
Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Primul

cotidian al

Olteniei Anul XXVII,  Nr. 8409luni, 31 iulie 2017  16 pagini    1 leu

- De ce spui, Popescule, cã a
fost secetã, nu vezi cã a plouat
cu politicieni?

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

Doljul nu duce lipsã de localitãþi,
din mijlocul cãrora apar, an de an,
idei sclipitoare, pe care unii mai iuþi
în decizie ºi acþiune le ºi pun în prac-
ticã. Este ºi cazul noii ferme de creº-
tere a struþilor africani, pusã recent
pe picioare în comuna Ostroveni. ªi
localnicul nu se opreºte aici. Alte
200 de capre din rasa Alpinã Fran-
cezã îi fac cinste gospodarului Vio-
rel Bãluþã. Robuste, bine hrãnite,
patrupedele fermierului din Ostro-
veni vor deveni, cu siguranþã, un eta-
lon pentru alþi crescãtori de anima-
le, ce nu vor ezita sã-ºi sporeascã
veniturile. Investiþii în localitate se
vor face ºi prin noile alocãri de fon-
duri venite odatã cu PNDL II, ur-
mând a fi reabilitate cele douã grã-
diniþe de pe raza comunei. La fel, în
sãnãtate, se vor aloca banii nece-
sari pentru ca locuitorii sã benefi-
cieze de serviciile medicale de bazã.
Dr. Ion Dragomir, absolvent al pri-
mei promoþii a Facultãþii de Medi-
cinã din Craiova - în 1976 - este unul
dintre garanþii cã, aici, în Ostroveni,
medicina umanã va rãmâne o pro-
fesiune fãcutã cu multã dãruire, aºa
cum domnia sa o face, fãrã întreru-
pere pe meleagurile comunei nata-
le, din chiar momentul absolvirii ºi
pânã în prezent.
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MAI: O decizie privind limitarea
pensionãrilor anticipate în
sistemul de siguranþã naþionalã
nu este aplicabilã peste noapte

Ministerul Afacerilor Interne
face precizãri referitoare la
pensionãrile anticipate în
sistemul de siguranþã naþionalã,
menþionând cã o decizie a
Guvernului care sã le limiteze
nu este aplicabilã imediat. “În
ceea ce priveºte o eventualã
decizie a Guvernului care sã
limiteze aceastã situaþie de ieºiri
masive la pensie la vârste tinere
din partea angajaþilor sistemu-
lui de sigurantã ºi securitate
naþionalã, MAI apreciazã cã o
astfel de iniþiativã nu se poate
face cu aplicare peste noapte,
aºa cum susþin unii lideri
sindicali. De altfel, MAI nu a
iniþiat ºi nu are un astfel de
proiect în lucru. MAI apreciazã
ca orice posibile modificãri în
acest domeniu trebuie sã þinã
cont de interdicþiile, pericolele ºi
riscurile specifice funcþiilor pe
care le îndeplinesc angajaþii din
sistemul de ordine ºi sigurantã
publicã”, transmite Ministerul
Afacerilor Interne. De aseme-
nea, instituþia precizeazã
cã ”toþi angajaþii MAI care au
ieºit la pensie în ultimii ani,
indiferent de vârsta acestora, au
încetat raporturile de serviciu cu
respectarea prevederilor actualei
legi privind pensiile militare ºi
statutele profesionale”, menþio-
nând cã au existat situaþii în
care personalul a ieºit la pensie
la vârste cuprinse între 40 ºi 45
de ani, însã ”în toate aceste
cazuri, s-au îndeplinit însã
condiþiile legale de pensionare ºi
s-a respectat voinþa angajatului
care îndeplinea aceste condiþii.”
Precizãrile vin dupã ce preºedin-
tele Sindicatului Naþional al
Poliþiºtilor ºi al Personalului
Contractual (SNPPC), Dumitru
Coarnã, a atras atenþia asupra
unei iniþiative de majorare a
vârstei de pensionare în sistemul
de siguranþã naþionalã ºi
micºorarea pensiilor, în sensul
modificãrii sistemului de calcul.
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„Ieri (sâmbãtã, n.r.), în spa-
þiul public au reapãrut informaþii
potrivit cãrora Guvernul pregã-
teºte o OUG prin care modificã
Legea pensiilor din apãrare ºi or-
dine publicã, acesta fiind ºi prin-
cipalul motiv pentru care Liviu
Dragnea a anunþat, tocmai sâm-
bãtã dimineaþa, prin SMS, con-
vocarea Parlamentului pentru se-
siunea extraordinarã de sãptãmâ-
na viitoare. Efectul acestei OUG
va fi unul singur: diminuarea pen-
siilor din apãrare ºi ordine publi-
cã. Dacã informaþia este una ade-
vãratã, în contextul în care atât
ministrul Apãrãrii, Adrian Þuþu-
ianu, dar ºi premierul Mihai Tu-
dose au dat asigurãri publice cã
aceast lucru nu este adevãrat,
atunci cei doi dau dovadã de o
iresponsabilitate de neconceput ºi
în mod clar trebuie sã demisio-
neze”, a precizat Raeþchi.

El a atras atenþia asupra faptu-
lui cã aceste zvonuri infirmate zi-
lele trecute de cãtre premier ºi mi-
nistrul Apãrãrii au condus la „ple-
cãri masive” din sistem în ultima
perioadã, la cel mai înalt nivel.
„Unii dintre cei mai experimentaþi
ºi bine pregãtiþi militari au prefe-

Fostul soþ al Elenei Udrea,
Dorin Cocoº, are de acoperit un
prejudiciu de 9 milioane de euro,
pentru care Fiscul a întocmit
Dosarul  de executare s i l i tã
nr.1191/2015 ºi a publicat 14
anunþuri de licitaþie pentru tot
atâtea spaþii. Sunt scoase, ast-
fel, la licitaþie supermarketuri,
sedii de bãnci, saloane de pa-
riuri sau jocuri de noroc. Pre-
þul de vânzare la licitaþii pleacã
de la câteva sute de mii de lei ºi
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Vicepreºedintele Comisiei de Apãrare, de-
putatul PNL Ovidiu Raeþchi, a declarat, ieri,

într-un comunicat remis MEDIAFAX, cã
premierul Mihai Tudose ºi ministrul Apãrã-
rii, Adrian Þuþuianu, trebuie sã demisioneze
dacã îºi încalcã cuvântul ºi vor tãia pensiile

militare de stat prin OUG.

rat sã pãrãseascã sistemul din ca-
uza acestor zvonuri într-o perioa-
dã în care, în contextul discuþii-
lor despre înzestrarea Armatei,
avem nevoie de cei mai buni oa-
meni la cel mai înalt nivel. Mai
mult, statul român a investit în
pregãtirea acestor oameni, dar nu
beneficiazã de expertiza acesto-
ra”, a mai arãtat Raeþchi.

El a arãtat cã guvernarea PSD
a rãmas fãrã pic de credibilitate.
„Nu poþi sã spui cã nu introduci
noi taxe ºi impozite, apoi cã le
introduci, apoi cã te mai gândeºti,
cã naþionalizezi pilonul II de pen-
sii, cã nu îl naþionalizezi, dar apoi
cã analizezi situaþia, cã nu tai pen-
siile militarilor, dar apoi cã le tai,
totuºi. Dacã nu sunt capabili sã
ia aceste decizii, atunci trebuie sã
plece din funcþii ºi sã lase locul
unor lideri responsabili”, a susþi-
nut Raeþchi.

Deputatul liberal i-a criticat,
totodatã, pe social-democraþi,
arãtând cã dau dovadã de nese-
riozitate. „Prin neseriozitatea de
care dau dovadã sunt un pericol
pentru România. Îºi încalcã cu-
vântul, uitã sã îl invite pe preºe-
dintele României la ceremonii ofi-

ciale la care are dreptul sã parti-
cipe în funcþia sa de comandant
suprem al Armatei, mint în legã-
turã cu o temã delicatã precum
pensiile militare de stat, cum sã
îi credem cã pot conduce într-o
situaþie de crizã?”, a mai preci-
zat Raeþchi.

Ministrul Apãrãrii Naþionale,
Adrian Þuþuianu, a declarat, vi-
neri, la Academia Tehnicã Milita-
rã, cã algoritmul de calcul al pen-
siilor militare trebuie sã rãmânã
acelaºi, precizând cã nu vor fi
bani în minus la pensiile militare.
“Existã o anumitã neliniºte în ar-
mata românã ºi în toate structu-
rile de securitate. Am discutat cu
domnul Dragnea sãptãmâna tre-
cutã, am discutat ºi cu doamna
Olguþa Vasilescu, am discutat cu
primul ministru. Cu toþii am cã-
zut de acord cã algoritmul de
calcul al pensiilor militare trebu-

ie sã rãmânã acelaºi. Dacã vor fi
niºte modificãri, nu vor afecta ºi
nu sunt de naturã sã determine
pe cei care ocupã astãzi funcþii
în armata românã sã se pensio-
neze anticipat pentru a prinde
condiþii mai favorabile. Din pã-
cate, existã ºi o anume zvonisti-
cã legatã de adoptarea unor or-
donanþe de urgenþã. Nu este ade-
vãrat. (..) Doamna Olguþa Vasi-
lescu a spus foarte clar cã la
momentul acesta, la nivelul mi-
nisterului, se fac analize cu pri-
vire la sistemul general de pen-
sii”, a declarat Adrian Þuþuianu.

Întrebat dacã vor fi bani în mi-
nus, ministrul a rãspuns: ”În nici-
un caz pentru cei care sunt în
sistemul pensiilor militare de stat.
ªi, ca principiu, nu a existat ºi
nu existã nicio intenþie a Partidu-
lui Social Democrat de a tãia din
veniturile oamenilor”.

