþa
lui Emmanuel Macron ºi a invi-
tatului sãu, preºedintele ameri-
can, Donald Trump.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

-  La noi, Popescule, nu e
bunã zicala: “apa trece, pietrele
rãmân”, pentru cã la noi “apa
trece, gropile rãmân”.

Noul spital ºi Water Park
se apropie de linia
de sosire

Termenele de finalizare la
noul spital ºi Water Park rãmân
bãtute în cuie. Recepþiile la cele
douã mari investiþii merg bine
ºi se pare cã nu vor mai fi în-
târzieri peste datele anunþate.
Dacã primii pacienþi se vor
muta în noile saloane la înce-
putul lunii septembrie, craiove-
nii îºi vor pune colacul pentru
Water Park cu o lunã mai de-
vreme, marea deschidere fiind
anunþatã pentru luna august. ªi
de o parte, ºi de alta, avizul ISU
de securitate la incendiu este
cel mai greu de obþinut, proce-
durile fiind foarte stricte în
aceastã privinþã.

Un craiovean
organizeazã primul
festival din România
al sculptorilor cu drujba!

culturã / 9

În an aniversar,
un Doctor Honoris Causa
la Universitatea
din Craiova

educaþie / 7

actualitate / 5 actualitate / 3

Poliþiºtii de frontierã din
cadrul Punctului de Trece-
re a Frontierei (PTF) Ca-
lafat au descoperit apro-
ximativ 160 kilograme de
marijuana, ascunse în re-
zervorul unui automarfar
condus de un cetãþean
bulgar. Echipa de control
a observat cã un rezervor
al TIR-ului avea urme re-
cente de sudurã, s-a soli-
citat ajutorul vameºilor
bulgari, care au scanat
vehiculul cu aparatura
X-Ray, descoperindu-se
172 de pachete în care
erau ambalate drogurile.
Atât ºoferul, cât ºi automar-
farul au fost pre-
date autoritãþilor
bulgare pentru
dispunerea mã-
surilor legale. 44444 EV
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Weekend cu ploi torenþiale
ºi temperaturi scãzute

Meteorologii au emis o
informare meteo de ploi ºi
rãcire a vremii care intrã în
vigoare sâmbãtã, la ora 14.00 ºi
este valabilã pânã duminicã
noaptea la ora 3.00. Precipita-
þiile pot ajunge la 40 l/mp.
Sâmbãtã ºi duminicã vor fi
perioade în care instabilitatea
atmosfericã va fi accentuatã ºi
se va manifesta prin averse
torenþiale, descãrcãri electrice ºi,
pe arii restrânse, grindinã ºi
intensificãri ale vântului ce pot
lua aspect de vijelie. În intervale
scurte de timp, anunþã meteoro-
logii, se vor înregistra cantitãþi
de apã ce vor depãºi local 20 l/
mp ºi pe spaþii restrânse 35...40
l/mp. În a doua parte a zilei de
sâmbãtã, 15 iulie ºi în prima
parte a nopþii de sâmbãtã spre
duminicã astfel de fenomene
vor fi frecvente în regiunile
nordice, nord-estice ºi centrale,
precum ºi în zonele de deal ºi de
munte ºi se vor semnala local în
restul teritoriului. Duminicã,
temporar va ploua, iar în cea
mai mare parte a þãrii vremea
va fi rãcoroasã.

Eugen Teodorovici nu mai
este consilierul onorific
al premierului Tudose-surse

Senatorul Eugen Teodoro-
vici, numit în urmã cu o
sãptãmânã consilier onorific al
premierului Mihai Tudose, ºi-a
pierdut aceastã calitate, au
declarat surse guvernamentale.
Este posibil ca la baza deciziei
premierului sã fie declaraþiile
cu care s-a remarcat Teodoro-
vici în ultimele zile. Printre ele
se aflã propunerea de impozita-
re a bisericii sau critica adusã
investiþiei de la stadionul din
Alexandria. Tot Teodorovici a
declarat, ieri, la recepþia de la
Ambasada Franþei cã taxa de
solidaritate este „o aberaþie” ºi
nu se va aplica, subliniind cã
nu sunt analize economice ºi
argumente care sã susþinã
aceastã mãsurã.
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Recepþie cu fast de ziua Fran-
þei la sediul ambasadei, acolo unde
au fost prezenþi oameni politici
ºi reprezentanþi ai Justiþiei. Pre-
mierul Mihai Tudose a declarat
cã ziua de 14 Iulie reprezintã un
reper crucial pentru democraþie
ºi pentru drepturile omului. „Ziua
de14 iulie are o încãrcãturã isto-
ricã deosebitã, fiind un reper cru-
cial pentru democraþie ºi dreptu-
rile omului. România ºi Franþa
sunt împreunã de aproape douã
secole pe un drum cu numeroa-
se obstacole pe care am reuºit
sã le învingem, graþie valorilor
comune care ne-au cãlãuzit în
timp, garanþia prieteniei noastre
solide ºi de lungã duratã. Astãzi,
ne uitam împreuna cãtre viitor ºi
ne dorim ca Franþa sã-ºi sporeas-
cã rolul important pe care îl joacã în formarea
ºi reformarea societãþii româneºti pe toate pla-
nurile”, a declarat premierul Mihai Tudose.

Tudose a mai spus cã îºi doreºte ca premie-
rul Franþei Edouard Philippe sã facã o vizitã în
România în perioada urmãtoare, pentru a con-
solida ºi relansa relaþiile economice dintre Ro-
mânia ºi Franþa. „Ne dorim ca Prim-ministrul
Edouard Philippe sã facã o vizitã în România în
perioada urmãtoare pentru consolidarea ºi re-
lansarea relaþiilor economice bilaterale, marcând
astfel o implicare mai profundã a Franþei, ca
partener experimentat ºi mentor, în traseul eu-
ropean al României. (...) Cooperarea economi-
cã este un barometru fidel al stadiului relaþiei

Stabilitatea ºi predictibilitatea sunt cele mai
importante cerinþe ale mediului de afaceri ºi
niciun program de guvernare nu are dreptul sã
contravinã acestor cerinþe, a transmis vineri
preºedintele României, Klaus Iohannis, parti-
cipanþilor la prezentarea Cãrþii Albe a IMM,

Preºedintele PSD, Liviu Drag-
nea, a declarat, ieri, cã nu susþine
impozitãrii veniturilor Bisericii, afir-
mând cã unele instituþii din Româ-
nia trebuie sã fie “cel puþin ajutate
sã existe”. Dupã o discuþie „la o
masã” cu Patriarhul, în 2015, Eu-
gen Teodorovici, fost ministru de
finanþe, consilier al premierului
Tudose, revine cu ideea impozitã-
rii veniturilor Bisericii Ortodoxe
Române. De aceastã datã cu un
plan concret. Mai exact, propune-
rea pe care o are în vedere este
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bilaterale. Franþa este al patrulea partener co-
mercial al României, cu schimburi comerciale
record de circa 8 miliarde de euro în 2016”, a
mai spus Tudose.

Despre relaþiile bilaterale dintre România ºi
Franþa a vorbit ºi noul ambasador al Franþei la
Bucureºti Michele Ramis. „Aceste legãturi ex-
cepþionale între Franþa ºi România, pe care le
constat din ce în ce mai mult cu fiecare zi, de
când mi-am început mandatul la Bucureºti, este
o bijuterie pe care am moºtenit-o ºi a cãrei va-
loare vreau sã o fructific. Acesta este mandatul
care mi-a fost încredinþat de Preºedintele Re-
publicii Franceze, domnul Emmanuel Macron.
Vreau sã vã asigur, domnule Prim-ministru, pre-

cum ºi pe toate autoritãþile româ-
ne ºi pe voi toþi cei care sunteþi
aici, cã voi depune toatã energia
mea ºi tot entuziasmul meu pentru
a-l duce la împlinire”, a declarat
ambasadorul.

Ambasadorul Franþei a mai afir-
mat cã în România sunt 2.400 de
firme franceze care au nevoie de
un mediu ”stabil ºi previzibil” pen-
tru a continua sã investeascã ºi sã
creeze locuri de muncã. „În jur de
2 400 de firme franceze sunt in-
stalate în România, cumulând 4
miliarde de euro de investiþii direc-
te, ceea ce face din Franþa cel de-
al 5-lea investitor strãin în Româ-
nia. Întreprinderile instalate în Ro-
mânia cred în potenþialul acestei
þãri. Ele lucreazã împreunã – mul-
þumitã consilierilor de comerþ ex-

terior ai Franþei; prin intermediul Camerei de
Comerþ, de Industrie ºi de Agriculturã France-
zã din România; prin cluburile francofone de
afaceri din provincie – pentru a face sã trãiascã
parteneriatul economic franco-român. Aceste
întreprinderi sunt ele însele parteneriate de lun-
gã duratã ale creºterii economiei româneºti pe
baza relaþiilor de încredere ºi de stimã recipro-
cã. Ele au nevoie de un mediu stabil ºi previzibil
pentru a continua sã investeascã ºi sã creeze
locuri de muncã”, a spus Remis.

La eveniment au mai fost prezenþi miniºtri
din Cabinetul Tudose, liderul PSD, Liviu Drag-
nea, procurorul general Augustin Lazãr ºi ºefa
DNA, Laura Codruþa Kovesi.

Dragnea, despre impozitarea veniturilor Bisericii: Nu susþin
identificarea, de comun acord cu
BOR, care sunt activitãþile econo-
mice care pot fi impozitate, iar ba-
nii sã rãmânã tot în gestionarea
Bisericii, însã sã fie cheltuiþi în
domenii pe care statul le decide.
Teodorovici a adãugat cã sunt ºi
alte zone din care statul poate scoa-
te bani, dar pe care Biserica „nu le
îndrãgeºte”, iar în aceste condiþii
„trebuie sã înteleagã ºi sã aleagã”.

“Eu zic totuºi sã încercãm sã mai
pãstrãm niºte instituþii în România,
cel puþin sã le ajutãm sã existe. Nu

susþin aceastã variantã”, a declarat
preºedintele PSD, Liviu Dragnea, în
contextul în care afirmaþiilor con-
silierul premierului Mihai Tudose,
Eugen Teodorovici.Liviu Dragnea a
afirmat cã nu s-a discutat în coali-
þie despre impozitarea veniturilor
Bisericii, precizând cã “nici nu vrea”
sã fie discutat acest subiect.
Gândul a publicat, ieri, un am-

plu articol despre faptul cã Biseri-
ca Ortodoxã Românã rãmâne în
continuare profitabilã, raportând ºi
pentru anul 2016 un excedent de

peste 4,2 milioane de euro, potri-
vit bilanþurilor contabile publicate
pe site-ul Ministerului de Finanþe.
Asta în condiþiile în care BOR a
declarat cheltuieli filantropice, anul
trecut, în valoare de peste 21 de
milioane de euro. În top trei cei mai
mulþi bani obþinuþi ca profit se aflã
Arhiepiscopia Argeºului ºi Musce-
lului, cu aproape 650.000 de euro,
Mitropolia Moldovei ºi Bucovinei,-
cu aproape 595.000 de euro, ºi
Arhiepiscopia Bucureºtiului, cu cir-
ca 573.000 euro.

Preºedintele Iohannis: Noul program de guvernare nu
are dreptul sã contravinã cerinþelor de predictibilitate

lansatã de CNIPMMR.
„În cadrul programului destinat proiectul de

þarã, am avut o largã dezbatere cu oameni de
afaceri din toate domeniile, români ºi strãini,
reprezentând firme mari sau întreprinderi mici
ºi mijlocii. Toþi au arãtat cã stabilitatea ºi pre-

dictibilitatea sunt, în
mod constant, cerinþe-
le cele mai importante
pentru mediul econo-
mic. Astfel cã niciun
program de guverna-
re nu are dreptul sã
contravinã acestor ce-
rinþe”, a transmis
Klaus Iohanis, mesajul
sãu fiind rostit de con-
silierul prezidenþial
Cosmin Marinescu.

Preºedintele Româ-
niei s-a referit ºi la si-
tuaþia bugetului de stat
în contextul schimbã-
rii programului de gu-
vernare, care, în opi-
nia sa, „nu oferã de-

loc semne de încredere ºi liniºte”. „Execuþia
bugetarã pe primele ºase luni consemneazã se-
rioase probleme, având încasãri cu aproape 6
miliarde de lei sub nivelul programat ºi un de-
ficit bugetar de 4,4 miliarde de lei doar în luna
iunie. Schimbarea programului de guvernare
nu oferã deloc semne de încredere ºi liniºte”,
a mai transmis Klaus Iohannis.

„Atrag atenþia Guvernului cã o asemenea re-
laþie între stat ºi mediul de afaceri poate pune
în pericol stabilitatea economiei. Este esenþial
ca partenerii sociali sã se aºeze la masa dialo-
gului”, a mai transmis preºedintele României.

Consiliul Naþional al Întreprinderilor Pri-
vate Mici ºi Mijlocii din România - CNIPMMR
- a lansat, în cadrul unui eveniment desfãºu-
rat la Bucureºti, cea de-a 15-a ediþie a Cãrþii
Albe a IMM-urilor din România, lucrare care
sintetizeazã statistic situaþia la zi a sectorului
IMM. Potrivit unui sondaj prezentat cu aceastã
ocazie, concurenþa neloialã, birocraþia ºi ac-
cesul dificil la finanþare sunt, în ordine, cele
mai stringente probleme cu care se confrun-
tã întreprinzãtorii, mai mult de o treime din ei
considerând cã mediul de afaceri este „stân-
jenitor”.
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Recepþia noului sediu al Spi-
talului Filantropia, cel din cur-
tea de la Boli Infecþioase, va fi
finalizatã la mijlocul sãptãmânii
viitoare. Primarul Craiovei, Mi-
hail Genoiu, a prezentat, mier-
curi, într-o conferinþã de pre-
sã, care mai sunt etapele ce tre-
buie parcurse pânã când spita-
lul va fi gata sã-i primeascã pe
cei dintâi pacienþi. „Am discu-
tat cu Direcþia Patrimoniu ºi cu
conducerea spitalului ca recep-
þia sã fie fãcutã concomitent,
atât de cãtre noi de la construc-
tor, dar ºi de predare de primã-
rie cãtre spital. Din momentul
în care se face aceastã recepþie
ºi se trece în administrare spi-
talul, se va trece la procedura
de mutare a aparaturii medicale
din localul cel vechi, inclusiv a
bolnavilor”, a explicat Genoiu.

Secþiile medicale
se mutã pe rând

Mutarea celor trei secþii me-
dicale – Secþia Medicalã 1, 2 ºi
Fizioterapie – se va face trep-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Termenele de finalizare la noul spital
ºi Water Park rãmân bãtute în cuie. Re-
cepþiile la cele douã mari investiþii merg
bine ºi se pare cã nu vor mai fi întârzieri
peste datele anunþate. Dacã primii pa-
cienþi se vor muta în noile saloane la în-
ceputul lunii septembrie, craiovenii îºi

vor pune colacul pentru Water Park cu o
lunã mai devreme, marea deschidere fi-
ind anunþatã pentru luna august. ªi de o
parte, ºi de alta, avizul ISU de securitate
la incendiu este cel mai greu de obþinut,
procedurile fiind foarte stricte în aceas-
tã privinþã.

tat astfel încât activitatea me-
dicalã sã nu fie perturbatã prea
mult, când se mutã o secþie,
urmând ca restul de douã sã îi
preia activitatea. Dupã ce se
terminã mutarea aparaturii me-
dicale ºi a pacienþilor, condu-
cerea spitalului Filantropia, în
calitate de administrator al noi-
lor spaþii medicale, va depune
dosarul la Direcþia de Sãnãtate
Publicã pentru obþinerea auto-
rizaþiei de funcþionare, ce va fi
eliberatã de Ministerului Sãnã-
tãþii. „Cam acestea sunt etapele
la spitalul Filantropia, deci pro-
babil cã nu va fi o inaugurare,
ci o perioadã de punere în func-
þiune ºi, eventual, o inaugurare
când spitalul este funcþional”,
a menþionat primarul Craiovei.