Proprietãþile ºi afacerile lui Dorin Cocoº,
scoase de Fisc la licitaþii între 17 ºi 24 august

Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã
(ANAF) scoate la licitaþie o serie de bunuri imobile

aflate în proprietatea omului de afaceri Dorin
Cocoº, condamnat în dosarul Microsoft. Vizionarea
proprietãþilor este prevãzutã pentru zilele de 8-11

august, iar ilicitaþiile - în 17, 22 ºi 24 august.

poate depãºi un milion de lei.
Pentru vizionarea proprietãþi-

lor respective, Fiscul organizea-
zã ºedinþe de vizitare în zilele de
8-9 august orele 10.00-11.00 ºi
10-11 august între orele 11.00 ºi
13.00. Licitaþiile vor avea loc la
sediul Direcþiei Generale Execu-
tãri Silite Cazuri Speciale din ca-
drul ANAF, str. Lucreþiu Pãtrãº-
canu nr.10 din Bucureºti. Sunt
programate ºedinþe de licitare
pentru zilele de 17 august orele

13.30-15.00, apoi 22 august ore-
le 13.30-15.00 ºi 24 august orele
13.00-15.00.

Cele mai multe sunt deja în-
chiriate ºi/sau sunt
grevate de ipoteci,
iar contractele rã-
mân valabile pânã la
final.Toþi cei intere-
saþi sã devinã pro-
prietari pe spaþiile
comerciale ale lui
Dorin Cocoº trebu-
ie sã achite un
avans de 10%, iar în
ipoteza în care
aceastã încercare
eºueazã, Fiscul tre-
buie sã organizeze o
nouã rundã în care
valoarea spaþiilor se
poate reduce cu
pânã la 25 de pro-

cente. În plus, acþiunile deþinute
de Dorin Cocoº la trei firme sunt
evaluate de Fisc ºi vor fi vândute
de asemenea la licitaþie.
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Consiliul Local Craiova a
aprobat, în ºedinþa de joia tre-
cutã, tariful de 300 lei pe vehi-
cul (inclusiv TVA), pentru ridi-
carea ºi transportul maºinilor
staþionate ºi parcate pe dome-
niul public sau privat al munici-
piului Craiova ºi de 150 lei pe
vehicul (inclusiv TVA) pentru
situaþia în care proprietarul sau
utilizatorul vehiculului ridicat se
prezintã la locul ridicãrii ºi este
de acord cu suportarea acestor
cheltuieli. Prin aceeaºi hotãrâre
de CL a fost aprobat, cu majo-
ritate de voturi, ºi tariful de de-
pozitare a vehiculelor staþionate
ºi parcate neregulamentar în
Craiova, în cuantum de 10 lei pe
zi (inclusiv TVA), începând cu
ziua urmãtoare momentului de-
pozitãrii, cu specificaþia cã acest
tarif nu estefracþionat pe inter-
vale de ore.

”Locurile de parcare
sunt insuficiente”

Consilierul PNL, Flavius Si-
rop, a afirmat cã taxa de 300 lei
pe maºinã este prea mare pen-
tru locuitorii Craiovei, în condi-
þiile în care nivelul salariilor nu
este dintre cele mai mari din þarã,
locurile de parcare sunt insufi-
ciente, iar în alte oraºe din þara
aceastã taxã este mult mai micã.
”Ideea în sine nu este rea, pen-
tru cã este normal sã existe o
disciplinã în acest sens. Noi,
consilierii PNL, acum câteva luni
ne-am opus introducerii acestei
taxe pânã când vom avea sufi-
ciente locuri de parcare ºi men-
þin acest punct de vedere. Adicã
noi nu avem suficiente locuri de
parcare ºi plecãm dupã ridicare
de  maºini, ceea ce nu mi se pare
normal. Întâi sã construim ºi
dupã aceea sã sancþionãm. De
asemenea, dacã totuºi vreþi sã
puneþi în practicã acest lucru ºi
sã ne apucãm sã umblãm dupã
ºoferi ºi maºini, mãcar haideþi
sã fim puþin rezonabili la tarife”.

Liberalii vor tarife
ca în sectorul 4
Bucureºti

Consilierul liberal le-a spus
colegilor, în plen, cã s-a docu-
mentat ce tarife se practicã în
alte municipii din þarã ºi a con-
statat cã sunt municipii care ta-
xeazã mai mult pe ºoferii indis-
ciplinaþi, dar sunt ºi alte zone,
cum ar fi sectorul 4 Bucureºti,
unde tarifele sunt mai mici. ”Am
cãutat ºi eu tarifele din alte ora-

Aleºii locali au aprobat tarifele pentru ridicarea maºinilor

„Nu va fi o vânãtoare de maºini!”„Nu va fi o vânãtoare de maºini!”„Nu va fi o vânãtoare de maºini!”„Nu va fi o vânãtoare de maºini!”„Nu va fi o vânãtoare de maºini!”
CL Craiova a aprobat, în ºedinþa de sãptãmâna

trecutã, tariful de 300 lei pe vehicul pentru ridica-
rea maºinilor parcate neregulamentar. Consilierii

opoziþiei au pus problema locurilor de parcare,
spunând cã sunt insuficiente în raport cu numãrul
mare de maºini, precum ºi a cuantumului tarifului
care ºi acesta ar fi prea mare. Autoritãþile locale
au arãtat cã, din contrã, tarifele de la Craiova

sunt printre cele mai mici din þarã.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

ºe din þarã, ºi deºi unele erau mai
mari decât propunerea dumnea-
voastrã, am constat cã în unele
zone, cum este de exemplu Sec-
torul 4 din Bucureºti, taxa de ri-
dicare ºi transport este de 75 lei
ºi nu se percepe tarif de depozi-
tare. Noi avem o propunere de
300 de lei pentru ridicare ºi
transport, pentru cã noi suntem
la Craiova ºi suntem mai bogaþi
ºi 10 lei/zi taxa de depozitare.
Mãcar dacã tot vreþi sã treceþi
acest proiect modificaþi cuatu-
mul acestei taxe pentru cã mi se
pare mare, în acest moment”, a
spus Flavius Sirop.

„Sã nu se umble
dupã ºoferi
peste tot!”

Consilierul PNL a mai afirmat
cã ºoferul, în cazul în care a gre-
ºit, este deja sancþionat de cãtre
Poliþia Rutierã sau de cãtre Po-
liþia Localã, motiv pentru care
aceastã sancþiune ar trebui apli-
catã în cazuri speciale, cum ar
fi atunci când se parcheazã pe o
trecere de pietoni sau se blo-
cheazã accesul într-un spital,
„dar sã nu se umble dupã ºoferi
peste tot, pe unde se ºtie cã ar
putea parca”. Liberalul Flavius
Sirop a întrebat apoi conduce-
rea Primãriei Craiova de ce nu a
fost achiziþionat, pânã acum,
utilajul de ridicare a maºinilor

parcate neregulamentar, în con-
diþiile în care au fost alocaþi bani
de la buget în acest sens, iar ri-
dicarea maºinilor urmeazã sã se
facã cu utilaje închiriate.

Autoritãþile spun cã
sunt cele mai mici
tarife din þarã

Rãspunsul a venit din partea
administratorul public al Craio-
vei, Sorin Manda. Acesta a ex-
plicat cã, în Craiova, sunt cele
mai mici tarife de ridicare din
þarã, cu excepþia Sectorului 4
Bucureºti. ”Domnule consilier,
vorbeaþi de tarife ºi aþi ales doar
un exemplu care v-a cãzut dum-
neavoastrã bine.  Eu vã dau

exemple de tarife din alte muni-
cipii de talia Craiovei: la Sibiu
este 450 de lei, la Cluj-Napoca
este 490 de lei, la Timiºoara este
450 de lei, la Alba Iulia - 417 lei,
la Buzãu -500 lei, la Iaºi - 450
lei, la Ploieºti 450 lei. Deci toate
tarifele sunt mai mari decât la
Craiova. Existã doar preceden-
tul pe care l-aþi menþionat la Pri-
mãria Sectorului 4”, a arãtat So-
rin Manda.

„ªoferii îºi asumã
când încalcã regulile
de circulaþie”

Pornind de la partea de veni-
turi, reprezentantul municipali-
tãþii a þinut sã îi rãspundã consi-

lierului liberal printr-o compara-
þie. „În urmã cu câþiva ani, când
domnul Florescu (n.r. - Marinel
Florescu, consilier local PNL)
era director la RAT, taxa era tot
de 300 de lei, la un salariu mi-
nim de 750 lei. Acum salariul
minim este 1.450 lei. Nu înþeleg
de ce faceþi atât tam-tam pentru
niºte persoane care are ele sã
încalce legea, codul rutier”, a
mai spus Sorin Manda. Acesta a
mai afirmat cã nu se intenþionea-
zã sã se porneascã o ”vânãtoare
de maºini”, însã sunt persoane
care, deºi vãd semnul de staþio-
nare interzisã sau trecerea de
pietoni, trotuare, aleg sã parche-
ze acolo, prin urmare îºi asumã
plata unei penalitãþi.