Ultimele pregãtiri
la piscine

Recepþia merge bine ºi la Wa-
ter Park, autoritãþile fiind, ºi în
acest caz, optimiste în privinþa
respectãrii termenului de fina-
lizare. „Am primit informaþia cã

nu sunt disfuncþionalitãþi sau
neconformitãþi majore care sã
solicite timp. Iar cele care existã
sunt minore ºi se remediazã pe
mãsurã ce se fac observaþiile de
cãtre comisie”, a explicat pri-
marul Craiovei. Mai sunt ºi câ-
teva dotãri care trebuie sã so-
seascã, cum sunt vestiarele ºi
echipamentele de protecþie – co-
laci, veste – care vor fi puse la
dispoziþia vizitatorilor ºi pentru
care s-au prezentat deja mos-
trele de cãtre distribuitor. „Se
lucreazã ºi cu softul pentru ta-
xare, pentru programarea brã-
þãrilor. Se lucreazã, de aseme-
nea, la parcarea exterioarã ºi la
platforma cu chioºcurile”, a
precizat reprezentantul munici-
palitãþii.

Salvamarii
nu mai constituie
o problemã majorã

Autoritãþile spun cã nici pro-
blema salvamarilor nu mai este
aºa de presantã, complexul ac-
vatic urmând sã fie deschis cu
cei patru salvatori care au fost
admiºi pe posturi în urma con-
cursurilor de angajare. „Perso-
nalul trebuie sã fie complet la ju-
mãtatea lunii septembrie – înce-
putul lui octombrie, când se face
prima monitorizare de cãtre
Agenþia de Dezvoltare Regiona-
lã. Pânã la momentul acela, sunt
anumite posturi care pot fi su-
plinite, cum este numãrul de
patru salvamari. Posturile de
medic ºi asistent, fiind unice, nu
pot fi ignorate ºi trebuie sã fa-

cem o detaºare pentru acestea”,
a explicat Genoiu. În plus, au-
toritãþile sunt de pãrere cã, în
momentul în care complexul de
distracþii va fi funcþional, ºi ofer-
ta va fi acoperitã de specialiºti
în domeniile pe care le solicitã,
inclusiv salvamarii care sunt
acum aºa de greu de gãsit..

Avizele ISU
se obþin mai greu

În ambele cazuri însã, obþi-
nerea avizului de la ISU este cea

mai dificilã etapã care trebuie
dusã la îndeplinire, ºtiut fiind
faptul cã legislaþia este strictã,
iar autoritatea în domeniu foar-
te exigentã. În privinþa spitalu-
lui, primarul Craiovei a recunos-
cut cã au existat unele proble-
me ce au fost sesizate de pom-
pieri, în timpul verificãrilor, dar
cã acestea au fost remediate ºi
se poate veni acum cu dosarul
pentru obþinerea avizului. „Veri-
ficarea a fost fãcutã pe toatã pe-
rioada recepþiei, iar aceastã pe-
rioadã în care se lungeºte recep-
þia este cauzatã de unele obser-
vaþii fãcute de ISU vizavi de
modul de programare ºi utiliza-
re a instalaþiilor de stingere a in-
cendiilor”, a precizat edilul-ºef
al Craiovei. Pompierii au fãcut
unele observaþii ºi la Water Park,

care vor fi remediate în urmã-
toarele ºase luni. „ISU nu face
parte din comisia de recepþie,
deci observaþiile nu þin pe loc re-
cepþia. Vor fi lãsate ºi vor fi re-
mediate în termen de ºase luni
de zile”, a declarat primarul Cra-
iovei.

Termene fixe
Municipalitatea, care este be-

neficiarul ambelor lucrãri, îºi
menþine, aºadar, termenele pe
care le-a avansat ºi cu o sãptã-

mânã în urmã. ªi atunci, tot în
cadrul conferinþei de presã sãp-
tãmânale, primarul Mihail Geno-
iu a prezentat stadiul lucrãrilor
ºi a transmis termenele de pu-
nere în funcþiune a investiþiilor:
începutul lunii septembrie pentru
Spitalul Filantropia ºi începutul
lunii august pentru complexul de
distracþii. Ieri, dupã ce a oferit o
nouã imagine detaliatã a ceea ce
se mai întâmplã în teren, edilul-
ºef a fost chestionat, din nou, in-
sistent, de jurnaliºti cu privire la
marea deschidere a Water Park-
ului. „În august, craiovenii vor
merge la Water Park. Aºa îmi do-
resc eu ºi aºa cred în momentul
acesta. Sper sã nu aparã ceva
neprevãzut pe care acum nu îl
cunosc”, a fost rãspunsul pri-
marului Mihail Genoiu.
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Reprezentanþii Serviciului Terito-
rial al Poliþiei de Frontierã (STPF)
Dolj au anunþat cã joi, 13 iulie a.c.,
în jurul orei 5.20, la Punctul de Tre-
cere a Frontierei (PTF) Calafat, ju-
deþul Dolj, s-a prezentat pentru a
intra în þarã cetãþeanul bulgar Slav-
chev K., în vârstã de 41 de ani, la
volanul unui automarfar înmatricu-
lat în Bulgaria, încãrcat cu profile
metalice din Bulgaria pentru Slova-
cia, conform documentelor de în-
soþire a mãrfii. Cu ocazia controlu-
lui de frontierã, echipa comunã de
control formatã din poliþiºti de fron-
tierã români ºi bulgari a observat
faptul cã rezervorul automarfarului
prezenta urme recente de sudurã,
fapt pentru care s-a trecut la efec-
tuarea unui control amãnunþit asu-
pra automarfarului.

 Astfel, poliþiºtii de frontierã au
solicitat sprijinul autoritãþilor vama-

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, poliþiº-
tii craioveni au fost anunþaþi prin numãrul de
urgenþã 112, în noaptea de joi spre vineri,
aproape de miezul nopþii, de un tânãr, de 21
de ani din Craiova, cã, în timp ce se afla pe
pista dezafectatã din spatele Aeroportului
Craiova, cel mai probabil pentru o întrecere
de maºini, s-a iscat o altercaþie între mai
multe persoane, în urma cãreia un bãrbat de
29 de ani a suferit vãtãmãri corporale, fiind

Reamintim cã, potrivit reprezentanþilor
Inspectoratului de Poliþie Judeþean (IPJ)
Dolj, vineri, 7 iulie a.c., la ora 3.45, lucrã-
tori din cadrul Secþiei 3 Poliþie Craiova l-au
depistat pe Alin Ionuþ Traºcã, de 26 de ani,
din Craiova în timp ce conducea, pe Calea
Bucureºti, în apropiere de intersecþia cu
strada Sãrarilor un autoturism BMW, deºi
avea permisul de conducere anulat. Tânã-
rul mirosea ºi a alcool, astfel cã a fost con-
dus la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Cra-
iova, unde a refuzat re-
coltarea de probe biolo-
gice în vederea stabilirii
alcoolemiei.

Ulterior, în urma ana-
lizãrii dosarului împreu-
nã cu procurorul de caz,
în cursul zilei de vineri
s-a dispus continuarea
urmãririi penale ºi pune-
rea în miºcare a acþiunii
penale faþã de craiovea-
nul de 26 de ani pentru
sãvârºirea infracþiunilor
conducere a unui auto-
turism pe drumurile pu-
blice cu permis anulat ºi
refuz recoltare probe bi-
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Tânãrul de 26 de ani, din Craiova,
prins bãut la volanul unui BMW ºi cu
permisul anulat ºi arestat preventiv
în baza hotãrârii Judecãtoriei Craiova
de pe 9 iulie a.c. rãmâne în arestul
IPJ Dolj. Magistraþii Tribunalului
Dolj i-au respins, ieri, ca nefondatã,
contestaþia formulatã împotriva
hotãrârii Judecãtoriei Craiova.

ologice. Tânãrul a fost reþinut pentru 24 de
ore ºi introdus în arestul IPJ Dolj, iar sâm-
bãtã, 8 iulie a.c., a fost prezentat Judecãto-
riei Craiova, care i-a emis mandat de aresta-
re pentru 30 de zile. Tânãrul a formulat con-
testaþie împotriva hotãrârii instanþei de fond,
însã ieri, judecãtorii de la Tribunalul Dolj i-
au respins contestaþia ca nefondatã:

„Respinge ca nefondatã contestaþia de-
claratã de inculpatul Traºcã Ionuþ Alin, în
prezent deþinut în Centrul de Reþinere ºi Arest
Preventiv din cadrul IPJ Dolj, împotriva
încheierii nr. 69 din data de 08.07.2017 pro-
nunþatã de judecãtorul de drepturi ºi liber-
tãþi din cadrul Judecãtoriei Craiova. Obli-
gã pe contestatorul-inculpat la plata sumei
de 50 lei reprezentând cheltuieli judiciare
cãtre stat. Definitivã. Pronunþatã în came-
ra de consiliu din data de 14.07.2017”, se
aratã în hotãrârea instanþei.
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Un bãrbat de 29 de ani, din Galaþi,
a ajuns, în noaptea de joi spre vineri,
la Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova, dupã ce a fost înjunghiat
în spate. Scandalul în urma cãruia
bãrbatul a fost rãnit s-a petrecut în
zona Aeroportului Craiova, pe o pistã
dezafectatã, unde se adunaserã mai
multe persoane cel mai probabil
pentru o întrecere de maºini, un alt
tânãr fiind ºi el lovit la cap. Procuro-
rii Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj împreunã cu poliþiºtii Serviciu-
lui de Investigaþii Criminale de la
IPJ Dolj au deschis o anchetã pentru
a stabili circumstanþele producerii
incidentului ºi participanþii.

înþepat de mai multe ori în spate cu un ob-
iect ascuþit. Tânãrul care a sunat la 112 a
urcat victima în maºina sa, un BMW, ºi a
adus-o în oraº, pânã în apropiere de Piaþa
Centralã, unde s-a întâlnit cu ambulanþa, dar
ºi cu echipaje de poliþiºti ºi mascaþi de la IPJ
Dolj care porniserã cãtre Aeroport în urma
apelului de urgenþã.

Victima a fost urcatã în ambulanþã ºi
transportatã la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, unde a fost operatã, în-
trucât prezenta mai multe plãgi tãiate pe
spate ºi pe mâini, ºi urmeazã sã se stabi-
leascã dacã rãnile suferite i-au pus viaþa în
primejdie, starea sa fiind bunã acum. Tâ-
nãrul de 21 de ani care l-a adus în oraº a
povestit ce a vãzut, explicând cã el nu a
participat la scandal.

 Poliþiºtii IPJ Dolj, de la Biroul de Inves-
tigaþii Criminale ºi Serviciul de Ivestigaþii Cri-
minale, sub coordonarea unui procuror al
Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj au
demarat cercetãrile pentru a stabili circum-
stanþele în care s-a produs incidentul. Se
pare cã în scandal a mai fost agresat încã
un tânãr, cel mai probabil lovit cu bâta în
cap, leziunile sale necesitând pentru vinde-
care un numãr de 5 zile de îngrijiri medica-

le. Problema este cã nici una dintre vic-
time nu vrea sã depunã plângere, astfel
cã anchetatorii încearcã sã facã luminã
în acest caz. „S-a deschis un dosar
penal în acest caz ºi se fac cercetãri
pentru a se stabili cu exactitate circum-
stanþele producerii evenimentului, par-
ticipanþii ºi încadrarea juridicã a fap-
telor”, ne-a declarat procuror Magda
Bãdescu, purtãtorul de cuvânt al Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj.
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Poliþiºtii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a Fron-
tierei (PTF) Calafat au descoperit aproximativ 160 kilograme de
marijuana, ascunse în rezervorul unui automarfar condus de un
cetãþean bulgar. Echipa de control a observat cã un rezervor al
TIR-ului avea urme recente de sudurã, s-a solicitat ajutorul
vameºilor bulgari, care au scanat vehiculul cu aparatura X-Ray,
descoperindu-se 172 de pachete în care erau ambalate drogurile.
Atât ºoferul, cât ºi automarfarul au fost predate autoritãþilor
bulgare pentru dispunerea mãsurilor legale.

le bulgare pentru ca mijlocul de
transport sã fie scanat cu ajutorul
aparaturii X-Ray. În urma scanãrii,
în rezervor, care fusese special
montat, pentru cã automarfarul mai
avea încã unul, au fost descoperite
172 de colete, ce conþineau canti-
tatea totalã de 159,12 kg de sub-
stanþã care a fost supusã unor teste
de specialitate ºi a reacþionat pozi-
tiv, stabilindu-se cã este marijuana.

„Conform protocolului româ-
no-bulgar privind controlul co-
mun la trecerea frontierei, cazul a
fost preluat de Poliþia de Fron-
tierã Bulgarã în vederea continuã-
rii cercetãrilor ºi stabilirii între-
gii activitãþi infracþionale, ur-
mând ca la finalizarea acestora
sã fie luate mãsurile legale ce se
impun”, ne-a declarat comisar
Dãnuþ Rudãreanu, purtãtorul de
cuvânt al STPF Dolj.
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Sãrbãtoarea Naþionalã a Franþei a avut
ºi anul acesta grandoare ºi anvergurã, dar
ºi conotaþii simbolice particulare, conferi-
te prin prezenþa preºedintelui american,
Donald Trump, la festivitatea militarã din
Piaþa Concorde. 14 iulie este o sãrbãtoare
care ne aduce aminte, mereu, de tot ce a
însemnat, în istorie, Franþa pentru noi, ro-
mânii. ªi ce poate însemna în continuare.
3.720 de militari tereºtri, 211 vehicule, din
care 62 motorizate, 241 de cai, 63 de avioa-
ne moderne de luptã ºi 29 de elicoptere, au
descins pe Champs Elysee, în faþa lui Em-
manuel Macron ºi a invitatului sãu, preºe-
dintele american, Donald Trump. Cu oca-
zia centenarului, de la intrarea în Primul
Rãzboi Mondial a SUA, circa 145 de mili-
tari americani au deschis defilarea prin „1st
infantery division”, prima unitate america-
nã deplasatã în timpul Marelui Rãzboi. „La
14 iulie, noi celebrãm Franþa, celebrãm ceea
ce ne uneºte, celebrãm gustul absolut al
independenþei, ceea ce numim libertate,
aceastã ambiþie de a da fiecãruia ºansa sa,

ceea ce numim egalitate, aceastã deter-
minare de a nu lãsa pe nimeni pãrãsit, ceea
ce numim fraternitate”, spunea preºedin-
tele Republicii, în alocuþiunea sa. Fanfara
Inter-arme a interpretat „Nisa la Bella”,
imnul oraºului Nisa – scris la 14 iulie 1903
de Menica Rondelly – în omagiul victime-
lor atentatului de anul trecut, soldat cu 88
de morþi, în Promenada des Anglais. Pen-
tru a caligrafia cuvântul „Nice”, muzicienii
s-au poziþionat adecvat. Preºedintele ame-
rican – invitat de onoare –, care este ºi
comandatul-ºef al forþelor armate din þara
sa, a salutat militarii în timpul paradei. O
fãcea la o sutã de ani, dupã ce în faþa Con-
gresului, la 6 aprilie 1917, Woodrow Wil-
son, al 28-lea preºedinte al SUA, obþinea
aprobarea intrãrii în rãzboi a þãrii sale con-
tra Germaniei, dupã 3 ani de cvasi-neutra-
litate, perioadã în care „unchiul Sam” fur-
nizase deja materiale ºi arme triplei alianþe
sau puterilor centrale (Germania, Austro-
Ungaria ºi Italia). La mijlocul lunii iunie,
trupele americane conduse de generalul