RAT Craiova
închiriazã douã
autospeciale

Referitor la ridicarea maºini-
lor parcate neregulamentar pe
domeniul public cu ajutorul
unor utilaje închiriate, Manda a
afirmat cã Regia de Transport
Craiova, dupã ce i-a fost dele-
gat serviciul de ridicare, ºi-a
modificat bugetul ºi lista de
achiziþii pentru a-ºi cumpãra
propriile utilaje de ridicare, însã
existã un termen pentru dema-
rarea acestei activitãþi impus de
CL. „Procedura de licitaþie este
de duratã, motiv pentru care au
ales sã închirieze pentru o pe-
rioadã de timp determinatã ase-
menea maºini, pânã în momen-
tul în care se face achiziþia”.
Potrivit autoritãþilor locale, con-
ducerea RAT Craiova urmeazã
sã închirieze douã autoutilitare
speciale pentru ridicarea ºi
transportul, urmând sã fie în-
locuite în momentul în care se
achiziþioneazã cele proprii.
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Tragedia s-a petrecut ieri-dimi-
neaþã, la ora 06.30, pe DJ 606, în
comuna doljeanã Breasta, în apro-
piere de podul peste râul Jiu. Potri-
vit reprezentanþilor Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj, Wi-
netoo Cafadaru, de 27 de ani, din
comuna Breasta, în timp ce con-
ducea, fãrã a poseda permis de
conducere auto pentru nici o cate-
gorie, un autoturism Audi, înmatri-
culat în Germania, dinspre Craio-
va, cãtre comuna Breasta, pe fon-
dul vitezei excesive ºi a lipsei de
experienþã în conducere, a pierdut
controlul asupra direcþiei de mers
ºi a pãrãsit partea carosabilã cãtre
stânga, unde a lovit mai mulþi co-
paci. Mai multe echipaje ale Inspec-
toratului pentru Situaþii de Urgenþã
(ISU) Dolj au ajuns la faþa locului,

Magistraþii de la Tribunalul Dolj au admis,
vineri, 28 iulie a.c., propunerea Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj ºi au prelungit cu
încã 30 de zile arestarea preventivã a comi-
sarului-ºef Marian ªerban, de la Penitencia-
rul de Maximã Siguranþã Craiova, ajuns dupã
gratii pentru trafic de influenþã: „Admite pro-
punerea Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj. Dispune prelungirea mãsurii arestãrii
preventivã a inculpatului ªerban Marian pe
o duratã de 30 de zile, începând cu data de
05 august 2017 pânã la data de 03 septem-
brie 2017 inclusiv. Respinge cererea de înlo-
cuire a mãsurii arestãrii preventive cu mãsu-
ra preventivã a arestului la domiciliu formu-
latã de inculpatul ªerban Marian. Respinge
cererea de înlocuire a mãsurii arestãrii pre-
ventive cu mãsura preventivã a controlului

Conform reprezentanþilor Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj, vineri, 28 iu-
lie a.c., la ora 09.00, poliþiºti din cadrul Bi-
roului Rutier Craiova au fost dirijaþi de ofiþe-
rul de serviciu pe strada Calea Dunãrii din
municipiu, la un eveniment rutier. Ajunºi la
locaþia indicatã, poliþiºtii l-au identificat pe
Miºu Mustafa, de 44 de ani, din Craiova, iar
din primele cercetãri a rezultat cã în timp ce
acesta conducea un autoturism Opel, pe
Calea Dunãrii din municipiu, a pierdut con-
trolul direcþiei de deplsare ºi a avariat o au-
toutilitarã staþionatã. Poliþiºtii rutieri au sta-
bilit ºi faptul cã bãrbatul de 44 de ani nu
posedã permis de conducere pentru nicio ca-
tegorie de vehicule, iar în urma testãrii cu
aparatul etilotest a rezultat o concentraþie de
0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt
pentur care a fost condus la Spitalul Clinic

S-au fãcut praf!
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Doi tineri de 23, respectiv 27 de ani
ºi-au pierdut viaþa într-un grav accident
de circulaþie petrecut ieri dimineaþã,
în comuna Breasta. Tânãrul de 27 de
ani, s-a urcat la volanul unui Audi, fãrã
sã aibã permis de conducere, a apãsat
prea tare pedala de acceleraþie, ºi s-a
izbit violent cu maºina de mai mulþi
copaci de pe marginea drumului. A fost

nevoie de intervenþia echipelor de des-
carcerare ale Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj, care au
tãiat maºina pentru a putea sã-l scoatã
pe unul dintre ocupanþi, care rãmãsese
prins între fiarele contorsionate. Alþi
doi tineri au fost transportaþi la Spita-
lul Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va, unul dintre ei fiind în stare gravã.

de la Secþia 1 Pompieri Craiova, ºi
Descarcerarea grea de la Detaºa-
mentul 1 Pompieri Craiova, dar ºi
douã ambulanþe ale SAJ Dolj, pom-
pierii fiind nevoiþi sã taie maºina în
bucãþi pentru a-l scoate pe unul din-
tre ocupanþi. În urma accidentului
a rezultat decesul conducãtorului
auto ºi a pasagerului dreapta faþã,
Cãtãlin Drodar, de 23 de ani, din
comuna Coþofenii din Dos, precum
ºi rãnirea gravã a lui Ionuþ Neagu,
de 19 ani, din comuna Coþofenii din
Dos, ºi rãnirea uºoarã a lui Lauren-

þiu Cafadaru, de 26 de ani, din co-
muna Breasta, ultimii doi fiind trans-
portaþi cu ambulanþele la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova
pentru îngrijiri ºi investigaþii supli-
mentare. Poliþiºtii rutieri ajunºi la
faþa locului au demarat cercetãrile
în vederea stabilirii cu exactitate a
circumstanþelor în care s-a produs
accidentul. În cauzã a fost întoc-
mit dosar penal pentru ucidere din
culpã ºi vãtãmare corporalã din
culpã, dupã cum au mai precizat
reprezentanþii IPJ Dolj.

Încã 30 de zile dupã gratii pentru
ofiþerul ºpãgar de la PMS Craiova

Comisarul-ºef de la Penitenciarul de Maximã Siguranþã (PMS) Craiova, Mari-
an ªerban, prins în flagrant de ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj ºi

procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, în parca-
rea centrului comercial Auchan, în timp ce primea 1.000 de euro (a patra tranºã)
din cei 5.000 de euro pe care îi ceruse unui bãrbat pentru a-i facilita angajarea pe

un post de conducãtor auto în cadrul unitãþii, rãmâne dupã gratii. Judecãtorii de la
Tribunalul Dolj au admis, vineri, 28 iulie a.c., propunerea procurorilor ºi au

prelungit cu încã 30 de zile arestarea preventivã a inculpatului, respingând cere-
rea acestuia de a fi plasat în arest la domiciliu sau sub control judiciar.

judiciar formulatã de inculpatul ªerban Ma-
rian. Cu drept de contestaþie în termen de 48
de ore de la pronunþare. Pronunþatã în came-
ra de consiliu, azi 28 iulie 2017”.

Reamintim cã ofiþerii de poliþie judiciarã
ai Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj, sub
coordonarea procurorului desemnat din ca-
drul Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj,
l-au prins, pe 5 iulie a.c., pe Marian ªerban-
, în vârstã de 46 de ani, comisar-ºef de pe-
nitenciare în cadrul Penitenciarului de Ma-
ximã Siguranþã (PMS) Craiova, în timp ce
primea suma de 1.000 euro de la un denun-
þãtor, pentru a-i facilita obþinerea unui post
de conducãtor auto în cadrul penitenciaru-
lui. Potrivit comunicatului DGA, denunþãto-
rul a povestit cã, în perioada august 2016 –
mai 2017, ofiþerul PMS Craiova i-a pretins
suma de 5.000 euro, din care i-a ºi dat 4.000
euro în trei tranºe (3.000 euro ºi în douã
rânduri câte 500 euro), cu promisiunea cã-i
va facilita încadrarea din sursã externã pe
un post de agent de penitenciare (conducã-
tor auto). Dacã a vãzut cã nu s-a rezolvat
nimic, doljeanul a decis sã-l denunþe pe ofi-
þer ºi le-a explicat ofiþerilor anticorupþie cã
urmeazã ca în perioada urmãtoare sã remitã
fãptuitorului ºi diferenþa de 1.000 euro, aºa
cum îi ceruse. Dupã flagrant, ofiþerul PMS
Craiova a fost dus la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj, audiat, ºi apoi reþinut de pro-
curorul de caz pentru comiterea infracþiunii
de trafic de influenþã, iar o zi mai târziu a
fost arestat preventiv.

Craiovean arestat dupã ce, bãut
ºi fãrã permis, a provocat un accident

Un craiovean în vârstã de 44 de
ani a fost arestat preventiv pentru 30
de zile, în baza mandatului emis sâm-
bãtã, 29 iulie a.c., pe numele sãu, de
Judecãtoria Craiova, pentru comite-
rea infracþiunilor de conducere fãrã
permis ºi conducere sub influenþa bã-
uturilor alcoolice. Bãrbatul, bãut ºi
fãrã sã aibã permis, a provocat, vi-
neri dimineaþã, un accident pe Calea
Dunãrii din municipiu.

Judeþean de Urgenþã Craiova unde i s-au re-
coltat probe biologice în vederea stabilirii al-
coolemiei. În baza probatoriului administrat
de poliþiºti împreunã cu procuror din cadrul
Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craio-
va s-a dispus reþinerea suspectului pe o pe-
rioada de 24 ore pentru comiterea infracþiu-
nilor de ,,conducere a unui vehicul fãrã per-
mis de conducere ºi conducerea unui vehi-
cul sub influenþa alcoolului”.