John Pershing debarcau în Franþa, în portu-
rile Saint-Nazaire ºi Boulogne-sur-Mer (în-
frãþit cu Constanþa). La momentul semnã-
rii armistiþiului la 11 noiembrie 1918, circa
douã milioane de soldaþi americani erau
prezenþi în Hexagon. Contextul istoric ar
trebui reamintit: Rusia capitulase pe fron-
tul de Est ºi semnarea tratatului de la Brest-
Litowsk – martie 1918 – schimba raportul
de forþe, în favoarea Germaniei. Franþa
fusese umilitã la Sedan. De altfel, numãrul
francezilor morþi sau rãniþi în perioada
1914-1918 este cel mai mare, în raport cu
populaþia: unul din patru francezi, cu vâr-
sta cuprinsã între 18 ºi 27 de ani, a pierit.
La intrarea în rãzboi, americanii luptau alã-
turi de aliaþi, nefiind integraþi, dar în martie
1918 John Pershing va accepta plasarea
trupelor sale sub comanda unicã a mare-
ºalului francez Ferdinand Foch. Dupã în-
cheierea rãzboiului, la 14 iulie 1919, Fran-
þa victorioasã celebra izbânda sa, la doar
câteva zile dupã semnarea tratatului de la
Versailles. Fãrã aliaþi puternici, Franþa ar fi

pierdut rãzboiul. O acoladã. Decizia guver-
nului Brãtianu – luatã în acord cu regele
Ferdinand, ratificatã de consiliul de coroa-
nã – de a intra în rãzboi, în august 1916,
împotriva Puterilor Centrale, poate sã parã
astãzi perfect fundamentatã. Dar a declara
rãzboi Austro-Ungariei ºi implicit Germa-
niei, însemna o mare imprudenþã. Antanta
– îndeosebi Franþa,  marele reper cultural
al elitei româneºti – va câºtiga rãzboiul, dar
nu fiindcã Brãtianu a gândit impecabil în
1916, ci fiindcã aºa a decis istoria în 1918.
Desigur, decisiv rãmâne pânã la urmã fap-
tul cã s-a tras cartea câºtigãtoare. A urmat
redesenarea frontierelor în Europa de Sud-
Est – lucru ºtiut – ºi anul viitor – 2018 – ar
urma sã fie anul re-întregirii românilor în
idealul unitãþii lor. În fine, la 14 iulie 1994,
soldaþi germani din Eurocorp participau la
defilare, la Paris, iar la 14 iulie 2007, mili-
tarii din 27 de þãri europene defilau alãturi
de trupele franceze. Lecþia succintã de is-
torie a preºedintelui francez, Emmanuel
Macron, a fost una ºi pentru noi.

Pentru Medicinã au fost scoase
la concurs 209 locuri la buget ºi
80 la taxã, 34 de locuri la buget
ºi 40 la taxã sunt disponibile la
Medicinã Dentarã, 9 la buget ºi
36 la taxã la Tehnicã Dentarã, 29
la buget ºi 70 la taxã la Farma-
cie, 14 la buget ºi 11 la taxã la
Moaºe, 19 la buget ºi 11 la taxã
la Balneo fiziokinetoterapie ºi 29
la buget plus 95 la taxã la Asis-
tenþã Medicalã.

Pentru programul de studii
Medicinã secretariatul de înscrie-
re este organizat în Sala Bibliote-
cã parter – Corp A’ (Extindere)
strada „Petru Rareº” nr. 2. La
Medicinã Dentarã ºi Tehnicã
Dentarã înscrierile se fac la Se-

Încep înscrierile pentru concursul
de admitere la UMF Craiova

Absolvenþii de liceu care doresc sã
urmeze cursurile unuia din programe-
le de studiu ale Universitãþii de Medi-
cinã ºi Farmacie îºi pot depune dosa-
rul de înscriere începând de astãzi ºi
pânã pe 23 iulie a.c. UMF Craiova scoa-

te la concurs 343 de locuri la buget ºi
343 la taxã. Ca ºi în anii trecuþi, la
Medicinã se organizeazã concurs de ad-
mitere în baza unui test grilã pe care
candidaþii trebuie sã-l completeze pe
parcursul a trei ore.

cretariatul Facultãþii de Medici-
nã Dentarã parter – Corp A’ (Ex-
tindere), strada „Petru Rareº” nr.
2. Pentru programul de studii
Farmacie înscrierile se fac la Se-
cretariatul Facultãþii de Farmacie
parter – Corp A’ (Extindere)  stra-
da „Petru Rareº” nr. 2. Absolven-
þii de liceu care doresc sã se în-
scrie la programele de studii Moa-
ºe, Asistenþã Medicalã, Balneofi-
ziokinetoterapie ºi Recuperare
trebuie sã depunã actele la Se-
cretariatul Facultãþii de Moaºe ºi
Asistenþã Medicalã – Corp C,
bulevardul „1 Mai” nr. 66. Pro-
gramul de înscriere pânã pe 23
iulie a.c. este zilnic, între orele
10.00-14.00.

Taxa de înscriere
este de 250 de lei

Dosarul de înscriere trebuie sã
conþinã cererea de înscriere –
conform tipizatului distribuit de
secretariatul organizat pentru în-
scriere sau postat pe site-ul in-
stituþiei; diploma de bacalaureat
sau diploma echivalentã cu aceas-
ta (însoþitã de Foaia matricolã)
în original sau copie legalizatã în-
soþitã de o adeverinþã din care re-
zultã cã originalul se aflã în pãs-
trare la instituþia emitentã a ade-
verinþei precum ºi faptul cã a fost
sau nu scutit de achitarea taxei
de înscriere.

Absolvenþii de liceu din pro-
moþia 2017 pot prezenta, în lo-
cul diplomei de bacalaureat, ade-
verinþã tip în care se menþionea-
zã atât media generalã de baca-
laureat, cât ºi media generalã a
anilor de studii, urmând a depu-
ne diploma de bacalaureat la se-
cretariatul facultãþii pânã la data
de 30 septembrie 2017; certifi-
catul de naºtere, în copie legali-
zatã (ºi a celui de cãsãtorie dacã
este cazul); copie a buletinului
sau cãrþii de identitate; adeverin-
þã medicalã tip care se obþine de
la medicul de familie specificân-
du-se faptul cã respectivul can-
didat se aflã/nu se aflã în evidenþe
cu boli cronice. Candidaþii cu
afecþiuni cronice vor prezenta
adeverinþe medicale vizate de co-
misiile medicale judeþene de ori-
entare ºcolarã ºi profesionalã;
trei fotografii tip buletin de iden-

titate; adeverinþã din care sã re-
zulte calitatea de student (promo-
vat la finele sesiunii de examene
din iunie-iulie 2016) eliberatã de
decanatul facultãþii, precum ºi o
copie a diplomei de bacalaureat
legalizatã sau autentificatã de se-
cretariatul facultãþii deþinãtoare;
diploma de licenþã sau diploma
echivalentã cu aceasta, pentru
absolvenþii care doresc sã urme-
ze al doilea program de studii, în
original sau copie legalizatã (daca
este înscris ºi la alt program de
studiu), în vederea susþinerii con-
cursului de admitere pentru ocu-
parea unui loc bugetat sau cu
taxã, însoþitã de o adeverinþã
emisã de secretariatul universitã-
þii/facultãþii absolvite din care sã
reiasã forma financiarã pentru
toþi anii de studii efectuaþi la pro-
gramul de studii absolvit anterior;
acte doveditoare pentru candidaþii
care solicitã scutirea de platã a
taxei de înscriere la concursul de
admitere; chitanþa doveditoare a
plãþii taxei de înscriere la concur-
sul de admitere; dosar plic.

Concursul este programat
pe 26 ºi 28 iulie

În ceea ce priveºte concur-
sul de admitere, acesta  este pro-

gramat pe 26 iulie a.c.,  ora
10.00, pentru programele de stu-
dii Medicinã, Medicinã Dentarã,
Farmacie, respectiv pe 28 iulie
a.c., ora 10.00 pentru progra-
mele de studii Moaºe, Asistenþã
Medicalã Generalã, Balneo-fizi-
okinetoterapie ºi Recuperare,
Tehnicã Dentarã.

Regulile de desfãºurare a con-
cursului sunt deja bine stabilite.
Timpul destinat rezolvãrii grilei
este de trei ore – respectiv douã
ore pentru testul cu 50 de între-
bãri –, socotit din momentul în
care caietele cu subiecte au fost
distribuite, fiind interzisã depã-
ºirea timpului stabilit pentru ela-
borarea grilelor. Candidaþii care
nu se vor prezenta conform
programãrii pierd dreptul de a
susþine concursul de admitere
din sesiunea în care au fost în-
scriºi. Accesul acestora în sala
de concurs este permis cu ma-
ximum o orã înainte de înce-
perea probei. Pentru a avea
acces în sala de concurs, can-
didaþii trebuie sã aibã asupra lor
buletinul sau cartea de identi-
tate, legitimaþia de concurs eli-
beratã la înscriere ºi pix cu
minã de culoare neagrã.

RADU ILICEANU
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Ministerul Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale a reuºit sã treacã
prin Guvern un proiect de H.G.
prin care crescãtorii de ovine ºi
caprine vor fie stimulaþi sã valo-
rifice lâna. Vor primi 1 leu/kg,
atât producãtorii agricoli persoa-
ne fizice care deþin atestat de pro-
ducãtor, cât ºi producãtorii agri-
coli persoane fizice autorizate, în-
treprinderi individuale ºi între-
prinderi familiale, constituite po-
trivit O.U.G. nr. 44/2008. Pen-
tru a fi eligibili, cei ce solicitã aju-
torul financiar trebuie sã deþinã
o exploataþie înregistratã în Re-
gistrul Naþional al Exploataþiilor
ºi sã facã dovada comercializãrii
cantitãþii de lânã pentru care cere

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) infor-
meazã cã, în perioada 17 – 19 iulie
2017, APIA Centrul Judeþean Dolj
va efectua plata ajutorului pentru
întocmirea ºi menþinerea registre-
lor genealogice ºi pentru serviciile
de determinare a calitãþii genetice
a raselor de animale, aferent lunii
mai 2017. Suma totalã autorizatã
la platã, la nivel naþional, este de
1.488.696,00 lei ºi se acordã de la
bugetul de stat, prin bugetul Mi-
nisterului Agriculturii ºi Dezvoltã-
rii Rurale, pentru un numãr de 71
beneficiari care au accesat aceas-
tã formã de ajutor în conformitate
cu HG. nr.1179/2014 privind in-
stituirea unei scheme de ajutor de
stat în sectorul creºterii animale-
lor, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.

Totodatã, APIA aduce la cunoº-
tinþa producãtorii agricoli cã s-a în-
cheiat perioada de depunere a cere-
rilor pentru acordarea ajutorului ex-

Centrul Naþional pentru Infor-
maþii Financiare, structurã infor-
maticã ce ar urma sã unifice toate
bazele de date legate de fiscalitate,
cu susþinerea STS, va fi constituit
potrivit unui Memorandum adop-
tat joi de Guvern.

„Mãsura are scopul sã contribuie
la îmbunãtãþirea relaþiei cetãþenilor
cu administraþia fiscalã, prin creº-
terea gradului de informatizare ºi,
implicit, simplificarea procedurilor
administrative. Acest Centru va fi
înfiinþat în aparatul central al Mi-
nisterului Finanþelor Publice, pânã
la 1 septembrie 2017, prin comasa-
rea tuturor structurilor din minister
ºi instituþiilor subordonate cu atri-
buþii în tehnologia informaþiei ºi
comunicaþiilor (structuri din MFP,
ANAF – aparat central ºi direcþii
generale regionale, Agenþia Naþionalã
de Achiziþii Publice ºi Comisia Na-
þionalã de Prognozã)”, se aratã într-
un comunicat de presã remis ME-
DIAFAX.

Potrivit sursei citate, Centrul
Naþional pentru Informaþii Finan-
ciare va fi ulterior dezvoltat con-
form unui plan de mãsuri stabilit
prin Memorandum.

Comerþul cu lânã, stimulat oficial de statComerþul cu lânã, stimulat oficial de statComerþul cu lânã, stimulat oficial de statComerþul cu lânã, stimulat oficial de statComerþul cu lânã, stimulat oficial de stat
acordarea sprijinului cãtre o en-
titate autorizatã sanitar-veterinar
în acest scop.

Crescãtorii de ovine vor primi
un sprijin financiar de 1 leu/kg
pentru lâna comercializatã, potri-
vit unei hotãrâri adoptatã în ºedinþa
de Guvern de joi, 13 iulie 2017.
Este vorba de o schemã de ajutor
de minimis care are o finanþare de
36 de milioane de lei, iar banii se
asigurã de la bugetul de stat, în
limita prevederilor bugetare apro-
bate cu aceastã destinaþie Minis-
terului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale prevãzute pe anul 2018.

Valoarea totalã a ajutoarelor de
minimis care se acordã unui be-
neficiar nu poate depãºi suma de

15.000 de euro pe durata a trei
exerciþii financiare, în cursul exer-
ciþiului financiar actual (2018) ºi
în cele douã exerciþii financiare
precedente (2016, 2017). Deru-
larea sprijinului se face prin direc-
þiile pentru agriculturã judeþene
sau a municipiului Bucureºti. Su-
mele reprezentând ajutoare de mi-
nimis se plãtesc într-o singurã
tranºã anualã. Beneficiarii sunt
persoanele fizice care au atestat
de producãtor, persoanele fizice
autorizate, întreprinderile indivi-
duale ºi întreprinderile familiale,
persoanele juridice ºi orice forme
asociative cu personalitate juridi-
cã. De asemenea, beneficiarii tre-
buie sã deþinã o exploataþie  de

ovine înregistratã în Registrul
Naþional al Exploataþiilor ºi sã facã
dovada comercializãrii cantitãþii de

lânã pentru care solicitã acorda-
rea sprijinului.

VALENTIN CEAUªESCU

Ajutoare excepþionaleAjutoare excepþionaleAjutoare excepþionaleAjutoare excepþionaleAjutoare excepþionale
pentru producãtorii de laptepentru producãtorii de laptepentru producãtorii de laptepentru producãtorii de laptepentru producãtorii de lapte

cepþional destinat producãtorilor de
lapte, în conformitate cu Hotãrârea
nr.211/2017 privind distribuirea unei
sume pentru producãtorii de lapte
din suma stabilitã în anexa la Regu-
lamentul delegat (UE) 2016/1.613
al Comisiei din 8 septembrie 2016
de prevedere a unor ajutoare de
adaptare excepþionale destinate pro-
ducãtorilor de lapte ºi fermierilor din
alte sectoare de creºtere a animale-
lor. În ambele sesiuni au fost depu-
se un numãr de 11.226 cereri pen-
tru un efectiv de 54.239 animale.
Suma alocatã pentru acest tip de
ajutor excepþional este de
24.284.644,98 lei, echivalentul a
5.448.041,5 euro, care se asigurã
din Fondul European de Garantare
Agricolã (FEGA), prin bugetul Mi-
nisterului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale pe anul 2017. Plãþile pentru
ajutoarele excepþionale destinate pro-
ducãtorilor de lapte se vor efectua
pânã la data de 30 septembrie 2017.

VALENTIN CEAUªESCU

Centrul Naþional pentru
Informaþii Financiare,

structurã ce va unifica bazele de date

Pe termen scurt, respectiv pen-
tru 2017-2018, Planul de mãsuri
include desemnarea ºi tratarea Sis-
temului Informatic al MFP ca in-
frastructurã criticã de interes naþi-
onal, elaborarea unei Strategii uni-
tare de dezvoltare ºi menþinere în
funcþiune a Sistemului Informatic
al MFP, stabilirea necesarului de
resurse ºi alocare de fonduri ne-
cesare pentru servicii de menþine-
re ºi pentru înnoirea etapizatã a in-
frastructurii hardware ºi software
a Sistemului Informatic al MFP,
angajare de personal de specialita-
te TIC la nivel central ºi local, im-
plementarea mai multor proiecte în
curs: Factura electronicã, centra-
lizarea sistemului de administrare
a creanþelor bugetare etc.

Pe termen mediu, respectiv pen-
tru 2018-2020, acest Centru con-
solidat administrativ are mai multe
obiective, între care implementarea
proiectului de interconectare a ca-
selor de marcat, centralizarea sis-
temului informatic al Trezoreriei
statului ºi diversificarea serviciilor
oferite, implementarea unor mãsuri
de simplificare a procedurilor ad-
ministrative aplicabile cetãþenilor,

extinderea utilitãþii ºi utilizãrii „Spa-
þiului Privat Virtual” la nivelul celor-
lalte instituþii publice centrale ºi lo-
cale, furnizarea cãtre cetãþeni a in-
formaþiilor privind bunurile impoza-
bile luate în calcul la stabilirea obli-
gaþiilor fiscale ale acestora, colec-
tate ºi consolidate la nivelul siste-
mului informatic securizat „Patrim-
Ven”, furnizarea cãtre cetãþeni a in-
formaþiilor privind obligaþiile fisca-
le ºi nefiscale „IMPTAX”, crearea
ºi operaþionalizarea identitãþii fisca-
le electronice a persoanei fizice,
pentru a facilita insteracþiunea cu
statul în ceea ce priveºte sistemul
financiar, fiscal ºi de asigurãri so-
ciale, standardizarea sistemelor de
colectare a datelor pe bazã de for-
mulare electronice utilizate în rela-
þia cu cetãþeanul, dar ºi dezvoltarea
serviciilor informatice de analizã
complexã a masivelor de date pen-
tru urmãrirea cheltuirii fondurilor
publice, cu accent pe investiþii ºi asi-
gurãri sociale, evaluarea impactului
financiar a iniþiativelor de modificare
legislativã pentru venituri ºi cheltu-
ieli ºi pentru gestionarea riscurilor
în colectarea veniturilor ºi în exe-
cuþia bugetarã. (Mediafax)
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Manifestarea de ieri, pe lângã
decernarea titlului de Doctor Ho-
noris Causa prof.univ.dr.ing. Gi-
gel Paraschiv,a avut ºi altã sem-
nificaþie: 70 de ani de la înfiinþarea
Universitãþii din Craiova ºi 40 de
ani de la debutul Facultãþii de Me-
canicã din cadrul Universitãþii din
Craiova. „Suntem într-un cadru
festiv, mai ales cã suntem în anul
sãrbãtoririi a 70 de ani de când,
prin ultimele decrete semnate de
Regele Mihai, s-au pus bazele Uni-
versitãþii din Craiova ºi a 40 de ani
de când s-a înfiinþat Facultatea de
Mecanicã. Este o onoare pentru noi
sã-l primim în rândurile academi-
ce pe domnul prof.univ.dr.ing. Gi-
gel Paraschiv. Mai multe va oferi
domnul prof.univ.dr.ing. Nicolae
Dumitru, decanul Facultãþii de
Mecanicã,cel care va prezenta ºi
Laudatio. Mai spun, aºa cum am
fãcut-o de foarte multe ori, cã este
nevoie de economiºti, juriºti, spe-
cialiºti în IT, dar PIB-ul unei þãri îl
fac inginerii, de aceea ne strãduim
sã le oferim cele mai bune condiþii

Grãdiniþã estivalã, la ªcoala Gimnazialã „Alexandru Macedonski”, de la „Salvaþi copiii!”
Pentru învãþãmântul preºcolar, sunt prevãzute mai multe

unitãþi de acest fel, care asigurã permanenþa pe perioada de
varã. Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a fãcut cunoscutã
lista cu instituþiile care vor asigura pregãtirea elevilor în iulie
– august. Dar, pentru copiii defavorizaþi sunt, la nivel naþional,
mai multe grãdiniþe care îi vor primi pe micuþi, pe perioada
estivalã, cea care manageriazã proiectul fiind Organizaþia
„Salvaþi copiii!”. În Craiova avem o unitate de acest fel.

 Peste 600 de copii din co-
munitãþi defavorizate din Bucu-
reºti ºi din alte 20 de judeþe din
România, cu acces vulnerabil la
educaþie, vor beneficia de edu-
caþie preºcolarã, în cadrul ce-
lor 30 de grãdiniþe estivale des-
chise, în perioada 10 iulie – 2
septembrie, de cãtre „Salvaþi
copiii!”. În programul respec-
tivvor primi suport 600 de co-
pii cu vârsta 4 – 6/7 ani, care
nu au mai fost înscriºi în siste-

mul educaþional sau care au
avut o frecvenþã sporadicã în
anul 2016/2017.

„Cu cât mai devreme un co-
pil este integrat în sistemul de
educaþie, alãturi de cei de vâr-
sta lui, cu atât integrarea socialã
ºi performanþele vor fi mai uºor
de obþinut. Un copil vulnerabi-
lizat, din cauze care privesc sta-
tutul socio-economic, are în-
grãdit accesul la educaþia de
calitate, iar acest fapt se con-

verteºte în sãrãcia educaþiona-
lã, care tinde sã se perpetueze
de la o generaþie la alta”, a pre-

cizat  Gabriela Alexandrescu,
director executiv al „Salvaþi Co-
piii!” România.

Dar, la Craiova, cel mai bine
ºtie coordonatorul local, Oana
Camelia Mic : «Proiectul se
aflã la cea de-a III-a ediþie, în
Craiova, pânã în prezent bene-
ficiind 40 de copii. Grãdiniþele
din 2015 ºi 2016 au demonstrat
impactul puternic pe care îl au
aceste programe în rândul be-
neficiarilor, integrarea socialã,
dezvoltarea abilitãþilor, care sunt
necesare pentru a se integra în
comunitate. În aceastã varã, la
„Grãdiniþa estivalã” vom avea
20 de micuþi, cu vârsta între 4
ºi 7 ani, la unitatea care face
parte din ªcoala Gimnazialã
„Alexandru Macedonski” din
Craiova. În anii 2015-2016 s-
au desfãºurat astfel de progra-
me la Liceul Tehnologic de
Transporturi Auto din Craiova».

În an aniversarÎn an aniversarÎn an aniversarÎn an aniversarÎn an aniversar, un Doctor Honoris Causa, un Doctor Honoris Causa, un Doctor Honoris Causa, un Doctor Honoris Causa, un Doctor Honoris Causa
la Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiova

 Ieri, în Sala Albastrã a Universitãþii din
Craiova a avut loc o manifestare oficialã, pri-
lejuitã de decernarea titlului de Doctor Ho-
noris Causaprof. univ.dr.ing. Gigel Paraschiv,
fost decan al Facultãþii de Ingineria Siste-

melor Biotehnice, din cadrul Universitãþii
Politehnica din Bucureºti, cercetãtor recu-
noscut în toatã lumea, actualmente secretar
de stat, pentru învãþãmântul universitar, în
cadrul Ministerului Educaþiei Naþionale.

de cercetare ºi dezvoltare”, a pre-
cizat prof.univ.dr. Cezar Ionuþ
Spînu, rector al Universitãþii din
Craiova.

Aprecieri de peste tot

Prof.univ.dr.ing. Nicolae Dumi-
tru , cel care, în calitate de decan,
conduce Facultatea de Mecanicã,
l-a prezentat pe laureat: „Suntem
onoraþi sã-l avem, în rândurile

noastre, pe domnul Gigel Paras-
chiv. Este absolvent al Universitã-
þii Politehnica din Bucureºti, în anul
1992 (este nãscut în 1966 – n.r.).
Are peste 40 de programe de dez-
voltare coordonate, ºapte brevete
de invenþie ºi inovaþie recunoscu-
te, foarte multe prelegeri þinute atât
în þarã, cât ºi în strãinãtate ºi a
contribuit la integrarea învãþãmân-
tului superior în Europa. Cu facul-
tatea noastrã a avut multiple cola-
borãri, care vor ºi continua”.

Printre invitaþi au fost mai mul-
te personalitãþi, declaraþiile câtor-
va redându-le pe scurt: «Este un
moment deosebit, de care profit
pentru a ura „La Mulþi Ani!” atât
Universitãþii din Craiova, cât ºi
Facultãþii de Mecanicã. Revenind
la manifestarea de astãzi, domnul
Gigel Paraschiv este unul dintre
cele mai bune produse ale învãþã-
mântului superior tehnic din Ro-
mânia. Personal, mã bucur nespus
când vãd o colaborare colegialã
între instituþiile de învãþãmânt su-
perior ºi sper ca domnul Mihnea
Costoiu, sã nu fie invidios cã pier-

de, cu titlu academic, un coleg.
Trebuie interes ºi sprijin pentru in-
ginerie, dar într-o abordare echili-
bratã» – prof.univ.dr. Sorin Cîm-
peanu, preºedinte al Consiliului
Naþional al Rectorilor, fost deþinã-
tor al portofoliului Ministerului
Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice.

„Este o mare onoare pentru
mine sã fiu la Craiova. Apreciez
colaborarea cu Facultatea de Me-
canicã ºi Universitatea din Craio-
va, iar, ca sã-i rãspund colegului
meu Sorin Câmpeanu, nu sunt in-
vidios, ci ne dorim cât mai multe
colaborãri între universitãþi (o re-
plicã primitã cu zâmbetul pe buze
atât de Sorin Cîmpeanu, cât ºi de
asistenþã – n.r.). Cu domnul Pa-
raschiv am avut bucuria ºi onoa-
rea sã lucrez ºi-l ºtiu foarte dedi-
cat. Dacã dânsul spune nu sau da,
aºa este ºi ºtie sã-ºi susþinã, cu
argumente, valorile” – prof.univ.dr.
Mihnea Costoiu, rector al Univer-
sitãþii Politehnica din Bucureºti,
fost ministru pentru Cercetare.

„Mi-a plãcut sã constitui ºi sã
muncesc în echipe...”

Gigel Paraschiv s-a nãscut în
octombrie 1966 ºi a absolvit Uni-
versitatea Politehnica din Bucu-
reºti, în 1992, specializarea „Con-
strucþii Maºini Agricole”. Ocupã,
în prezent, funcþia de secretar de
stat în Ministerul Educaþiei Naþio-
nale. Are, aºa cum s-a amintit,

foarte multe contribuþii în cerce-
tare ºi dezvoltare, a ocupat funcþii
în aparatul executiv, în prezent este
secretar de stat, dar nu a renunþat
la cariera didacticã ºi lucreazã în
continuare cu studenþii.

„Trebuie sã recunosc cã am
ceva emoþii, acum când primesc
acest titlu. Eu sunt obiºnuit sã fiu
certat ºi sã mi se cearã rãspunsuri.
Atunci când nu ºtiu sã rãspund,
cer un timp sã mã documentez, iar
apoi vin cu lãmuririle. Revenind, a
fost o ºansã pentru mine sã termin
„Politehnica”, unde am ºi rãmas,
dar viaþa m-a învãþat cã trebuie di-
versificare. ªi acum, chiar Facul-
tatea pe care am condus-o ºi unde
îmi desfãºor activitatea, ºi-a
schimbat denumirea, dar am venit
în întâmpinarea studenþilor cu tot
ceea ce este nou ºi muncim tot tim-
pul. Mi-a plãcut sã constitui ºi sã
muncesc în echipe, fiindcã astfel
nu se poate. Dialogul între student
– profesor este foarte important.
Cu toþii avem nevoie de ingineri,
iar, ca istoric, sã nu uitãm cã pri-
ma organizaþie de acest fel s-a în-
fiinþat, la noi, în 1881. Acum, dar
ºi pentru viitor, atrag atenþia cã
ºcoala nu poate þine, de multe ori,
ritmul cu nevoile pieþei, fiind ne-
voie de dinamism ºi flexibilitate.
Ingineria tradiþionalã nu-ºi mai gã-
seºte locul tradiþional, trebuie mers
pe interdisciplinabilitate, de aceea le
cer cadrelor didactice sã gãseascã
noul”, a precizat Gigel Prasachiv.
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În perioada 3 iulie – 31 august,
la Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” se vor des-
fãºura, sãptãmânal, o serie de
ateliere ºi cursuri educative,
structurate pe douã categorii de
vârstã. Astfel, pentru clasele I-
IV, în cadrul Secþiei pentru Co-
pii ºi Tineret – Ludotecã, se vor
desfãºura ateliere de: limba en-
glezã, limba spaniolã, origami,
hand-made, respectiv dans. Ele-
vilor mai mari, clasele V-VIII, le
sunt rezervate cursurile: „Micul
Jurnalist”, „Public Speaking”,
limbã spaniolã ºi teatru.

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

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

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

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

ALEXANDRU IONICESCU

Purtãtor de cuvânt,

Biblioteca Judeþeanã

“Alexandru ºi Aristia Aman”

De nouã ani de zile, Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman” organizeazã cursuri gratuite pentru
elevi, în cadrul proiectului „Biblioteca din vacanþã”.

Anul acesta, înscrierile se fac în intervalul 26-30 iunie,
între orele 8.30-16.30, la Secþia pentru Copii ºi Tineret

a Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia Aman”,
strada M. Kogãlniceanu, nr.9 sau la numerele de tele-
fon 0251532267 ºi 0351441809, interior 104. Numãrul

locurilor disponibile este limitat.
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Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman” vã invitã sâmbãtã,
15 iulie, ora 12:00, la eveni-
mentul de lansare a zece
volume de carte, din care
trei în premierã absolutã,
lansate de Editura Pavcon
din Bucureºti.

La eveniment participã
cei ºase autori ai respective-

Maratonul lansãrilor de carte
lor volume, unul dintre aceº-
tia fiind chiar directorul Edi-
turii Pavcon, Cãtãlin Pavel.
Este vorba de cãrþi fãcând
parte dintr-o serie dedicatã li-
teraturii „science fiction” ºi
„fiction”, iar ceilalþi cinci
autori sunt bucureºtenii Ovi-
diu Vitan ºi Traian Bãdules-
cu împreunã cu craiovenii
Aurel Cãrãºel, Dan Ninoiu ºi

Mircea Liviu Goga.
Sunt invitaþi toþi cititorii

acestor fascinante genuri li-
terare.

Vã aºteptãm cu drag!

BIROU PRESÃ

BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ
“ALEXANDRU ªI ARISTIA

AMAN”
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Au trecut doar douã sãptãmâni
din totalul de nouã prevãzute pentru
programul “Biblioteca din Vacanþã”.
Nu mai puþin de 212 elevi s-au în-
scris la cursurile ºi atelierele incluse
în programul interactiv desfãºurat de
Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman” în 2017 pentru ediþia
cu numãrul nouã.