Sâmbãtã, 29 iulie a.c., bãrbatul a fost pre-
zentat Judecãtoriei Craiova cu propunerea de
arestare preventivã, propunere admisã de in-
stanþã, care a respins cererea craioveanului
de a fi plasat sub control judiciar: „Admite
propunerea Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Craiova. Dispune arestarea preventivã
a inculpatului Mustafa Miºu, pe o duratã de
30 de zile, începând cu data de 29 iulie 2017
pânã la data de 27 august 2017 inclusiv. Res-
pinge cererea formulatã de inculpatul Mus-
tafa Miºu, prin apãrãtor ales, de luare a
mãsurii controlului judiciar. Cu drept de con-
testaþie în termen de 48 de ore de la pronun-
þare. Pronunþatã în camera de consiliu de la
data de 29.07.2017”, se aratã în încheierea
de ºedinþã a instanþei. Poliþiºtii l-au încarcerat
pe bãrbat în Centrul de Reþinere ºi Arest Pre-
ventiv din cadrul IPJ Dolj.
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 Pe cãldurã aproape insuporta-
bilã, chiar dacã era ora 09:00, în
Piaþa Tricolorului din Craiova s-a
desfãºurat, sâmbãtã, 29 iulie, ce-
remonia militar – religioasã, oca-
zionatã de sãrbãtoarea Imnului
Naþional. Au fost prezente oficiali-
tãþi locale ºi judeþene, parlamentari
de Dolj ºi craioveni care au înfrun-
tat canicula, în dorinþa de a parti-
cipa la acest eveniment. Manifes-
tarea a fost deschisã prin prezen-
tarea onorului, de cãtre Garda de
Onoare, oficialitãþilor, dupã care a
urmat o slujbã religioasã. Apoi,
muzica militarã a Garnizoanei Cra-
iova a interpretat mai multe cânte-
ce patriotice (nu au lispit „Marºul
lui Iancu” ºi „Pe-al nostru steag e

Reamintim cã, în urma unei an-
chete complexe a ofiþerilor de po-
liþie judiciarã din cadrul Serviciu-
lui Judeþean Anticorupþie (S.J.A.)
Dolj, desfãºuratã sub coordonarea
procurorului desemnat din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, luni, 27 februarie a.c., doi
poliþiºti doljeni, Viorel Minuþã, a-
gent de poliþie în cadrul Secþiei de
Poliþie Ruralã Nr. 12 Daneþi ºi Aris
Constantin Dincã, ºeful Postului de
Poliþie Daneþi, dar ºi un tehnician
silvic, Iulian Cîrjaliu, au ajuns dupã
gratii pentru cã ceruserã 10.000 lei
de la un doljean care i-a denunþat.

ªpagã mascatã în … cotizaþie
Potrivit anchetatorilor, în cursul

lunii ianuarie 2017, agentul de poli-
þie Viorel Minuþã, din cadrul Secþiei
de Poliþie Ruralã Nr. 12 Daneþi,
împreunã cu ºeful Postului de Poli-
þie Daneþi, agentul Aris Constantin
Dincã, l-au depistat pe M.C. în timp
ce transporta material lemnos fãrã
a deþine documente de provenien-
þã, ocazie cu care i-au întocmit pro-
ces-verbal de constatare a infracþi-

„Deºteaptã-te, române!”, sãrbãtorit la Craiova„Deºteaptã-te, române!”, sãrbãtorit la Craiova„Deºteaptã-te, române!”, sãrbãtorit la Craiova„Deºteaptã-te, române!”, sãrbãtorit la Craiova„Deºteaptã-te, române!”, sãrbãtorit la Craiova
 Sâmbãtã, în Piaþa Tricolorului din Craio-

va a fost organizatã, de cãtre Instituþia Pre-
fectului Dolj, în colaborare cu Primãria Mu-
nicipiului Craiova ºi Garnizoana Craiova, o
ceremonie militar – religioasã, ocazionatã de
sãrbãtoarea Imnului Naþional. Au fost pre-
zente oficialitãþi locale ºi judeþene, parlamen-
tari de Dolj ºi craioveni care au înfruntat
canicula, pentru a asista la eveniment. Au

rostit alocuþiuni Dan Narcis Purcãrescu, pre-
fectul judeþului, Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean, Adrian Cosman, vice-
primar al Craiovei. Cu toþii au þinut sã arate
importanþa imnului, „Deºteaptã-te, române!”
însoþind, de-a lungul timpului, toate eveni-
mentele importante ale istoriei noastre: ob-
þinerea Independenþei, cele douã rãzboaie
mondiale, Revoluþia din 1989.

scris Unire”), dupã care a venit
momentul alocuþiunilor, sfârºitul
ceremonialului fiind intonat de in-
tonarea Imnului Naþional ºi de de-
filarea Gãrzii de Onoare.

Cântecul care i-a insuflat
pe români

Cei care au vorbit la microfon,
reprezentanþii autoritãþilor, au þinut
sã aminteascã importanþa acestui
imn. „În aceastã zi, cu deosebitã
însemnãtate pentru noi, românii,
cinstim cu toþii, din toatã inima,
unul dintre cele mai sacre însemne
ale României – Imnul Naþional.
„Deºteaptã-te, române!”, s-a auzit
pentru prima datã, în 1848, în Par-
cul „Zãvoi”, din Rîmnicu – Vîlcea,

ºi a fost o adevãratã motivaþie pen-
tru toþi românii care au luptat ca
România sã fie o þarã independentã
ºi puternicã ºi reprezintã pentru noi
toþi un permanent îndemn de a ne
apãra cu orice preþ demnitatea na-
þionalã” -  Dan Narcis Purcãres-
cu, prefect al judeþului Dolj; „As-
tãzi, celebrãm Ziua Imnului Româ-
niei, în respect faþã de trecut, faþã
de eroii noºtri ºi faþã de identitatea
noastrã naþionalã. Indisolubil legat
de importantul episod istoric al Re-
voluþiei de la 1848, „Deºteaptã-te,
române!” reprezintã chemarea care
ne-a însoþit, de atunci, pe tot par-
cursul devenirii noastre ca popor,
fiind imbold mobilizator în toate
marile momente, în care ne-am
dobândit independenþa, unitatea li-
bertatea. Dupã aproape 170 de ani,
mesajul sãu rãmâne la fel de actual,
cerând acþiune hotãrâtã ºi imediatã
pentru împlinirea aspiraþiilor între-
gii naþiuni, dar ºi vigilenþã neconte-
nitã pentru apãrarea valorilor în care
credem ºi a drepturilor cucerite, de-
seori cu un preþ dureros. Drepturi
precum cele câºtigate, cu jertfe, în
Decembrie 1989, când „Deºteap-
tã-te, române!” a fost cântecul unei
alte generaþii ridicate împotriva ne-

dreptãþii” -  Ion Prioteasa, preºe-
dintele Consiliului Judeþean Dolj;
„Este o zi specialã pentru toþii ro-
mânii. „Deºteaptã-te, române!”, ne-
a insuflat curaj ºi a fost un imbold
pentru noi toþi în cele mai grele mo-
mente ale istoriei. A devenit un sim-
bol al nostru, al tuturor ºi aºa va
rãmâne” -  Adrian Cosman, vice-
primar al Craiovei.

Scurtã istorie a Imnului Naþional
Prin Legea nr. 99/26.05.1998,

s-a stabilit ca data de 29 iulie sã fie
statutatã ca „Ziua Imnului Naþio-
nal”. Are o însemntãtate aparte
aceastã zi ºi þine numai de istorie.
Pe 29 iulie 1848, „Deºteaptã-te,
române!” a fost cântat pentru pri-
ma datã în Parcul „Zãvoi”, din
Rîmnicu – Vîlcea. Timp de aproa-
pe jumãtate de secol, cântecul a
fost interzis de regimurile totalita-
re din România, dar dupã Revolu-

þia din 1989 a fost ales ca Imn al
României, fiind aadoptat prin Con-
stituþia din 1991. Versurile îi apar-
þin lui  Andrei Mureºanu, sub ti-
tul „Un rãsunet”, iar muzica a fost
compusã de  Anton Pann. Imnul
conþine 11 strofe, dar la ocazii fes-
tive se intoneazã doar cele cu nr.
1,2,4 ºi 11. Ideea unui Imn Naþio-
nal s-a nãscut încã din 1840 în
Principatele Române, când era
cântat mai ales la festivitãþile unde
apãrea domnitorul þãrii. În 1881, ,
cu prilejul încoronãrii Regelui Ca-
rol I, Vasile Alecsandri a scris „Im-
nul regal român”, cela care a fost
simbolul românilor pânã în 1948,
când a fost înlocuit cu „Zdrobite
cãtuºe”, urmat de „Te slãvim, Ro-
mânie!”, „Pe-al nostru steag e scris
Unire” (pe muzica lui Ciprian Po-
rumbescu, actualmente imn al Al-
baniei) ºi apoi de „Trei culori”.

CRISTI PÃTRU

Începe procesul poliþiºtilor doljeni
ºi tehnicianului silvic „combinaþi” la ºpagã

Magistraþii Tribunalului Dolj au hotãrât, la sfâr-
ºitul sãptãmânii trecute, cã poate începe proce-
sul în care ºeful Postului de Poliþie Daneþi, agen-
tul Secþiei de Poliþie Ruralã Nr. 12 Daneþi, tehni-
cianul silvic cu care „lucrau” dar ºi cumnatul ce-
lui din urmã, au fost trimiºi în judecatã de procu-
rorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj pen-
tru luare de mitã, cumpãrare de influenþã, abuz

în serviciu, respectiv complicitate la aceste infrac-
þiuni. Este vorba despre cei doi poliþiºti „sãltaþi”
la sfârºitul lunii februarie a.c., dupã ce s-au „com-
binat” cu un tehnician silvic la o ºpagã mascatã
de 7.500 lei, pentru a „mãtrãºi” un dosar penal
deschis pe numele unui doljean pentru tãiere ile-
galã ºi furt de material lemnos. Instanþa i-a men-
þinut, vineri, pe inculpaþi sub control judiciar.

unii flagrante, în baza cãruia s-a
întocmit dosar penal înregistrat la
Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Craiova. Ulterior, la domiciliul dol-
jeanului s-au efectuat percheziþii,
fiind descoperite cantitãþi importan-
te de material lemnos. Pentru in-
ventariere, poliþiºtii au apelat la Iu-
lian Cîrjaliu, tehnician silvic, care a
constatat cã, din cauza cantitãþii
mari de material lemnos sustras ºi
deþinut de M.C., acesta urmeazã sã
fie cercetat penal pentru infracþiuni
la regimul silvic. Însã imediat dupã
finalizarea inventarierii ºi deschide-
rea dosarului penal, Iulian Cîrjaliu l-
a abordat pe M.C. (denunþãtor în
cauzã) ºi i-a propus ca, pentru a nu
fi tras la rãspundere penalã, sã achi-
te o „cotizaþie”, de fapt o ºpagã
mascatã, în contul Asociaþiei Pro-
prietarilor de Pãduri din Daneþi, în
cuantum de 10.000 lei, ºi amenzi
contravenþionale de 6.000 lei. Dol-
jeanului i s-a pãrut destul de mare
suma, astfel cã, dupã mai multe dis-
cuþii, au cãzut de acord pe un total
de 10.000 lei, din care 2.500 lei sã
fie amenzi. Iulian Cîrjaliu a nego-

ciat apoi ºi cu cei doi poliþiºti modi-
ficarea prejudiciului creat de dol-
jean, care este ºi recidivist, astfel
încât sã fie coborât sub limita in-
fracþiunii ºi acesta sã scape de rãs-
punderea penalã, iar M.C. sã fie
sancþionat contravenþional cu suma
de 2.500 lei, dar numai dupã ce
acesta va achita 7.500 lei cãtre aso-
ciaþia indicatã.  Numai cã nu existã
nici o bazã legalã pentru ca Asocia-
þia sã încaseze bani de la persoane
care nu sunt înscrise ºi nu au pã-
duri în proprietate. „Combinaþia”
era fãcutã pentru ºpagã mascatã sub
forma unor cotizaþii.