Între activitãþile desfãºurate pânã
în prezent,  atelierele de handmade
ºi origami au atras un numãr mare
de elevi dornici sã pãtrundã tehnici-
le  de decupare ºi lipire, precum ºi
arta plierii ºi împãturirii hârtiei colo-
rate în modele de creaturi vii, obiec-
te neînsufleþite sau forme decorati-
ve abstracte. Preocuparea copiilor
este cu atât mai constructivã cu cât
materialele utilizate la realizarea tu-
turor modelelor nu au, aparent, nici
o întrebuinþare practicã. Alãturi de
hârtia ºi cartoanele bogat colorate,
plasticul ºi zãpada artificialã sunt
douã dintre materialele care capãtã
forme dintre cele mai nostime la fi-
nalul fiecãrei noi întâlniri. Indiferent
dacã obiectele care vor fi realizate
pânã la finalul lunii august vor avea
o utilitate practicã sau, dupã caz, una

Atelierele de handmade ºi origami, la Biblioteca „Aman”
pur esteticã, reuºitele de-o varã ale
copiilor vor fi pãstrate ºi expuse în
cadrul Ludotecii.

Nu mai puþin de opt voluntari ai
bibliotecii desfãºoarã fiecare întâlni-
re desfãºuratã în cadrul atelierelor
de handmade ºi origami. Practic,
numãrul mare de voluntari, o per-
soanã deservind fiecare dintre cele
opt mãsuþe la care sunt aºezaþi câte
patru copii, e de naturã sã asigure o
mai bunã concentrare pe efortul per-
sonal al fiecãruia ºi o mai strânsã
legãturã la nivelul fiecãrui mic grup.

Pentru cã îºi propun schimbarea
în bine a societãþii, ideal în care in-
vestesc multã pasiune ºi energie,
voluntarii susþin cã Biblioteca Aman
a reprezentat mereu un sprijin pen-
tru noi datorita personalului ama-
bil si foarte bine calificat, dar si a
ideilor inovative prin care se urmã-
reºte dezvoltarea personalã a fiecã-
rei persoane ce intra pe uºa acestei
instituþii. Asigurându-le copiilor dez-
voltarea unor abilitãþi practice, vo-
luntarii îi ajutã pe cei mici sã priveas-
cã lumea altfel - prin joacã.

Comunicarea, relaþiile de priete-
nie ºi altruism sunt, în opinia vo-

luntarilor, esenþiale în societatea de
astãzi. Tocmai de aceea, prin stâr-
nirea curiozitãþii ºi a spiritului crea-
tiv, ca ºi prin încurajarea ºi susþi-
nerea activã a preocupãrilor practi-
ce însuºite de cei mici, se încearcã
transmiterea unui mod autonom,
constructiv ºi interactiv de petre-
cere a timpului liber.

Între modelele pe care le vor con-
fecþiona elevii pânã la finalul Biblio-
tecii din Vacanþã se regãsesc flori-
celele din zãpadã artificalã, gãrgãri-
þe, suporturi pentru lumânãri, pâuni
din hârtie ºi oameni de zãpadã, dar
ºi cuiburi de pui, brãþãri din fire de
aþã ºi brãþãri din mãrgele.

“Atelierele de handmade ºi ori-
gami, deºi statice prin activitãþile
desfãºurate, debordeazã de veselie
ºi bunã dispoziþie. Voluntarii bi-
bliotecii, tineri cu proiecte ºi viziuni
dintre cele mai lãudabile, le împru-
mutã cursanþilor pasiunea pentru
abilitãþile tehnice ºi practice ºi îi
ajutã sã se cunoascã ºi sã întrebuin-
þeze diferite materiale pentru reali-
zarea unor obiecte minunate. Con-
tinuãm cursurile ºi atelierele Biblio-
tecii din Vacanþã pânã la finalul

acestei veri atunci când, ca la fie-
care sfârºit de ediþie, ne vom îm-
bogãþi cu toþii cu creaþiile copiilor”,
a declarat Lucian Dindiricã, ma-
nagerul Bibliotecii Judeþene “Ale-
xandru ºi Aristia Aman”.

Voluntarii implicaþi în desfãºura-
rea atelierelor de handmade ºi ori-

gami sunt: Pãlãºtea Andreea, Mo-
goºan Ruxandra, ªerbana Teodo-
ra, Opran Robert, Poajgã Radu,
Chiþan Dania, Tudor Larisa ºi Geor-
gescu Dana.

Birou Presã

Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”

„Ideea organizãrii în România a
Festivalului Sculptorilor cu Druj-
ba o am de anul trecut ºi în sfârºit
se materializeazã! Mi-am dorit mult
acest festival ºi vreau sã-l trans-
form în tradiþie. Este un altfel de

Este cunoscut pentru numeroasele sculpturi în
lemn cu care a „împânzit” Craiova, îndeosebi cen-
trul oraºului, ºi admirat pentru pasiunea cu care
lucreazã, în ultimii ani numãrându-se inclusiv
printre artiºtii participanþi la Simpozionul Interna-
þional de Sculpturã „Constantin Brâncuºi”. Numele
lui: Gabriel Rizea. Din aceeaºi pasiune – evident!
– pe care o are pentru a da lemnului forme aparte,
a decis sã organizeze primul festival din România
dedicat sculptorilor cu drujba. Vãzuse acest gen

de eveniment în alte þãri ºi îºi dorise unul asemã-
nãtor ºi aici. „A durat aproape un an sã descopãr
prin þarã sculptori cu drujba ca sã-i reunesc la un
festival. În Romania sunt în jur de 25”, spune
Gabriel Rizea. 12 dintre ei vor veni la festival –
eveniment care se va desfãºura în perioada 18-23
iulie 2017, în satul Cerna, comuna Vaideeni din
judeþul Vâlcea. Accesul în tabãrã va fi liber, pen-
tru public urmând a fi amenajatã ºi o expoziþie cu
vânzare de sculpturi create cu drujba.

festival, a fost gândit sã apropie
oamenii între ei, sã înveþe unii de
la alþii ºi sã promovãm, pe lângã
arta de a sculpta cu drujba, ºi tra-
diþiile locale – mâncarea tradiþio-
nalã, muzica tradiþionalã, meºteºu-

guri tradiþionale pur româneºti ºi
în special din zona Vaideeni”, spu-
ne Gabriel Rizea. I s-a alãturat în
organizare Adrian Mircea Bondoc,
proprietarul Pensiunii Cerna – lo-
cul de desfãºurare a festivalului.

„Primãriile Polovragi ºi Vaideeni s-
au implicat cu un entuziasm la care
sincer nu ne-am fi aºteptat. Avem
ºi câþiva sponsori... Puþini, dar ini-
moºi!”, mai spune sculptorul.

Festivalului Sculptorilor cu
Drujba va avea loc «într-o zonã
superbã, în mijlocul munþilor, în
niºte locuri neatinse însã de „dez-
avantajele” progresului ºi civiliza-
þiei». Dedicat unei noi arte – sculp-
tura cu drujba –, evenimentul va
reuni 12 sculptori din þarã. „Îºi va
alege fiecare câte un buºtean sau
o buturugã de lemn ºi vor sculpta
toþi sub privirile publicului timp de
patru zile (18,19, 21 ºi 22 iulie).
La locul de creaþie se pot urmãri
în direct sculptorii, tehnica ºi cre-
ativitatea lor de a da viaþã lemnu-
lui. În cadrul festivalului va fi pre-
zentatã ºi arta localã de olãrit din
Horezu. Se vor servi mâncãruri
tradiþionale, preparate local. De
asemenea, vor fi prezente forma-
þiile tradiþionale ale comunei Vaide-
eni. Serile vor fi luminate de câte
un foc de tabãrã. Intrarea este li-
berã”, se menþioneazã în anunþul
de mediatizare a evenimentului.

Selecþia participanþilor a fost
fãcutã, potrivit unui regulament al
festivalului, „luând în considerare
intenþia de participare, portofoliul
de lucrãri, disponibilitatea în pe-

rioada festivalului, schiþele trimi-
se”. Organizatorii le asigurã caza-
rea ºi trei mese pe zi ºi, în plus,
oferã fiecãruia o remuneraþie de
1.500 lei. De asemenea, le pun la
dispoziþie materialul lemnos pen-
tru sculpturi – esenþe ºi dimensi-
uni diferite. În schimb, fiecare car-
ver prezent la festival va trebui sã
îºi aducã propriile scule cu care
va lucra ºi sã îºi exprime în scris
acordul ca lucrãrile executate sã
rãmânã în proprietatea organizato-
rului.

„Temele de lucru finale se vor
stabili de comun acord cu organi-
zatorul în data de 17 iulie 2017, în
funcþie de preferinþele ºi ideile fie-
cãrui carver ºi materialul lemnos
existent la faþa locului. Se renunþã
la obligativitatea temei de artã
funcþionalã; asta nu înseamnã cã
dacã vreun carver vrea sã se în-
cadreze în arta funcþionalã nu are
dreptul sã o facã. Totul prin dis-
cuþii ºi idei. Am dorit astfel sã nu
limitãm creativitatea ºi sã dãm frâu
liber imaginaþiei fiecãruia în func-
þie de ce material lemnos vom avea
disponibil – buºteni, buturugi, rã-
dãcini etc.”, a adãugat Gabriel Ri-
zea, care îºi propune sã organize-
ze festivalul anual, o viitoare ediþie
urmând avea loc chiar la Craiova.

MAGDA BRATU
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Spectacol impresionant
la Paris: 4.000 de militari
au defilat, ieri, pe Champs
Elysees de Ziua Naþionalã
a Franþei, în timp ce zeci
de avioane ºi de elicoptere
au survolat centrul capita-
lei franceze. Au fost aplau-
daþi din tribunã de preºe-
dintele Emmanuel Macron
ºi de invitatul sãu de onoa-
re, preºedintele american
Donald Trump. Franþa ºi
Statele Unite au marcat
astfel 100 de ani de la in-
trarea Americii în Primul
Rãzboi Mondial, alãturi de
Antanta. Tocmai de aceea,
145 de militari americani au
mãrºãluit alãturi de cei
francezi. Festivitãþile de
Ziua Naþionalã a Franþei au
început în jurul orei locale
10.10 (11.10 ora Româ-
niei), imediat dupã sosirea preºedintelui Emma-
nuel Macron, care a salutat trupele franceze ºi
americane de pe Champs-Elysees, în timp ce
Donald Trump se afla în tribuna oficialã, alã-
turi de soþia sa, Melania Trump. Preºedintele
Emmanuel Macron a ajuns alãturi de premierul
Edouard Philippe în piaþa Concordiei. De ase-
menea, liderul francez a salutat trupele într-un
autovehicul militar, înainte de a asculta La Mar-
seillaise ºi de a se retrage în tribuna oficialã,

Atac terorist la Muntele
Templului din Ierusalim

Doi poliþiºti israelieni au murit
în urma unui unui atac terorist ce a
avut loc ieri dimineaþã la Muntele
Templului. Doi dintre cei trei bãr-
baþi ce au fost rãniþi se aflau în sta-
re criticã, câteva ore mai târziu au-
toritãþile anunþând decesul acesto-
ra. Potrivit primelor informaþii, trei
teroriºti au deschis focul asupra
unui grup de poliþiºti lângã intra-
rea în Templul Muntelui, la Poarta
Leilor. Forþele de ordine din zonã
au reuºit sã rãspundã rapid, iar cei
trei teroriºti au fost neutralizaþi.
Atacatorii, arabi israelieni, au fost
uciºi de poliþie. Doi dintre aceºtia
erau iordanieni. Conform poliþiei,
cei trei atacatori aveau vârste cu-
prinse între 19 ºi 29 de ani ºi pro-
veneau din oraºul Umm al-Fahm,
din nordul Israelului. Aceºtia nu
avuseserã condamnãri precedente.
Poliþia israelianã a anunþat cã ru-
gãciunile de vineri de la Muntele
Templului au fost anulate pentru
prima datã în ultimii 17 ani, zona
fiind securizatã, iar turiºtii evacuaþi,
în urma unui atac terorist asupra
unuia dintre cele mai importante
locuri religioase din Vechiul Oraº
al Ierusalimului. De la sfârºitul anu-
lui 2015 au existat mai multe ata-
curi armate, cu cuþite sau cu vehi-
cule, în Israel, întreprinse în mod
predominant de cãtre palestinieni
sau arabi israelieni.

Atac cu acid pe strãzile Londrei
Poliþia britanicã a reþinut un

adolescent suspectat de comiterea
celor cinci atacuri cu substanþe co-
rozive care au avut loc în noaptea
de joi spre vineri în nord-estul Lon-
drei. Bãrbatul în vârstã de 16 ani
se aflã în custodia poliþiei din estul
Londrei, fiind suspectat de vãtãma-
re corporalã gravã ºi furt. Potrivit
informaþiilor preliminare, toate cele
cinci atacuri au fost comise de cã-
tre aceleaºi persoane. Cinci per-
soane au fost atacate într-un inter-
val de 70 de minute, patru în car-
tierul Hackney ºi una în cartierul
Islington, a anunþat poliþia. Victi-
mele se aflã la spital, iar una dintre
ele are rãni grave la nivelul feþei,
catalogate drept “cauzatoare de
traume pe viaþã”. Potrivit Poliþiei
Metropolitane din Londra, primul
incident a avut loc la ora localã
22.25 (00.25, ora României), pe
strada Hackney. Un bãrbat de 32
de ani aflat pe un scuter a fost ata-
cat de doi indivizi, aflaþi pe un alt
scuter. Cei doi au aruncat substan-
þe corozive pe faþa victimei ºi i-au
furat scuterul. Ulterior, un incident
similar a fost raportat pe strada
Shoreditch High, la ora localã
23.05. Cel de-al treilea atac s-a
petrecut pe strada Cazenove, la ora
localã 23.18. Ultimul incident din
cartierul Hackney a avut loc la ora
localã 23.37, pe strada Chat-
sworth. Un bãrbat aflat pe un scu-
ter a fost atacat cu acid de cãtre
douã persoane. Un atac cu acid a
fost raportat ºi în cartierul Islin-
gton, la ora localã 22.49 (00.49,
ora României). Doi bãrbaþi aflaþi
pe un scuter au aruncat cu substan-
þe corozive asupra unui bãrbat care
se plimba pe stradã. Potrivit unui
raport al poliþiei britanice, numã-
rul atacurilor cu acid a crescut dra-
matic în Londra în ultimii ani. În
2014, au fost înregistrate 166 de in-
cidente, în 2015 au fost 261, în 2016
au fost 458 de cazuri, iar în primele
ºase luni ale acestui an au fost 119
astfel de atacuri.

Preºedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a de-
clarat cã þara sa exercitã presiuni asupra Uniunii
Europene pentru a oferi un calendar clar privind
aderarea Serbiei la Blocul comunitar. În cadrul
unei vizite în nordul Greciei, Vucic a precizat cã
UE nu a reuºit pânã acum sã ofere indicaþii cu
privire la momentul în care statul balcanic ar
putea sã se alãture celor 28 de naþiuni, adãugând:
“Tot ce dorim este sã ne arate respect”. Serbia a
început în mod oficial discuþiile pentru aderarea
la Uniunea Europeanã în luna ianuarie a anului
2014. “Nu aºtept rãspunsuri în cel mai scurt timp

Preºedintele american Donald
Trump, care se confruntã cu acu-
zaþii privind legãturi între campa-
nia sa electoralã ºi Moscova, a
declarat cã plãnuieºte sã-l invite pe
preºedintele rus Vladimir Putin la
Casa Albã “la momentul potrivit”.
“Nu cred cã acum este momentul
potrivit, dar rãspunsul este da, îl

Paradã impresionantã de Ziua FranþeiParadã impresionantã de Ziua FranþeiParadã impresionantã de Ziua FranþeiParadã impresionantã de Ziua FranþeiParadã impresionantã de Ziua Franþei

alãturi de invitaþii sãi de onoare, Donald ºi Me-
lania Trump. Cei doi lideri ºi-au strâns mâna
cãlduros, înainte ca preºedintele francez sã-ºi
salute membrii guvernului, precum ºi pe Prima
Doamnã a Statelor Unite, Melania Trump. Cere-
monia a continuat cu o prezentare a evoluþiei teh-
nicii militare sub tema ”1917-2017: 100 de ani
de tehnologie”. Aceastã prezentare a vrut sã atra-
gã atenþia asupra ”inovaþiilor tehnologice ºi a
necesitãþii pregãtiri pentru viitor” a armatei Franþei.

Aproape 4.000 de soldaþi ºi
240 de cai ai Gãrzii Repu-
blicii au luat parte la para-
da de pe Champs-Elysees.
De asemenea, 145 de sol-
daþi americani au defilat,
aceºtia fãcând parte din
trupele staþionate în Euro-
pa. Parada de pe Champs-
Elysees s-a încheiat în ju-
rul orei locale 11.45 (12.45
ora României), atunci a ple-
cat ºi preºedintele Macron.
Emmanuel Macron ºi Do-
nald Trump au mai avut o
scurtã întâlnire dupã festi-
vitãþile din Paris, înainte ca
preºedintele american sã
punã capãt vizitei sale ful-
ger ºi sã plece spre Statele
Unite. Pentru Franþa,
aceastã zi a mai avut o
semnificaþie importantã ºi
dureroasã, fiindcã mar-

cheazã un an de la atentatul jihadist de la Nisa.
Un numãr de 86 de persoane ºi-au pierdut viaþa
pe 14 iulie 2016, dupã ce un jihadist a intrat cu
un camion frigorific de 19 tone pe promenada
din Nisa ºi a spulberat sute de persoane care
priveau focurile de artificii de Ziua Naþionalã a
Franþei. Dupã festivitãþile de pe Champs-Elyse-
es, preºedintele Macron s-a îndreptat spre Nisa
pentru a participa la o ceremonie de comemora-
re a victimelor de pe Promenade des Anglais.

Donald Trump, despre o posibilã invitaþie la Casa Albã pentru
Vladimir Putin: “Nu cred cã acum este momentul potrivit”

voi invita”, a spus Trump, între-
bat dacã Washingtonul are în plan
formularea unei astfel de invitaþii.
Preºedintele american a confirmat
cã a discutat cu omologul sãu rus,
în timpul reuniunii de sãptãmâna
trecutã a summitului G20 de la
Hamburg, despre legislaþia în ma-
terie de sancþiuni dezbãtutã în ca-

drul Congresului SUA. “N-aº re-
nunþa niciodatã la sancþiuni pânã
când nu se rezolvã ceva, care sã
ne mulþumeascã pe noi ºi pe cei-
lalþi, în Siria ºi în Ucraina. Am în-
cheiat înþelegeri importante pânã
acum, asta fac eu. De ce aº re-
nunþa la sancþiuni fãrã sã obþin ceva
la schimb?”, a spus Trump. Do-

nald Trump a declarat, într-un in-
terviu pentru Reuters, cã l-a între-
bat de douã ori pe omologul sãu
rus Vladimir Putin dacã Rusia a in-
terferat în alegerile prezidenþiale din
SUA din 2016, iar liderul de la Mos-
cova a negat categoric orice impli-
care. Întrebat dacã are încredere în
Vladimir Putin, liderul de la Casa
Albã ºi-a nuanþat rãspunsul, lãsând
de înþeles cã interesele comune sunt
cele mai importante pentru fiecare
dintre pãrþi. “Sunt o persoanã foar-
te suspicioasã. Nu prea simt cã pot
avea încredere în multã lume. Dar
vorbim despre liderul Rusiei, a doua
cea mai puternicã forþã nuclearã de
pe planetã. Eu sunt liderul SUA, îmi
iubesc þara. El e pentru Rusia, îºi
iubeºte þara. Dar eu fac lucrurile în
felul meu ºi cred cã asta a funcþio-
nat. Am avut o întâlnire foarte pro-
ductivã. Cred cã avem o ºansã bunã
sã oprim luptele din Siria ºi Ucrai-
na... ºi în privinþa altor aspecte,
precum distrugerea teroriºtilor”, a
spus Donald Trump.

Preºedintele Serbiei face presiuni asupra UE,
pentru obþinerea calendarului de aderare

privind data exactã de aderare, dar doresc crea-
rea unui cadru. Spuneþi-ne clar ce se aºteaptã de
la noi ºi când se aºteaptã, inclusiv în privinþa
provinciei Kosovo”, a spus Vucic, care a câºti-
gat alegerile prezidenþiale din aprilie. UE a cerut
reforme de guvernare ºi reforme anticorupþie din
partea Belgradului, precum ºi o soluþionare a dis-
putelor din aceastã þarã cu fosta ei provincie,
Kosovo, care a devenit independentã în 2008.
Reprezentanþii Blocului comunitar au mediat dis-
cuþiile dintre Serbia ºi Kosovo, cu scopul de a
detensiona situaþia. Dar UE nu a cerut în mod

concret ca Serbia sã recunoascã Republica Ko-
sovo. Cinci þãri din UE nu au recunoscut Koso-
vo ca stat. Aleksandar Vucic s-a întâlnit joi la
Salonic cu premierul grec Alexis Tsipras ºi ulte-
rior cu premierul bulgar Boiko Borisov. Tot joi,
Vucic a avut o întâlnire informalã cu preºedinte-
le Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care
a vizitat oraºul grec pentru a primi un doctorat
onorific. Serbia este una dintre cele ºase naþiuni
din Balcanii de Vest care doresc sã adere la Uni-
unea Europeanã, alãturi de Albania, Bosnia ºi Her-
þegovina, Kosovo, Macedonia ºi Muntenegru.
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METEO

Parþial înnoratsâmbãtã 15 iulie - max: 28°C - min: 17°C

$
1 EURO ........................... 4,5645 ............. 45645
1 lirã sterlinã................................5,1828....................51828

1 dolar SUA.......................3,9992........39992
1 g AUR (preþ în lei)........156,8207.....1568207

Cursul pieþei valutare din 15 iulie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

SÂMBÃTÃ - 15 iulie

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

(R)
10:00 Zon@ IT
10:30 Dincolo de hartã
11:00 Cooltura (R)
12:10 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu

(R)
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Lumea azi
17:30 La un pas de România
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Dosar România
22:10 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
23:15 Recurs la moralã
00:15 #Creativ (R)
00:45 Dincolo de hartã (R)
01:15 Lumea azi (R)
01:45 Exclusiv în România (R)
02:25 Telejurnal (R)
03:05 Vreau sã fiu sãnãtos (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
08:00 Sid, micul savant
09:00 Safari
2002, Emiratele Arabe, Acþiune,

Aventuri, Comedie, Dramã,
Familie

09:50 Poate nu ºtiai
10:00 Mic dejun cu un campion
10:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
11:00 Cireºarii
1972, România, Aventuri,

Comedie
11:50 Poate nu ºtiai
12:00 Euromaxx
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Cap compas
13:30 Hanni ºi Nanni
2010, Germania, Familie
15:00 Gala Umorului (R)
16:00 Gustul Moldovei
17:00 Euromaxx (R)
17:30 E vremea ta!
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:50 Sinaia, la pas în 60 de

secunde
20:10 O datã’n viaþã
21:10 O datã’n viaþã
22:10 Nãscut din nou
2012, Italia, Spania, Dramã,

Rãzboi, Romantic, Dragoste
00:20 Poate nu ºtiai
00:30 Hanni ºi Nanni (R)
2010, Germania, Familie
02:00 Nãscut din nou (R)
2012, Italia, Spania, Dramã,

Rãzboi, Romantic, Dragoste

TVR 2

07:50 Doctor Strange
09:45 Tamara Echelon
10:15 Viaþa secretã a albinelor
12:05 Ziua Independenþei:

Renaºterea
14:05 Pe platourile de filmare
14:35 Acoperã-mi inima
16:40 Echipa nebunã de fotbal -

Legenda trãieºte!
18:25 Monster House - Casa e

un Monstru!
20:00 Înnebunit sã fii normal
21:45 Doctor Strange
23:40 Camera
01:40 Pãdurea blestematã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Jurnalul unui puºti:

Cãldurã mare
2012, SUA, Canada, Comedie,

Familie
12:00 Ce spun românii (R)
13:05 Indiana Jones ºi Ultima

cruciadã
1989, SUA, Aventuri, Comedie
16:00 Povestea unui cavaler
2001, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Comoara naþionalã
2004, SUA, Acþiune, Aventuri
23:00 Miami Vice
2006, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã
01:30 Indiana Jones ºi Ultima

cruciadã (R)
1989, SUA, Aventuri, Comedie
04:00 I Like IT (R)
04:30 Jurnalul unui puºti:

Cãldurã mare (R)
2012, SUA, Canada, Comedie,

Familie
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Cine-i cine? (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Parola: Te iubesc (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Senora
20:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire
22:00 Viaþã nedreaptã
00:00 Iubire ºi onoare
01:00 Pasiune ºi putere (R)
02:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
03:30 Senora (R)
05:00 Viaþã nedreaptã (R)

07:45 Sfârºitul aventurii (R)
10:00 La bloc (R)
12:15 Un semn invizibil (R)
14:15 Titan A.E. (R)
16:15 La bloc
18:30 Jocurile seducþiei
20:30 Aventura în doi
22:45 Bunraku
01:15 Aventura în doi (R)
03:15 Cine A.M
05:45 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

09:00 Mica sirenã (R)
1989, SUA, Animaþie
10:30 Ham talent
13:00 Observator
14:00 O mie ºi una de nopþi
2000, SUA, Aventuri, Familie,

Fantastic
16:00 Observator
17:00 2K1 cu Mirela Vaida
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Fantastic Show
23:00 Insula iubirii (R)
02:00 O mie ºi una de nopþi (R)
2000, SUA, Aventuri, Familie,

Fantastic
04:00 La bir 2005, SUA,

Comedie, Dramã, Romantic,
Dragoste

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Pastila de râs
09:15 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Sport, dietã ºi o vedetã
13:30 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)
14:00 Roata norocului (R)
16:00 Te vreau lângã mine
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Se strigã darul
22:00 Bravo, ai stil!
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Se strigã darul (R)
03:30 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Secrete de stil
09:30 Teleshopping
10:00 Cetatea Sarmizegetusa
10:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
14:00 Fete de mãritat (R)
2009, România, Comedie
15:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
16:00 Jandarmul la plimbare (R)
1970, SUA, Aventuri, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Super Cireaºa de pe tort
22:30 În ape tulburi (R)
2000, SUA
00:30 Pãcalã se întoarce (R)
2006, România, Aventuri,

Comedie
04:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
05:00 Ajutor! Vreau sã slãbesc!
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 Stiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport (R)
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Apropo TV
15:00 Marea Þãcãneal
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
18:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 SuperKombat New

Heroes (EXPLOZIV)
22:00 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
23:00 SuperKombat World

Grand Prix (EXPLOZIV)
00:00 Stiri Sport.ro
00:30 Fight Night "KOnfruntarea

Campionilor" (EXPLOZIV)
01:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO
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Ziua Independenþei:
Renaºterea

Se difuzeazã la HBO,
ora 12:05

Dupã ce Ziua Independenþei
a redefinit genul filmului
eveniment, urmãtorul capitol
oferã un spectacol global la
scarã inimaginabilã.  Folo-
sind tehnologie extraterestrã
recuperatã, naþiunile de pe
Pãmânt au colaborat la un
proiect de apãrare imens
pentru protejarea planetei.

Indiana Jones ºi Ultima
cruciadã

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 13:05

Cea de-a treia parte a fai-
moasei saga semnate Spiel-
berg/Lucas urmãreºte doi
Indiana Jones. Junior (Harri-
son Ford) ºi Senior (Sean
Connery). Povestea e plasa-
tã în 1938 ºi îi duce pe cei
doi prin America, Europa ºi
Orientul Mijlociu în cãutarea
Sfântului Graal, un artefact
ameninþat sã intre pe mâini-
le naziºtilor.

Bunraku

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:45

Într-o lume în care armele
de foc sunt interzise, iar
legea se face cu sabia, un
hoinar misterios (Josh Har-
tnett), un tânãr samurai cu o
misiune de onoare (Gackt
Camui) ºi un barman (Woody
Harrelson) plãnuiesc rãzbu-
nare împotriva unui lider
nemilos (Ron Perlman) ºi a
armatei lui de criminali, con-
dusã de nouã asasini...

sursa: cinemagia.ro
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Planeta Maimuþelor:

Rãzboiul

Ora: 17:30(3D); 20:30(3D)

Gen film: Acþiune, Aventuri, Dramã,
SF, Thriller

Cu: Toby Kebbell, Andy Serkis, Judy
Greer, Woody Harrelson

Fantastica aventurã
din Oz

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

Gen film: Animaþie, Familie

Cu: Dmitriy Dyuzhev, Konstantin Khaben-

skiy, Sergey Shnurov

DUMINICÃ - 16 iulie

07:00 Teleenciclopedia (R)
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Ultima ediþie
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Arheologia crimei
17:00 Dosar România (R)
18:00 Lozul cel mare
18:30 Înainte ºi dupã
18:50 Extragere Loteria

Bonurilor Fiscale
19:00 Poveste dupã poveste
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:10 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu
23:00 Garantat 100%
00:00 Arheologia crimei (R)
01:00 Adevãruri despre trecut

(R)
01:30 Ultima ediþie (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Vorbeºte corect! (R)
02:55 Recurs la moralã (R)
03:46 Pro patria (R)
04:11 Universul credinþei (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
08:00 Sid, micul savant
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
11:00 Cireºarii
1972, România, Aventuri,

Comedie
11:50 Poate nu ºtiai
12:00 Azi despre mâine
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Naturã ºi sãnãtate
13:40 Imposibila iubire
1983, România, Dramã
15:00 Euromaxx (R)
15:30 Duelul pianelor
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:50 Sinaia, la pas în 60 de

secunde
20:10 Imposibila iubire
1983, România, Dramã
21:50 Poate nu ºtiai
22:10 Cãlãuza
1979, Rusia, Aventuri, Dramã,

Fantastic, Mister, SF
01:10 Duelul pianelor (R)
02:30 Teatru TV (R)
04:00 Poate nu ºtiai
04:10 Aventura urbanã (R)
05:00 D'ale lu' Miticã (R)
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

07:35 Înnebunit sã fii normal
09:20 Monster House - Casa e

un Monstru!
10:50 Iron Man - Omul de oþel
12:55 Camera
14:50 Tineri însurãþei
16:25 Omul care a cunoscut

infinitul
18:15 Zoolander no. 2
20:00 Rãzbunare: O poveste de

dragoste
21:40 Din adâncuri
23:10 Sentimente care vindecã
00:40 Trãieºte-þi viaþa
02:20 Capital propriu
04:00 Urzeala tronurilor
05:00 Riposta
06:00 Tineri însurãþei

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Povestea unui cavaler

(R)
2001, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste
13:05 Apropo Tv
14:00 Comoara naþionalã (R)
2004, SUA, Acþiune, Aventuri
16:30 Omul Pãianjen
2002, SUA, Acþiune, Aventuri
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Transformers 3
2011, SUA, Acþiune, Aventuri, SF
23:30 Marea loviturã
1998, SUA, Acþiune, Comedie
01:30 Apropo Tv (R)
02:15 Transformers 3 (R)
2011, SUA, Acþiune, Aventuri, SF
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

07:45 Cine-i cine? (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Senora (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Senora
20:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire
22:00 Viaþã nedreaptã
00:00 Iubire ºi onoare
01:00 Pasiune ºi putere (R)
02:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
03:30 Senora (R)
05:00 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