Luni, 27 februarie a.c., casierul
asociaþiei a lipsit, iar denunþãtorul
M.C. s-a întâlnit cu agentul Viorel
Minuþã ºi cu Iulian Cîrjaliu la Postul
de Poliþie, fiind îndrumat cãtre ca-
sieria Primãriei Daneþi, unde i s-au
eliberat chitanþe de încasare a amen-
zilor contravenþionale care totalizau
2.500 lei ºi o chitanþã de încasare
pentru suma de 7.500 lei, reprezen-
tând „cotizaþie” pentru asociaþie,
casierul primãriei neºtiind decât cã
trebuie sã taie chitanþã pe suma res-

pectivã. Cei doi poliþiºti ºi tehnicia-
nul silvic au fost reþinuþi pe 24 de
ore, apoi plasaþi în arest la domici-
liu, ulterior ajungând sub control
judiciar. Între timp, anchetatorii au
stabilit cã ºi Tudor Dobrescu, cum-
natul lui Iulian Cîrjaliu a intervenit
pentru restituirea cãruþei unui local-
nic, dând ºpagã în schimb, astfel
cã cei doi poliþiºti ºi cei doi cum-
naþi au fost trimiºi în judecatã.

Au fost menþinuþi sub control
judiciar

Dosarul s-a înregistrat pe 31 mai
a.c. la Tribunalul Dolj, iar vineri, 28
iulie a.c. a ieºit din camera prelimi-
narã, judecãtorii respingând excep-
þiile ridicate de inculpaþi ºi dispu-
nând începerea procesului: „respin-
ge cererile ºi excepþiile formulate
de cãtre inculpatul Cîrjaliu Iulian.
Constatã legalitatea sesizãrii in-
stanþei cu rechizitoriul nr.26/P/2017
din 29 mai 2017 al Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj privind
pe inculpatul Minuþã Viorel trimis
în judecatã pentru sãvârºirea in-
fracþiunilor de luare de mitã, com-

plicitate la infracþiunea de luare de
mitã, a inculpatului Dincã Aris-
Constantin trimis în judecatã pen-
tru sãvârºirea infracþiunilor de luare
de mitã, complicitate la luare de
mitã ºi abuz în serviciu, a inculpa-
tului Cîrjaliu Iulian trimis în jude-
catã pentru sãvârºirea infracþiuni-
lor de luare de mitã, trafic de in-
fluenþã ºi instigare la abuz în ser-
viciu, ºi a inculpatului Dobrescu
Tudor trimis în judecatã pentru sã-
vârºirea infracþiunii de complicitate
la cumpãrare de influenþã ºi com-
plicitate la trafic de influenþã, a
administrãrii probelor ºi a efectuã-
rii actelor de urmãrire penalã. Dis-
pune începerea judecãþii cauzei pri-
vind pe inculpaþii Cîrjaliu Iulian,
Minuþã Viorel, Dincã Aris-Con-
stantin ºi Dobrescu Tudor. Cu con-
testaþie în termen de 3 zile de la
comunicare. Pronunþatã în camera
de consiliu, azi, 28.07.2017”. În
aceeaºi zi, instanþa a menþinut ºi
mãsura controlului judiciar faþã de
cei trei inculpaþi.

CARMEN ZUICAN
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Despre comuna Ostroveni se
ºtiu multe lucruri frumoase.
Doar sunt oameni muncitori aici
ºi de dimineaþa pânã seara ro-
iesc precum harnicele albine în
gospodãrii  sau la munca de
câmp. Dupã investiþia exoticã în
ferma de sturioni, localitatea
Ostroveni se poate lãuda acum
ºi cu o fermã de struþi africani.
Viorel Bãluþã, domiciliat în satul
Liºteava, deþinãtorul crescãto-
riei, începe un drum lung cu ºase
familii de struþi, pe care este
convins cã le va spori cât mai
repede cu putinþã.

O afacere
în plin avânt

Creºterea struþilor este, în Ro-
mânia, o afacere în plinã dezvol-
tare ºi foarte rentabilã, pentru cã
se poate folosi cam totul: carne,
ouã, pene, piele. În primul rând,
carnea este extrem de apreciatã
pentru calitatea deosebitã.Este o
carne fãrã grãsime, fãrã coleste-
rol. La fel ºi ouale, care au un
conþinut bogat de fier ºi minera-
le, dar ºi foarte puþin colesterol.
Oul de struþ este profitabil pen-
tru crescãtor deoarece se poate
vinde ºi dupã golirea de conþinut.
Meºterii populari cumpãrã, ast-
fel, ouã în perioada Paºtelui pen-
tru a le încondeia. Preþurile nu
sunt, însã, la îndemâna oricui. Un
kilogram de carne de struþ ajun-
ge în hipermarket la preþuri cu-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Doljul nu duce lipsã de localitãþi, din mij-
locul cãrora apar, an de an, idei sclipitoare,
pe care unii mai iuþi în decizie ºi acþiune le ºi
pun în practicã. Este ºi cazul noii ferme de
creºtere a struþilor africani, pusã recent pe
picioare în comuna Ostroveni. ªi localnicul
nu se opreºte aici. Alte 200 de capre din rasa
Alpinã Francezã îi fac cinste gospodarului
Viorel Bãluþã. Robuste, bine hrãnite, patru-
pedele fermierului din Ostroveni vor deveni,
cu siguranþã, un etalon pentru alþi crescãtori
de animale, ce nu vor ezita sã-ºi sporeascã
veniturile. Investiþii în localitate se vor face

ºi prin noile alocãri de fonduri venite odatã
cu PNDL II, urmând a fi reabilitate cele douã
grãdiniþe de pe raza comunei. La fel, în sã-
nãtate, se vor aloca banii necesari pentru ca
locuitorii sã beneficieze de serviciile medi-
cale de bazã. Dr. Ion Dragomir, absolvent al
primei promoþii a Facultãþii de Medicinã din
Craiova - în 1976 - este unul dintre garanþii
cã, aici, în Ostroveni, medicina umanã va
rãmâne o profesiune fãcutã cu multã dãrui-
re, aºa cum domnia sa o face, fãrã întreru-
pere pe meleagurile comunei natale, din
chiar momentul absolvirii ºi pânã în prezent.

prinse între 130-150 de lei, iar
un ou se vinde cu 60-80 de lei,
în funcþie de mãrime. Totuºi, cei
care sânt dispuºi sã plãteascã
aceºti bani sunt tot mai mulþi.

A dovedit
cã se pricepe

Cã este pregãtit sã-ºi asume un
astfel de proiect o dovedeºte ºi
faptul cã omul mai deþine o fermã
de 200 de capre. ªi, nu orice rasã.
Doar Alpinã Francezã!

Caprele din rasa Alpina Fran-
cezã sunt apreciate nu doar pen-
tru cantitatea mare de lapte pe

care o dau, dar ºi pentru capaci-
tatea lor de a se adapta uºor la
orice condiþii. Din acest motiv,
aceste exemplare au fost prefe-
rate de mulþi fermieri români, ºi
iatã ºi de Viorel Bãluþã din Os-
troveni. Mai ales cã fermierii au
descoperit cã rasa este uºor de
aclimatizat. Robuste, de regulã
bãlþate cu diferite combinaþii cro-
matice, caprele Alpinã Francezã
dau o medie de 600 de litri/an,
dar la exemplarele cu geneticã se-
lectatã ºi bine hrãnite, se poate
ajunge la 750 de litri de lapte, cu
o lactaþie medie de 350 de zile pe
an. Laptele are un procent de
grãsime de 3,5%, iar recordul
mondial obþinut cu aceastã rasã
de caprine este de 2.910 kg/an,
potrivit literaturii de specialitate
din Franþa. Sã remarcãm cã, fer-

ma de capre deþinutã de Bãluþã
produce, în medie, 60-70 kg
brânzã zilnic.

Cu mic, cu mare,
pe 8 septembrie
la Ziua Comunei!

Începând cu aceastã toamnã,
locuitorii din Ostroveni vor avea
prilejul sã se bucure de Sãrbãtoa-
rea Comunei. Mai exact, autori-
tatea localã a stabilit ca la data de
8 septembrie sã fie organizate ma-
nifestãrile prilejuite de Ziua Comu-
nei Ostroveni, renunþând astfel la
o practicã mai veche, prin care
doar împreunã cu localitatea ve-
cinã, Gighera, se organiza o ase-
menea manifestare.