07:45 Un semn invizibil (R)
09:45 La bloc (R)
12:00 Titan A.E. (R)
14:00 Jocurile seducþiei (R)
16:00 La bloc
18:15 Prietenie
20:30 Un om periculos
22:30 Bãi, care mi-ai ºutit

maºina?
00:15 Un om periculos (R)
02:15 Cine A.M
05:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

09:30 Pãpuºile Muppet în turneu
2014, SUA, Aventuri, Comedie,

Crimã, Familie, Muzical
11:30 Plasa de stele
13:00 Observator
14:00 Operaþiunea Monstrul
1976, România, Comedie
16:00 Observator
16:45 Fantastic Show (R)
19:00 Observator
20:00 Frumoasa adormitã
1959, SUA, Animaþie, Familie,

Fantastic, Mister, Romantic,
Dragoste

21:30 Cãlãtoria 2: Insula
misterioasã

2012, SUA, Acþiune, Aventuri,
Comedie, Familie, Fantastic, SF

23:30 Frumoasa adormitã (R)
1959, SUA, Animaþie, Familie,

Fantastic, Mister, Romantic,
Dragoste

01:00 Cãlãtoria 2: Insula
misterioasã (R)

2012, SUA, Acþiune, Aventuri,
Comedie, Familie, Fantastic, SF

02:30 Plasa de stele (R)
04:15 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
06:00 Observator

ANTENA 1

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

(R)
09:15 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)
13:30 Bravo, ai stil! (R)
16:45 Se strigã darul (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Roata norocului
22:00 Ochii din umbrã
00:00 Blestemul din Salem
2011, SUA, Horror
02:00 ªtirile Kanal D (R)
03:15 Ochii din umbrã (R)
04:45 Teo Show (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

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

design
09:20 Teleshopping
10:00 Un surâs în plinã varã (R)
1963, România, Comedie
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Super Cireaºa de pe tort

(R)
15:30 Chef Dezbrãcatu’
16:00 Sexy Harem Ada-Kaleh
2001, SUA, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãte?te mai

bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Pãrinþi ideali
1994, SUA, Comedie, Dramã,

Familie
00:30 Trãdaþi în dragoste
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Cu lumea-n cap (R)
04:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)
04:30 Sexy Harem Ada-Kaleh

(R)
2001, SUA, Comedie
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 I like IT
11:00 Fotbal SuperCupa

României 2017, Viitorul - FC
Voluntari

13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Cupa Meseriaºilor

(SHOWTIME)
15:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 „Invazia greilor”, Super-

Kombat New Heroes (EXPLOZIV)
22:00 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
23:00 „Invazia greilor”, Super-

Kombat World Grand Prix
(EXPLOZIV)

00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Rãzbunare: O poveste
de dragoste

Se difuzeazã la HBO,
ora  20:00

John Dromoor este un detec-
tiv care îºi îneacã amarul în
alcool pentru a mai uita de
probleme. Devine interesat de
cazul unei mame singure,
atacate în mod brutal de patru
bãrbaþi în faþa fiicei sale de 12
ani. În timp ce femeia atacatã,
Teena, se recupereazã în
spital, Droomor încearcã sã îi
gãseascã pe fãptaºi.

Transformers 3

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 20:30

Atacul decepticonilor
începe! Optimus Prime ºi
echipa lui de autoboþi în-
cearcã sã le facã faþã pen-
tru a 3-a oarã. Vor reusi?
The Fallen ºi Megatron îºi
vor uni forþele ºi îi vor dis-
truge? Sau autoboþii Skids,
Mudflap, Ratchet, Bumble-
bee, Sideswipe, Ironhide ºi
Optimus Prime vor supra-
vieþui?

Bãi, care mi-ai ºutit
maºina?

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:30

Dupã un chef de pominã, Jess
(Ashton Kutcher) ºi Chester
(Sean William Scott), bãieþi buni,
dar total tembeli (li se potriveºte
bancul cu neuronul care a murit
de singurãtate), constatã cu
stupoare cã nu-ºi mai aduc
aminte nimic despre noaptea
care tocmai se terminase. Mai
grav, n-au nici cea mai vagã
idee unde au parcat maºina...

sursa: cinemagia.ro



cuvântul libertãþii / 13sâmbãtã, 15 iulie 2017 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Vând douã chioºcuri

de presã.
Telefon: 0251/412.457.

SC JIUL SA CRAIOVA Sediu: Craiova, Str. Ca-
lea Bucureºti nr.1, jud. Dolj J16/17/199l,
CUI2308342 CONVOCATOR In baza Actului
constitutiv al SC JIUL SA Craiova ºi a prevede-
rilor Legiinr.31 / republicatã, Preºedintele Con-
siliului de Administraþie al SC JIUL SA, cu se-
diul în Craiova, Str. Calea Bucureºti nr. 1, jud.
Dolj, având numãr de ordine În Registrul Co-
merþului Dolj J16/19/1991 ºi având Cod Unic
de Ìnregistrare 2308342, convoacã Adunarea
Generalã Extraordinarã a Acþionarilor SC JIUL
SA  Craiova, pentru data de 23.08.2017 ora10ÒÒ
la sediul societåþii din Craiova, Str. Calea Bucu-
reºti nr. 1, jud. Dolj, adunare care va avea ur-
mãtoarea: ORDINE DEZI: 1. Punerea în disctu-
þie privind desemnarea comisiei  de cenzori.
La Adunarea Generali Extraordinarã a Acþiona-
rilor SC JIUL  SA Craiova vor putea participa ºi
vor putea vota toþi acþionarii înregistraþiì în Re-
gistrul  acþionarilor la sfârºitul zilei de10.08.2017
care este consideratã data de referinþã, con-
form dispoziþiilor art.123  alin.2 din Legea nr.31
/1990 rep. Acþionarii vor participa la Adunarea
Generali Extraordinarã a Acþionarilor SC JIUL
SA Craiova personal, prin reprezentanþii lor le-
gali sau prin reprezentanþii  mandataþi prin pro-
curi speciale, procuri care vor fi depuse în
original la sediul societãþii comerciale pânã la
data de 15.08.2017. Modelul procurilor se poa-
te procura de la sediul SC  JIUL  SA  Craiova
începând cu data de 20.07.2017. In vederea
participãrii la ºedinþã, acþionarii ºi reprezen-
tanþii lor legali se vor legitima cu carte de iden-
titate, buletin de identitate sau cu paºaport,
potrivit dispoziþiilor legale în vigoare. in situa-
þia în care la data de 23.08.2017, nu se vor
întruni condiþiile de validare  pentru Adunarea
Generali Extraordinarã a Acþionarilor SC JIUL
SA din cauza neîndeplinirii condiþiilor de cvo-
rum prevãzute  în actul constitutiv, se con-
voacã Adunarea Generali Extraordinarã a Ac-
þionarilor SC JIUL SA Craiova pentru data de
24.08.2017, ora 10.00, la aceeaºi adresã ºi cu
aceeaºi ordine de zi, data de referinta rãmâ-
nând  aceeaºi. Informaþii despre documente-
le ºi materialele referitoare la problemele in-
cluse pe ordinea de zi a Adunarea Generali
Extraordinarã a Acþionarilor  SC JIUL SA  Cra-
iova  se  pot obþine la sediul societãþii sau la
telefon: 0351.100.200. Consiliul de Adminis-
traþie al SC JIUL SA CRAIOVA Prin Preºedinte
BERCEANU MARINELA MIHAELA.

Cãminul pentru Persoane Vârstnice
Craiova organizeazã în data de 07.08.2017
concurs de ocupare a unui post de munci-
tor calificat I– electrician pe perioadã nede-
terminatã. Condiþiile de participare ºi biblio-
grafia sunt afiºate la sediul instituþiei Craio-
va, str. Tabaci, nr. 3. Relaþii suplimentare la
telefon: 0251/533.578. int.104.

GENTÃ CRISTIAN GELU anunþã ela-
borarea primei versiuni a planului “ELA-
BORARE P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE IMO-
BIL D+P+2+4+5,6RETRAS+M CU DESTINA-
ÞIA DE LOCUINÞE COLECTIVE CU SPAÞII
COMERCIALE LA PARTER(PARÞIAL) ªI
PARCARE LA DEMISOL” situat în Craiova,
str. Dr.N. Ionescu Siseºti, nr.1A  ºi declan-
ºarea etapei de încadrare pentru obþine-
rea avizului de mediu. Consultarea primei
versiuni a planului se poate realiza la se-
diul APM DOLJ din str. Petru Rareº nr.1,
Craiova, jud. Dolj ºi sediul titularului din
Craiova, str. Aleea Primãverii, nr.49. Comen-
tariile ºi sugestiile se vor transmite în scris
la sediul APM DOLJ în termen de 15 zile
calendaristice de la data prezentului anunþ.

INFORMARE. Aceastã informare este
efectuatã de: Administraþia Naþionalã Apele
Române Administraþia Bazinalã de Apã Jiu
Sistemul de Gospodãrire a Apelor Dolj, adre-
sã, str. Pelendava, nr. 31, Craiova, Tel. 0251/
587549, fax. 0251/587572 ce intenþioneazã sã
realizeze investiþia “Construcþie Piaþã”, în
satul Terpeziþa, comuna Terpeziþajud. Dolj.
Ca rezultat al acestei mãsuri se vor produce
urmãtoarele:……-.... .Persoanele care doresc
sã obþinã informaþii suplimentare sau care
intenþioneazã sã transmitã observaþii, suges-
tii ºi recomandãri se pot adresa solicitantu-
lui la adresa menþionatã: Gruia Virgil Daniel,
Tel. 0764629995, dupã data de 15.07.2017.

INFORMARE. Aceastã informare este
efectuatã de: Comuna Terpeziþa, adresã str.
Principalã, nr. 334, sat Terpeziþa, Tel. 0251/
362009, fax 0251/362168 ce intenþioneazã
sã solicite de la Administraþia Naþionalã Ape-
le Române Administraþia Bazinalã de Apã
Jiu Sistemul de Gospodãrire a Apelor Dolj,
aviz de gospodãrire a apelor/aviz de am-
plasament pentru desfãºurare aactivitãþii
de…-. Localizat în ..-.sau pentru realizarea
lucrãrilor  de “Construcþie Piaþã”amplasate
în satulTerpeziþa, comuna Terpeziþa, jude-
þulDolj. Aceastã investiþie este  nouã. Ca re-
zultat al procesului de producþie vor rezul-
ta permanent urmãtoarele ape uzate: ....-....
ce se vor evacua în fosã septicã,dupã ce
au fost epurate prin decantare.  Aceastã so-
licitare de aviz este conformã cu prevederi-
le Legii apelor nr.  107/1996, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare. Persoanele care
doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de gospodãri-
re a apelor pot contacta solicitantul de aviz
la adresa menþionatã. Persoanele care do-
resc sã transmitã observaþii, sugestii ºi re-
comandãri se pot adresa solicitantului sau
la adresa Gruia Virgil Daniel, Tel. 0764629995,
dupã data de 15.07.2017.

OFERTE DE SERVICIU
Angajez recepþioner
hotel. Telefon: 0766/
481.842.
Caut menajerã curãþenie
în apartament, de douã
ori pe lunã. Telefon:
0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Confecþionez porþi meta-
lice, garduri metalice pe
orice parte, pe linie me-
talicã, la preþuri minime.
Relaþii la telefon: 0764/
683.122.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4 ca-
mere decomandat par-
ter, bilateral  - zona 1 Mai,
Târg Pelendava, 2 bãi,
2 balcoane, îmbunãtãþit
parþial. Telefon: 0762/
622.136.
Vând apartament 3 ca-
mere Calea Bucureºti
(Lãpuº) 70.000 Euro ne-
gociabil. Telefon: 0726/
431.379.

CASE
Vând casã 3 camere,
bucãtãrie, baie ºi toate
utilitãþile, teren 1023 mp.
Telefon: 0766/242.092
sau 0749/129.000.
Vând casã comuna Ca-
lopãr (sat Dîlga) – Dolj,
la strada principalã  3 cor-
puri a câte 2 camere, 2
sãli beci, pãtul, magazie,
teren 2000 mp. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.

D+P-6 camere, 2 bãi, 2
holuri, pivniþã, utilitãþi, te-
ren 1300 mp, vie, pomi,
str. Bucovãþ. Accept cre-
dit prima casã. Telefon:
0769/360.741.
Vând casã în Craiova,
Mesteacãnului, Aleea
Corneliu Coposu nr.2, te-
ren 82 mp. 25.000 Euro.
Telefon: 0734/155.815.
Vând casã neterminatã
în Cârcea, Aleea Podu-
lui nr. 12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând casã modestã
1300 mp Leamna de
Sus, cadastru. Telefon:
0758/153.669.
Vând casã Craiova, 5 ca-
mere, 2 bãi, izolatã termic,
încãlzire centralã, 570 mp
sau schimb cu aparta-
ment minim 3 camere.
Telefon: 0746/498.818.
Vând casã Preajba. Te-
lefon: 0755/300.762.
Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie; ane-
xe gospodãreºti ºi beci;
teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posibilita-
te de racordare la reþea-
ua publicã de alimenta-
re cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, cana-
lizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru, ca-
dastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
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Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fiind
zonã metropolitanã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând 10 ha pãdure –
100-110 ani, comuna
Bãrbãteºti- Gorj. Telefon:
0722/943.220.
Vând 9992 mp în apro-
piere Gara Pieleºti Fabri-
ca Q Fort ºi Casa noas-
trã. Telefon: 0762/
992.575.
Vând teren intravilan Pia-
þa Chiriac 418 mp 250
E/mp negociabl ºi semi-
casã. Telefon: 0723/
013.004.
Vând teren arabil 2.500
ha Nord 233, Spate
Metro. Telefon: 0251/
548.870.
Vând teren intravilan Câ-
cea 6030 mp, deschide-
re 30 m la asfalt, utili-
tãþi, cadastru. Preþ ne-
gociabil. Telefon: 0767/
263.391.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni, judeþul Gorj cu
7000 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând teren intravilan Co-
muna ªimnicul de Sus
– sat Albeºti. Telefon:
0770/107.765.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu de
Jos, utilitãþi - la DJ, ca-
dastru. Telefon: 0744/
563.823.

CUMPÃRÃRI CASE
Cumpãr 2 camere ºi baie
la casã în Craiova plata
pe loc. Telefon: 0758/
270.906; 0761/ 355.107.

AUTO
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super în-
treþinutã, toate consuma-
bilele schimbate recent,
fãrã nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vând GOLF 4 an fa-
bricaþie 2000, motor
1,9, AC, diesel. Preþ
2300 Euro. Telefon:
0740/794.240 sau
0761/355.107.
Vând FORD ESCORD
1300 cm an fabricaþie
1983 numere noi, car-
te identitate pentru pie-
se Târgoviºte. Telefon:
0736/728.876 - 500
Euro fix.
Vând Cielo al doilea pro-
prietar din anul 1995. Te-
lefon: 0742/023.399.
Vând AUTOTURISM
EPOCÃ I.M.S. M 461,
an fabricaþie 1974 tip ar-
matã C. I. Telefon: 0722/
555.880 dupã ora 15.00;
0736/728.876 ora 7.00-
23.00.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu familii.
Telefon: 0748/145.050.
Vând urgent loc de veci
Roboaica, groapã boltitã
– placã metalicã 2 locuri.
Telefon: 0744/208.585.
Vând ieftin dormitor (pat
dublu) douã canapele,
birou ºi altele. Urgent. Te-
lefon: 0741/072.812.
Vând cutie metalicã pen-
tru armã de vânãtoare.
Telefon: 0721/995.405.
Vând centralã termicã ºi
roþi Mercedes + caucuicuri.
Telefon: 0762/183.205.
Vând bicicletã de bãrbat
normalã româneascã
bine întreþinutã, saltea
de 2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,  alter-
nator 12V nou, pickup
Tesla cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri cu
muzicã diversã Telefon:
0251/427.583.

Vând frigider ZIL puþin fo-
losit, maºinã de spãlat
Alba Lux cu încãlzire
apã, maºinã de cusut
Ileana. Telefon: 0351/
464.563.
Vând TV Color Orion ief-
tin ºi urgent. Telefon:
0758/454.216.
Vând douãsprezece (12)
taburele din pal melami-
nat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând mobilier magazin
din pal melaminat în sta-
re bunã, 4 galantare cu
geam, 3 etajere cu raf-
turi, 2 dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând 40 de familii de al-
bine (stupi puternici). Te-
lefon: 0763/156.760.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150  lei,
polizor electric nou - 100
lei. Telefon: 0351/
181.202; 0732/128.320.
Vând þuicã, podea Da-
cia 1310, maºinã de cu-
sut PAFF. Telefon: 0747/
674.714.
Vând loc de veci – gropi
fãcute cimitirul Roma-
neºti. Telefon: 0744/
846.895.
Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon:
0770/687.430.
Vând maºinã cusut elec-
tricã 200 lei, epilator HO-
MEDICS ELOS LASER
epilare definitivã 800 lei.
Telefon: 0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu 2 uºi
300 litri, pompã Kama
de udat grãdina, 4 bare
cornier de 70cm lungi de
2,80m. Telefon: 0770/
303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumula-
tori 200 lei DVD portabil,
adaptor auto 200 lei. Te-
lefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transformator
12 ºi 24 Volþi, calorifere
fontã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci, ghete
militare noi, frigider. Te-
lefon: 0735/445.339.

Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon: 0771/
558.572.
Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire baie
0,5x0,5m cu giurgiuve-
le duble. Telefon: 0351/
809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fi-
brã, butoi salcâm - 10
vedre, cârlige jgheaburi
de apã la casã noi. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând þuicã de prunã. Te-
lefon: 0765/291.623.

Vând bicicletã copii 2-
6 ani, expresor cafea
– 80 lei,cadru bicicle-
tã 30 lei. Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calori-
fer de fontã folosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106, vând
arc spate Dacia 5 lo-
curi, sãpun de casã, bo-
binatoare electrica. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Sãpun de casã 5 lei/
kg. cruce albã scrisã
1200/400- 80 lei, co-
vor persan 200/800
bine întreþinut – 100
lei, televizor color cu
telecomandã. Telefon:
0770/303.445.

Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare arma-
ment mic ºi cartuºe,
piese Dacia noi, piei bo-
vinã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã Ste-
reo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliote-
cã, aspirator, masã, sal-
tea copil. Telefon: 0770/
298.240.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.
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Universitatea Craiova întâlneºte una dintre cele mai
titrate echipe din lume, AC Milan, în turul 3 preliminar,

pe 27 iulie, la Severin, ºi pe 3 august, pe San Siro

Trofeele câºtigate de AC Milan

7 Cupe ale Campionilor Europeni (Champions League): 1963,
1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007.

2 Cupe ale Cupelor: 1968, 1973.
5 Supercupe ale Europei: 1989, 1990, 1994, 2003, 2007.
3 Cupe Intercontinentale: 1969, 1989, 1990.
1 Campionat Mondial al Cluburilor: 2007.
18 scudetto
5 Cupe ale Italiei
7 Supercupe ale Italiei

Jucãtori celebri care au evoluat pentru AC Milan:
Paolo Maldini, Franco Baresi, Gianni Rivera, Gunnar Nordahl,

Andrei ªevcenko, Fulvio Collovati, Nils Liedholm, Cesare Maldini,
Giovanni Trapattoni, Juan Alberto Schiafino, Filippo Galli,

Giovanni Galli, Mauro Tassotti, Carlo Ancelotti, Roberto Donadoni,
Alberigo Evani, Pietro Virdis, Ray Wilkins, Alessandro Costacurta,
Danielle Massaro, Ruud Gullit, Marco Van Basten, Frank Rijkaard,
Sebastiano Rossi, Marco Simone, Leonardo, Gennaro Gattusso,

George Weah, Christian Panucci, Oliver Bierhoff, Dejan Savicevic,
Marcel Desailly, Thiago Silva, Gianluca Zambrotta, Kaka, Cafu,

Andrea Pirlo, Manuel Rui Costa, Filippo Inzaghi.

Actualul lot al lui AC Milan: Valorea pe transfermakt:
317 milioane de euro.

Portari: G. Donnarumma, A.  Donnarumma, Gabriel, Storari.
Fundaºi: Bonucci, Romagnoli, Musacchio, Palleta, C. Zapata,

Antonelli, R. Rodriguez, Abate, Vergara, Simic, Ely.
Mijlocaºi: Montolivo, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie,

Bertolacci, Conti.
Atacanþi: Andre Silva, C. Bacca, Lapadula, Suso, Borini, J. Sosa.

Revenirea ªtiinþei în cupele euro-
pene nu putea fi mai spectaculoasã.
Alb-albaºtrii vor întâlni cea mai ti-
tratã formaþie care evolueazã în ac-
tuala ediþie a Europa League, AC Mi-
lan. Despre asemenea cluburi se spu-
ne cã nu mai au nevoie de vreo pre-
zentare, dar în realitate prezentarea
lor trebuie sã fie neapãrat una ex-
haustivã, fiindcã duelul de care are
parte ªtiinþa este unul cu adevãrat
istoric. Din pãcate, noul stadion din
Bãnie nu este gata în timp util pentru
a gãzdui memorabila confruntare, al
cãrui tur va avea loc pe arena „Mu-
nicipal” din Severin, pe 27 iulie, iar
returul este programat pe 3 august,
pe celebrul stadion „San Siro” sau
„Giuseppe Meazza”.

Celelalte echipe româneºti au
urmãtorii adversari: Dinamo – At-
hletic Bilbao ºi Astra – Oleksandrya
(Ucraina), în Europa League, Vii-
torul – Apoel Nicosia sau Dude-
lange (Luxemburg), FCSB – Vik-
toria Plzen, în Champions League.

Milan a cheltuit 188 de milioane
de euro pe transferuri

în vara aceasta
Tragerea la sorþi este una foar-

te dificilã, pe cât este ºi de frumoa-
sã pentru Universitatea. Deºi în
ultimii ani a trecut prin momente
mai delicate, iar sezonul precedent
l-a terminat pe locul 6, AC Milan
este pe cale sã redevinã forþa ex-
traordinarã care domina Europa în
anii 80, 90 sau 2000. Dupã ce Sil-
vio Berlusconi a cedat clubul unor
investitori chinezi, aceºtia au de-
marat recent o campanie de achi-
ziþii incredibilã, Milan fiind clubul
care  dominã Europa din acest
punct de vedere în vara aceasta.
Ultimele lovituri date de „Diavoli”
în mercato sunt cãpitanul lui La-
zio, argentinianul Lucas Biglia, ºi
stoperul lui Juventus, Leonardo
Bonucci. Acesta din urmã a fost
cumpãrat cu 40 de milioane de
euro, iar Milanul l-a convins cu un
salariu de 6,5 milioane de euro.
Pentru Biglia, Milan a plãtit 17 mi-
lioane de euro cãtre Lazio. Odatã
Bonucci ºi Biglia rezolvaþi, suma
cheltuitã de AC Milan în aceastã
varã a ajuns la 188 milioane de
euro. Celelalte transferuri reuºite
sunt cele ale lui Andre Silva (FC
Porto), Andrea Conti ºi Franck
Kessie (Atalanta), Hakan Calhano-
glou (Bayer Leverkusen), Ricardo
Rodriguez (Wolfsburg), Mateo
Musacchio (Villarreal) ºi Fabio
Borini (Sunderland).

Noile þinte: Aubemeyang
ºi Bellotti

Deºi au cheltuit deja aproape 190
de milioane de euro, milanezii nu se
opresc ºi vor sã dea marea loviturã
a verii. Într-o campanie în care ºi-a
acoperit foarte multe dintre posturi,
ºefii de pe San Siro se aflã în cãu-
tarea unui al doilea golgheter, dupã
Andre Silva, de la FC Porto. Con-
form presei din „Cizmã”, Milan s-a
interesat de starul lui Dortmund, ga-
bonezul Pierre Emerick Aubamey-
ang, cotat la peste 80 de milioane
de euro. Aceeaºi sumã este solici-
tatã ºi de AC Torino pentru noul ata-
cant de calibru al Squadrei Azzur-
ra,  Andrea Belotti, care a marcat

26 de goluri în ultimul sezon. Deja
AC Milan a fãcut o ofertã de 80 de
milioane de euro pentru vârful de
23 de ani ºi, în funcþie de rãspunsul
lui Torino, ar fi gata sã-i implice în
afacere pe M’Baye Niang ºi Gabriel
Paletta, jucãtori pe care Sinisa Mi-
hajlovic, fostul tehnician al lui Mi-
lan ºi actualul antrenor al lui “Toro”,
îi doreºte.

Revenire pe San Siro,
dupã 37 de ani

În dimineaþa tragerii la sorþi,
UEFA a anunþat grupele restrânse
ale tragerii la sorþi, iar potenþialii
adversari ai ªtiinþei erau: AC Milan,
Bordeaux, Ostersunds sau Galata-
saray (în tur 2-0), Maccabi Tel Aviv
sau KR Reykjavik (în tur 3-1), Hau-
gesund sau Lech Poznan (în tur 3-
2), Hajduk Split sau Levski Sofia
(în tur 1-0). ªi sorþii au decis cel
mai renumit adversar nu doar din-
tre respectiva urnã, ci chiar dintre
echipele care participã în actuala
ediþie a Europa League. În istoria
sa, Universitatea Craiova a mai în-
tâlnit douã echipe din Italia, iar pe
San Siro a mai jucat în urmã cu 37
de ani, cu Internazionale Milano. A
fost 1-1 în tur, în Bãnie, goluri Bel-
deanu, respectiv Muraro, ºi 2-0 în
retur, în Italia, dublã Altobelli. ªtiin-
þa a eliminat Fiorentina, chiar în
douã rânduri (0-0 ºi 1-0 în 1973 ºi
3-1 ºi 0-1 în 1982). AC Milan a în-
vins Steaua Bucureºti în finala Cu-
pei Campionilor Europeni din 1989,
pe Nou Camp din Barcelona, scor
4-0, olandezii Van Basten ºi Gullit
reuºind fiecare o dublã.

Istorie plinã de glorie
Clubul AC Milan s-a înfiinþat în

1899 ºi, cu excepþia a douã sezoa-
ne, 1980-81 ºi 1982-83, s-a aflat
în permanenþã în Serie A. Cu 18
trofee UEFA/FIFA cucerite, AC
Milan este cel mai titrat club italian
la nivel european ºi al patrulea cel
mai titrat club din lume. „Rosso-
nerrii” sau „Diavolii” evolueazã, ca
ºi rivalii de la Internazionale, pe
stadionul „San Siro”, denumit ºi
„Giuseppe Meazza”, cel mai mare
din Italia, cu o capacitate de 80.000
de locuri. În anii 50-60 a fost pri-
ma perioadã glorioasã a clubului,
cu faimosul trio suedez Gre-No-
Li, compus din Gren, Nordahl ºi
Liedholm, douã Cupe ale Campio-
nilor poposind în vitrina Milanului.
În 1980, societatea a fost retro-
gradatã în Serie B din cauza scan-
dalului Totonero, cu jucãtori ºi ofi-
ciali implicaþi în pariuri ilegale. În
1986, magnatul Silvio Berlusconi
a achiziþionat clubul, evitând fali-

mentul acestuia, iar apoi asigurând
trei decenii de grandoare, cu alte
trofee ºi nu mai puþin de 5 Cupe
ale Campionilor câºtigate. În anii
80-90 la Milan s-a format o echipã
alintatã „Nemuritorii”, despre care
mulþi spun cã a fost cea mai bunã
din toatã istoria fotbalului la nivel
de club, sau cel puþin pânã la apa-
riþia generaþiilor „galactice” sau
„extraterestre” ale Madridului ºi
Barcelonei. Pe lângã tripleta olan-
dezã de vis, Gullit-Rijkaard-Van
Basten, în echipã se mai aflau in-
ternaþionali italieni precum Baresi,
Maldini, Costacurta, Ancelotti sau
Donadoni. Antrenor era celebrul
Arrigo Sacchi, nimeni altul decât
mentorul actualului tehnician al
ªtiinþei, Devis Mangia. De altfel,
Sacchi l-a ales pe Mangia ºi în frun-
tea naþionalei under 21 a Italiei.
Dupã Sacchi, pe banca Milanului
a venit Fabio Capello ºi au urmat
alte titluri câºtigate, noul nickna-
me al trupei milaneze fiind „Invin-
cibilii”. Finalele Cupei Campioni-
lor Europeni câºtigate cu 4-0 cu
Steaua ºi FC Barcelona rãmân ce-
lebre. ªi în era Champions League
se adaugã alte douã trofee, dupã
finale câºtigate cu Juventus ºi Li-
verpool, dar ºi o finalã pierdutã
neverosimil, în 2005, cu aceeaºi
Liverpool. „Cormoranii” au reve-
nit atunci dupã ce erau conduºi cu
3-0 la pauzã ºi s-au impus la lovi-
turi de departajare. De anul aces-
ta, o companie chinezã deþine clu-
bul milanez, preluându-l de la Sil-
vio Berlusconi. Doi jucãtori români
au evoluat la AC Milan, Florin Rã-
ducioiu în anii 90 ºi Cosmin Con-
tra în anii 2000.

Suporteri rosso-nerri în toate
colþurile lumii

AC Milan este una dintre cele
mai iubite echipe din lume, având
suporteri numeroºi atât în Italia,
cât ºi în tot mapamondul. Fossa
dei Leoni este una dintre cele mai
vechi brigãzi ultras, iar Brigate
Rossoerre este principala facþiu-
ne a peluzei „diavolilor”. Evident,
principala rivalitate a Milanului este
cea cu Inter, manifestatã în Der-
by della Madonina, dar ºi cu Ge-
noa s-a dezvoltat o duºmãnie acer-
bã, dupã ce un fan milanist l-a ucis
în 1995  pe Vincenzo Spagnolo,
un ultras de la Genoa. ªi în Ro-
mânia sunt foarte mulþi fani ai
Milanului, în special dupã 1989,
când microbiºtii români au putut
viziona la TV meciurile din Serie
A, dezvoltându-se o adevãratã
manie AC Milan, echipã aflatã în
perioada ei de glorie maximã.

„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League„Lei” vs „Diavoli” în Europa League
Meciul secolului 3 pentru ªtiinþa, la revenirea în cupele europeneMeciul secolului 3 pentru ªtiinþa, la revenirea în cupele europeneMeciul secolului 3 pentru ªtiinþa, la revenirea în cupele europeneMeciul secolului 3 pentru ªtiinþa, la revenirea în cupele europeneMeciul secolului 3 pentru ªtiinþa, la revenirea în cupele europeneMeciul secolului 3 pentru ªtiinþa, la revenirea în cupele europeneMeciul secolului 3 pentru ªtiinþa, la revenirea în cupele europeneMeciul secolului 3 pentru ªtiinþa, la revenirea în cupele europeneMeciul secolului 3 pentru ªtiinþa, la revenirea în cupele europene



16/ cuvântul libertãþii sâmbãtã, 15 iulie 2017