Pânã atunci, gospodarii din Os-
troveni vor avea timp sã recolte-
ze ºi floarea-soarelui, mai ales cã
se aºteaptã la producþii de zile
mari. „Avem producþii foarte mari
la grâu, de aproximativ 5.000 kg/
ha. Ne aºteptãm ºi la floarea-soa-
relui la recolte la fel de bune. Stãm
bine ºi la capitolul viticol, deºi su-
prafaþa cultivatã cu viþã-de-vie s-
a tot diminuat de la an la an”, ne-
a precizat Silviu Dorel Preduº,
primarul comunei Ostroveni.

Urmeazã
noi investiþii

Recent, primãria Ostroveni a
primit confirmarea acordãrii a
450.000 de lei pentru reabilitarea
ºi modernizarea a celor douã grã-
diniþe cu program normal din lo-
calitate. Semn cã natalitatea, aici,
este una mulþumitoare. „Avem 450
de elevi înscriºi în cele patru in-
stituþii de învãþãmânt - douã ºcoli
ºi douã grãdiniþe. Odatã cu reabi-
litarea grãdiniþei din satul Liºtea-
va vom moderniza ºi cãminul cul-
tural. De asemenea dispensarul
uman va putea deservi toþi locui-
torii din comunã. Stãm bine la
capitolul colectarea taxelor ºi im-
pozitelor locale, chiar suntem cu
20-30% mai mult la aceastã datã
decât am avut la finele anului tre-
cut. Mai exact, am colectat cu
peste 1 miliard de lei vechi în plus.
Sper cã în lunile noiembrie-de-
cembrie sã semnãm actele de fi-
nanþare pentru reabilitarea grãdi-
niþelor ºi în cel mai scurt timp
posibil sã ne apucãm de lucru”,
ne-a delcarat primarul Silviu Do-
rel Preduº.

De peste 40 de ani
în slujba
concetãþenilor

În Ostroveni, la dispensar lu-
creazã dr. Ion Dragomir, absol-

vent al primei promoþii a Facul-
tãþii de Medicinã din Craiova –
1976. Încã de pe atunci, medi-
cul a decis sã-ºi înfãptuiascã
nobila profesie pe meleagurile pe
care s-a nãscut. Acum, dupã ce
aproximativ 25 de medici „au
rulat” pe la dispensarul din Os-
troveni, domnia sa face echipã
cu doi colegi, pe care-i cunoaº-
te de mai bine de douã decenii.
Cã 2.200 de asiguraþi sunt în-
scriºi în listele sale este un semn
cã lumea i-a în serios sãnãtatea
ºi cã nu ezitã sã-ºi cearã drep-
turile atunci când situaþia o im-
pune. „Ca morbiditate predomi-
nã afecþiunile cardiovasculare,
diabetul zaharat, tumorile malig-

ne, glaucomul ºi afecþiunile reu-
matismale degenerative. O creº-
tere semnificativã o au ºi bolile
psihice, în special demenþele,
explicabile ºi prin ponderea po-
pulaþiei vârstnice. Tot în acest
context sunt frecvente solicitã-
rile la domiciliul pacienþilor ne-
deplasabili”, ne-a menþionat dr.
Ion Dragomir.

Aici, campaniile de vaccinãri
sunt respectate cu stricteþe, reu-
ºind sã convingã despre benefi-
ciile vaccinãrii toate grupele de
copii catagrafiate, ne-a mai in-
format medicul Dragomir. Cu-
noscãtor al realitãþilor din Ostro-
veni, unde îºi desfãºoarã activi-
tate de peste 40 de ani, medicul

Ion Dragomir are totuºi o pia-
trã grea pe suflet. „Problema
cea mai dureroasã o reprezintã
faptul cã, de ani buni, înregis-
trãm un aºa zis spor negativ al
populaþiei. De exemplu, în
2016, s-au înregistrat doar 8
nou-nãscuþi, dar au fost 45 de
deces”, ne destãinuie medicul,
vãdit afectat de declinul demo-
grafic ce loveºte nu doar co-
muna sa natalã, ci mare parte
din România.

Om titrat, documentat solid
în profesia nobilã de medic,
atent mereu ca lucrurile sã nu
scape de sub control, mai ales
într-o comunitate bine aºezatã
ca cea de la Ostroveni, medi-
cul Ion Dragomir rãmâne pen-
tru mulþi dintre noi o lecþie vie
cã, indiferent în care bãtãturã
vezi lumina zilei, prin muncã ºi
voinþã de fier se pot rupe ba-
rierele invizibile ale unui des-
tin, aparent, banal.

Silviu Dorel Preduº dr. Ion
Dragomir
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Agenþia Judeþeanã pentru Ocupa-
rea Forþei de Muncã Dolj dispune,
prin intermediul Reþelei EURES, de
16 posturi pentru lucrãtorii calificaþi
(ospãtar – 8 posturi, recepþioner – 2
posturi, bucãtar/commis de cuisine
– 4 posturi, coordonator evenimen-
te – 1 post ºi lãcãtuº – 1 post), care
doresc sã desfãºoare o activitate
sezonierã sau permanentã în Germa-
nia, oferite de Hotel Marriott Frank-
furt ºi alþi angajatori germani, repre-
zentaþi de Agenþia Federalã de Mun-
cã – Serviciile de Plasare Internaþio-
nalã Saxonia, pentru ocuparea cã-
rora se va organiza selecþie la Bra-
ºov n luna septembrie 2017.

Se cere o limbã
strãinã...scris, vorbit

Într-un comunicat de presã,
remis redacþiei, AJOFM Dolj pre-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Luna viitoare, la Braºov,  se va orga-
niza o selecþie a forþei de muncã în ve-
derea ocupãrii a 16 posturi vacante,
pentru cei care doresc sã desfãºoare o
activitate sezonierã sau permanentã în

Germania, job-urile fiind oferite de
Hotel Marriott Frankfurt ºi alþi anga-
jatori germani, reprezentaþi de Agenþia
Federalã de Muncã – Serviciile de Pla-
sare Internaþionalã Saxonia.

În ultimii zece ani, aproape cã
s-a dublat numãrul celor care fac
achiziþii online. Astfel, de la 29,7%
din totalul consumatorilor, în 2007,
procentul celor care cumpãrã ºi
online a urcat, în prezent, la 55%.

Tot mai mulþi consumatori din UE fac cumpãrãturi online
Ediþia din 2017 a Tabloului de bord privind

condiþiile pentru consumatori, publicatã sãptã-
mâna trcutã, aratã cã tot mai mulþi consuma-
tori din UE fac cumpãrãturi online ºi cã încre-
derea lor în comerþul electronic a crescut, în
special în ceea ce priveºte achiziþiile online din
alte state membre UE. Cu toate acestea, co-
mercianþii cu amãnuntul sunt încã reticenþi în

a-ºi extinde activitãþile online ºi continuã sã
aibã preocupãri referitoare la vânzãrile trans-
frontaliere. Aceste preocupãri sunt legate în
principal de un risc sporit de fraudã ºi neplatã
în cazul acestora, de reglementãrile fiscale sau
legislaþiile naþionale diferite care se aplicã obli-
gaþiilor contractuale, precum ºi de normele di-
ferite de protecþie a consumatorilor.

Nivelul de încredere al consuma-
torilor a crescut cu 12 puncte pro-
centuale în cazul achiziþiilor de la
comercianþii cu amãnuntul situaþi
în aceeaºi þarã ºi cu 21 de puncte
procentuale în cazul achiziþiilor din

alte state membre ale UE. „Priori-
tatea mea este îmbunãtãþirea încre-
derii cetãþenilor ºi a micilor comer-
cianþi cu amãnuntul în piaþa unicã
digitalã. Consumatorii au în pre-
zent mai multã încredere atunci
când fac cumpãrãturi online. I-am
dotat pe aceºtia cu o procedurã ra-
pidã prin care sã îºi recupereze ba-
nii în caz de incidente nedorite,
chiar ºi atunci când cumpãrã din
altã þarã. Acum provocarea con-
stã în a încuraja mai multe firme
sã rãspundã acestei cereri în creº-
tere.”, a subliniat Comisarul pen-
tru justiþie, consumatori ºi egalita-
te de gen, Vìra Jourová.

Se lucreazã la o propunere
de actualizare a normelor de
protecþie a consumatorilor

Principalele concluzii ale ta-
bloului de bord se referã pe de o

parte la, încredere ºi obstacole
în comerþul electronic, precum
riscul refuzãrii unei plãþi sau a li-
vrãrii în cazul consumatorilor sau
de fraude în cazul comercianþi-
lor, precum ºi reglementãrile di-
ferite - în acest context, Comi-
sia a formulat o propunere de
norme moderne în materie de
contracte digitale; pe de altã par-
te, la drepturile consumatorilor –
existã un grad de sensibilizare
crescut în ce le priveºte în rân-
dul consumatorilor, însã nivelu-

rile de informare sunt scãzute ºi
inegale pe teritoriul UE; Comisia
lucreazã la o propunere de actua-
lizare a normelor de protecþie a
consumatorilor, pentru a se asi-
gura cã fiecare îºi cunoaºte drep-
turile ºi cã acestea sunt aplicate
în mod corect în întreaga UE. O
altã concluzie ar fi  cunoaºterea
drepturilor consumatorilor de cã-
tre comercianþi – doar puþin pes-
te jumãtate din aceºtia (media UE
- 53,5%) au rãspuns corect la în-
trebãrile despre drepturile de bazã.

cizeazã cã pentru ocuparea
posturilor vacante, trebuie nde-
plinite o serie de condiþii. De
exemplu, pentru posturile de os-
pãtar: calificare profesionalã ºi

experienþã în domeniu, precum
ºi cunoºtinþe bune/foarte bune de
limbã germanã ºi englezã (nivel
B1/B2). Iar pentru posturile de
recepþioner: calificare profesio-
nalã ºi/sau experienþã in dome-
niu, abilitãþi de utilizare a progra-
mului de rezervare Opera ºi cu-
noºtinþe foarte bune de limbã ger-
manã ºi englezã (nivel C1/C2).
“Pentru posturile de bucãtar/
commis de cuisine se cere cali-
ficare profesionalã ºi experienþã
n domeniu, precum ºi cunoºtin-
þe foarte bune de limbã germanã
(nivel B2) sau de limbã englezã
(nivel C1/C2). Iar pentru postul
de coordonator evenimente se
solicitã studii universitare n do-
meniul turismului ºi experienþa n
organizarea de evenimente, abi-
litãþi de contabilitate ºi de utiliza-
re a programului Opera Sales &

Catering, precum ºi cunoºtinþe
foarte bune de limbã germanã ºi
englezã (scris, vorbit - nivel B2/
C1). Fiind vorba ºi de un post de
lãcãtuº, angajatorii germani cer
calificare profesionalã ºi experi-
enþã n domeniu, autorizaþie de
sudurã ºi cunoºtinþe bune/foarte
bune de limbã germanã ºi engle-
zã (nivel B1/B2)”, se mai preci-
zeazã în comunicatul AJOFM
Dolj.

Cazare contra cost
Contractele de muncã pot fi pe

duratã determinatã, de 12 luni, cu
posibilitate de prelungire, sau pot
fi permanente. Salariul oferit este
de 1800 - 2250 euro brut/lunã,
pentru posturile de ospãtar, 1850
– 2095 euro brut/lunã, pentru
posturile de bucãtar/commis de
cuisine, 2095 euro brut/lunã, pen-
tru posturile de recepþioner, 2000
– 2500 euro brut/lunã, pentru

postul de coordonator evenimen-
te ºi 2513 euro brut/lunã pentru
postul de lãcãtuº. O lunã de zile
mai au ºomerii din Oltenia ºi nu
numai pentru aº depune la
AJOFM Dolj dosarul, iar ei tre-
buie sã ºtie din start cã angajato-
rul german îi poate asigura caza-
re dar contra cost. „Angajatorii
pot asigura cazarea gratuit/con-
tra cost sau oferã sprijin în ve-
derea gãsirii unei locuinþe. Per-
soanele cu domiciliul în judeþul
Dolj, care corespund cerinþelor
posturilor oferite, trebuie sã se
adreseze Consilierului EURES din
cadrul Agenþiei Judeþene pentru
Ocuparea Forþei de Muncã Dolj,
strada Eugeniu Carada nr. 13A,
telefon 0251 306 100, pentru a
primi formularele de aplicare ºi
pentru a fi nregistrate n baza de
date pentru muncã n strãinãta-
te”, mai este subliniat în comu-
nicatul respectiv.
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Balkan Love, tema acestei a
VIII-a ediþii a Divan Film Festi-
val, reuneºte patru drame sociale
care abordeazã diferit o problemã
universalã: dragostea. Este vorba
despre „When the Day Had No
Name” (Macedonia/Belgia, 2017),
„A Stinking Fairytale” (Serbia/
Bulgaria, 2015), „Quit Staring at
My Plate” (Croaþia/Danemarca,
2016) ºi „Amerika Square” (Gre-
cia/Marea Britanie/SUA, 2016),
pentru fiecare organizatorii eveni-
muentului oferind o scurtã de-
scriere.

Recent selecþionat la Festivalul
de la Sarajevo, în secþiunea Forum,

Patru dintre cele mai noi ºi surprinzãtoare
drame sociale din Balcani se regãsesc anul
acesta în selecþia Divan Fim Festival – naþi-
onalism, oameni ai strãzii, tulburãri adolescen-
tine ºi violenþã conjungalã –, anunþã organi-
zatorii evenimentului. Divanul Degustãtori-
lor de Film ºi Artã Culinarã, dedicat filmului
ºi bucãtãriei balcanice, va avea loc în perioa-
da 18 – 26 august, în Craiova ºi Port Cultural

Cetate, tema centralã a celei de-a VIII-a edi-
þii fiind Balkan Love. Evenimentul este orga-
nizat de Fundaþia pentru Poezie „Mircea Di-
nescu” ºi co-finaþat de Administraþia Fondu-
lui Cultural Naþional, cu sprijinul Primãriei
Municipiului Craiova, Centrului Naþional al
Cinematografiei ºi Institutului Cultural Ro-
mân. Intrarea va fi liberã la toate proiecþiile
ºi concertele din program.

ºi prezentat în cadrul secþiunii Pan-
orama Special la Berlinale 2017,
„When the Day Had No Name”
(regia: Teona Strugar Mitevska,
Macedonia/Belgia, 2017) este trans-
punerea cinematograficã a unui
eveniment real – moartea violentã a
unor adolescenþi, în 2012, pe malul
unui lac în apropiere de Skopje – ºi
totodatã potretul acid al inechitãþi-
lor sociale care dominã Macedonia
contemporanã.

Adolescentul Milan (Leon Ris-
tov) locuieºte, alãturi de fratele sãu,
într-o vilã luxoasã ºi conduce un
jeep, iar asta nu are cum sã nu se
rãsfrângã asupra relaþiilor cu cei

apropiaþi. La polul opus al balansoa-
rului social stau nu doar prietenii
sãi, ci ºi prostituata anonimã (ºi
minorã) pe care toþi o folosesc ca
ritual de trecere sau ca sac de box.
În Macedonia regizoarei Teonei
Strugar Mitevska, cei fãrã nume
primesc o voce, iar realitatea e pre-
zentatã aºa cum e: fãrã compromi-
suri ºi fãrã happy end. Imaginea fil-
mului este semnatã de Agnes Go-
dard, câºtigãtoare a unui Premiu
César pentru cea mai bunã imagine
ºi celebrã pentru colaborãrile sale
cu Claire Denis.

„A Stinking Fairytale” /
Smrdljiva bajka” (regia Miroslav

Momcilovic, Serbia/Bulgaria, 2015)
ne introduce într-o lume pe care o
vedem zi de zi în jurul nostru, dar
aproape niciodatã pe ecranul de ci-
nema. Eroii acestei poveºti de dra-
goste atipice sunt oameni ai strãzii,
iar povestea lor e cu atât mai fasci-
nantã cu cât romance-ul lor se înfi-
ripã ºi se desfãºoarã în condiþii cât
se poate de potrivnice. În ciuda lip-
sei unui domiciliu stabil sau a unei
surse de venit, relaþia dintre Moma
ºi Ema urmeazã poticnit drumul, iar
privirea regizorului îi urmãreºte cu
umor, înþelegere ºi cãldurã.

Câºtigãtor al Premiului Fedeora
la Festivalul de la Veneþia ºi selecþi-
onat anul acesta la Sarajevo (secþi-
unea Forum), „Quit Staring at My
Plate” / „Ne gledaj mi u pijat”
(regia Hana Jusic, Croaþia/Dane-
marca, 2016) ne aduce aminte cã
suferinþa extremã îºi poate face
culcuº pretutindeni, chiar ºi în si-
guranþa relativã a apartamentului de
bloc. Noþiunea de normalitate e în

general relativã, dar parcã nicioda-
tã atât de relativã ca în povestea
Marijanei (Mia Petricevic). Violen-
þa conjugalã ºi discriminarea pe cri-
terii de gen sunt constante în filmul
regizoarei Hana Jusic, unul în care
încremenirea în proiect are tot tra-
gismul unui destin frânt.

În contextul crizei parcã fãrã
sfârºit a refugiaþilor, „Amerika
Square” / „Plateia Amerikis” (re-
gia Yannis Sakaridis, Grecia/Marea
Britanie/SUA, 2016) are toatã forþa
unui semnal de alarmã. Care e linia
de demarcaþie între patriotism ºi
extremism? Pânã unde ai fi dispus
sã mergi pentru a apãra tradiþiile
naþionale ºi stilul tãu de viaþã, lup-
tând împotriva celor care le pun sub
semnul întrebãrii? Nakos (Makis
Papadimitriou) rãspunde fãrã prea
multã empatie la aceste întrebãri. În
cele din urmã, violenþa ºi xenofo-
bia se întorc împotriva lor înseºi,
într-un film cu risc ridicat de a ne
pune pe gânduri.

Ediþia a VIII-a a concursului lan-
sat de Teatrul Naþional „Marin So-
rescu” se adreseazã regizorilor ºi
scenografilor absolvenþi de studii
superioare de specialitate, în ulti-

TNC lanseazã un nou concurs de proiecte
pentru tineri regizori ºi scenografi români
Teatrul Naþional din Craiova (TNC) lan-

seazã concursul de proiecte pentru tineri
regizori ºi scenografi români, ajuns la cea
de-a VIII-a ediþie. Acesta constã în prezen-
tarea scrisã a unei concepþii regizoral-sce-
nografice în vederea montãrii unui specta-
col în sala studio „Ion D. Sîrbu” a institu-

þiei, în 2018. „ªi în acest an, Naþionalul
craiovean îºi propune sã câºtige un pariu
pe care ºi l-a asumat de la prima ediþie,
acela de a descoperi un tandem de crea-
tori, regizor-scenograf, care sã propunã un
spectacol performant la nivel naþional”,
spun reprezentanþii teatrului.

mii cinci ani. Textul proiectului va
avea la bazã o piesã româneascã
contemporanã, scrisã în ultimii 10
ani ºi cu maximum opt personaje.

Potrivit Regulamentului concur-

sului, „textele care nu au mai fost
reprezentate pe scenã au prioritate
– aceasta nu este o condiþie obli-
gatorie, dar va funcþiona ca ºi cri-
teriu de departajare în cazul unui
balotaj”. Proiectul nu este limita-
tiv, numãrul de pagini ºi forma
acestuia sunt la libera iniþiativã a
candidatului. Sunt acceptate ºi dra-
matizãrile, dar numai dupã autori
români contemporani.

Data-limitã pentru depunerea
proiectelor este 10 decembrie 2017
– transmise prin poºtã la sediul te-
atrului sau pe e-mail, la adresa ar-
tistic@tncms.ro. Proiectul câºti-
gãtor va fi anunþat la finalul lunii
ianuarie 2018, el urmând sã se
concretizeze anul viitor, la sala stu-
dio „Ion D. Sîrbu” a TNC.

Proiectele câºtigãtoare ale edi-

þiilor anterioare au fost „Conu’
Leonida faþã cu reacþiunea” de
I.L. Caragiale (regia Diana Dragoº,
scenografia Adriana Dinulescu);
„Photoshop” (text ºi regie Catin-
ca Drãgãnescu, scenografia Sora-
na Þopa); „Profu’ de religie” de
Mihaela Michailov (regia ºi sceno-
grafia Bobi Pricop); „Spargerea”,
dupã nuvela „Jaf armat” de Rãz-
van Petrescu (regia Dragoº Ale-
xandru Muºoiu, scenografia arh.
Andreea Simona Negrilã).

La cea de-a V-a ediþie, în mod
excepþional, au fost declarate câº-
tigãtoare douã proiecte: „Explo-
ziv” de Elise Willk (regia Andrei

Mãjeri, scenografia Alexandra
Panaite) ºi „Sfârºit”, dramatizare
de Oana Hodade dupã proza lui
Florin Lãzãrescu (regia Leta Po-
pescu, scenografia Gloria Gagu).
Au urmat proiectele „Cealaltã
þarã”, dupã romanele Hertei Mul-
ler, „Omul este un mare fazan pe
lume” ºi „Cãlãtorie într-un picior”
(scenariul dramatic ºi regia Alexan-
dru Istudor, scenografia Frances-
ca-Antonia Cioancã) ºi „Monstrul
Nisipurilor” de Csaba Szekely (re-
gia Irina Crãiþã-Mândrã, scenogra-
fia Cezarina Iulia Popescu), pen-
tru acesta din urmã premiera fiind
anunþatã pânã la sfârºitul anului.



cuvântul libertãþii / 9educaþieeducaþieeducaþieeducaþieeducaþieluni, 31 iulie 2017

Domnul ministru al Educaþiei ºi orele de sport!Domnul ministru al Educaþiei ºi orele de sport!Domnul ministru al Educaþiei ºi orele de sport!Domnul ministru al Educaþiei ºi orele de sport!Domnul ministru al Educaþiei ºi orele de sport!
MIRCEA CANÞÃR

Ministrul Educaþiei, Liviu Pop, a adus
în discuþie, mai zilele trecute, problema
orelor de sport, în gimnazii ºi licee. Dacã
ar fi stãruit doar pe importanþa acesto-
ra în curricula ºcolarã n-ar fi fãcut alt-
ceva decât ar fi reiterat, ceea ce ºi pre-
decesori ai domniei sale – o evocãm aici
pe Ecaterina Andronescu – au gãsit de
cuvinþã sã spunã pe mandatul lor. Fãrã
mare succes. Dar ministrul Liviu Pop –
deloc strãin de problemele actuale ale
ºcolii româneºti – s-a pronunþat ºi în
privinþa editãrii unui manual pentru dis-
ciplina de Educaþie fizicã, încã de la cla-
sa a V-a, ceea ce multora le-a sunat ca o
trãznaie. E de-a dreptul discutabil fap-
tul cã un asemenea manual mai lipseº-
te din ghiozdanul, ºi aºa încãrcat al unui
elev. Cu manual sau fãrã, deºi în confe-
rinþa de presã de la Sibiu, Liviu Pop
anunþase cã nu va mai exista disciplinã
curricularã fãrã manual, inclusiv fosta
orã de „dirigenþie”, botezatã acum „con-
siliere ºi orientare” va avea aºa ceva,

ora de sport trebuie... reabilitatã. Întru-
cât a devenit o cenuºãreasã, de mai multã
vreme. Desfãºurarea ei ridicã este ade-
vãrat destule probleme, de la absenþa
vestiarelor ºi a duºurilor, în nu puþine
locuri, la numãrul orelor afectate ºi in-
serþia acestora în programa ºcolarã: la
sfârºitul cursurilor sau între orele de
curs. Sã admitem totuºi cã ministrul
Educaþiei, Liviu Pop, „s-a inspirat”, în
demersul sãu insolit, din ceea ce existã
în alte þãri. Suntem chiar convinºi de
acest lucru. Reformele în domeniul edu-
caþiei fizice sunt o realitate de mai mul-
tã vreme în mai multe þãri. În Dane-
marca, de pildã, cursanþii practicã aler-
garea dimineaþa, înaintea începerea ore-
lor de clasã. În alte þãri nordice sunt
extinse pauzele, pentru a se putea efec-
tua activitãþi fizice pe terenul de sport
sau sala de gimnasticã. Cu alte cuvinte,
ministrul Liviu Pop putea fi mai lãmu-
ritor, adicã mai concret, în ceea ce in-
tenþioneazã sã facã. Marea atletã Iolan-

da Balaº, fostã campioanã olimpicã la
proba de sãriturã la înãlþine ºi apoi pre-
ºedintã a Federaþiei române de atletism,
deplângea într-un interviu faptul cã se
face puþin sport în ºcoalã ºi asta „se vede
cu ochiul liber”. Sportul este astãzi o
componentã a civilizaþiei. Peste tot în
Europa. S-ar putea invoca, totuºi, cã
existã licee, chiar performante, cu un
asemenea program, cum de pildã, la
Craiova, avem Liceul „Petrache Triºcu”,
devenit etalon, prin aportul la cucerirea
unicei medalii de aur, la scrimã, de þara
noastrã, la ultima ediþie a Jocurilor
Olimpice de la Rio. Ca o observaþie: lip-
sesc cu desãvârºire competiþiile sporti-
ve, pe diferite discipline, între ºcolile
generale ºi licee, despre universitãþi din
Craiova nici o vorbã, spre a putea avea
o imagine de ansamblu, mai clarã, a des-
toiniciei profesorilor de educaþiei fizicã,
calitatea activitãþii lor ºi nu în ultimul
rând a dorinþei managerilor din învãþã-
mântul preuniversitar de stat de a ve-

ghea ºi potenþa dezvoltarea armonioasã
a elevilor. ªi încã ceva, care trebuia spus
de ministrul de resort al Educaþiei: Tra-
tatul UE, din 2009, de la Lisabona, con-
ferã baza legalã unor dimensiuni spori-
te dezvoltãrii sportive, iar reþeaua Eu-
rydice a produs un amplu raport „Edu-
caþia fizicã ºi sportul la ºcoalã, în Euro-
pa”. Educaþia fizicã este înþeleasã ca o
disciplinã de studiu, în toate curriculele
naþionale, iar în Germania, Portugalia,
Regatul Unit, þãrile nordice, este îmbrã-
þiºatã abordarea cross-curricularã. Adi-
cã unele noþiuni de ºtiinþele naturii sau
ºtiinþele sociale sunt studiate la educa-
þia fizicã ºi invers, pentru a se observa
cum sunt interacþionate aceste discipli-
ne. Raportul ia în calcul strategiile naþi-
onale ºi iniþiativele de anvergurã din do-
meniul educaþiei ºi activitãþile fizice, ana-
lizeazã curriculumul, evidenþiazã princi-
palele metode de evaluare folosite.  Ne
îndoim cã Liviu Pop este strãin de aºa
ceva, numai cã... a omis sã spunã.

Difuzarea documentarului despre evo-
luþia corpului uman s-a constituit într-
un prilej de dezbatere pe care bibliote-
carii l-au folosit pentru antrenarea co-
piilor într-un joc de roluri ºi discuþii pe
marginea unor subiecte precum alimen-
taþia sãnãtoasã ºi igiena personalã. În
aceeaºi ordine de idei, bibliotecarele
Carmen Ticã ºi Mãdãlina Bãileºtea-
nu le-au oferit copiilor informaþii pre-
þioase cu privire la rolul alimentaþiei sã-
nãtoase ºi, de asemenea, s-a discutat
despre importanþa pãstrãrii unei bune
igiene personale. “Biblioteca Aman ºi-a
fãcut un adevãrat scop din dezvoltarea
unor programe ºi acþiuni în cadrul cã-
rora sã fie discutate tematici precum
obiceiurile de viaþã sãnãtoasã ºi menþi-
nerea unei igiene personale impecabile.
Anul trecut, în cadul unui atelier, care

Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”, prin Ameri-
can Corner/Mediatecã, a organizat, la sfârºitul acestei sãptãmâni,

acþiunea de vizionare a filmului documentar „Corpul Uman”,
copiii fiind antrenaþi în discuþii educative despre ce trebuie sã

facã fiecare pentru a avea un corp frumos ºi sãnãtos.

s-a întins pe durata vacanþei de varã, un
grup voluntari ai bibliotecii a desfãºurat
activitãþi pe marginea subiectelor vizate
de cãtre colegele mele în cadrul progra-
mului Fun in Summer. Dacã admitem
faptul cã mintea sãnãtoasã are nevoie de
un corp sãnãtos,  orice iniþ iativã în
aceastã direcþie este cât se poate de uti-
lã”, a declarat Lucian Dindiricã, mana-
gerul Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi
Aristia Aman”.

Evenimentul este organizat în cadrul
proiectului “Fun in Summer”, un program
de îndrumare ºi informare a copiilor din
centrele sociale din Craiova, care se va des-
fãºura pe parcursul vacanþei de varã a anu-
lui 2017, ºi a avut ca scop conºtientizarea
copiilor cu privire la importanþa igienei per-
sonale ºi a alimentaþiei sãnãtoase.

LAURA MOÞÎRLICHE

S-a încheiat sesiunea din
aceastã varã, cea de XII-a
serie, a concursului de selec-
þie a cadrelor didactice, pen-
tru constituirea Corpului Na-
þional de Experþi în Manage-
mentul Educaþional, conform
metodologiei , aprobatã prin
Ordinul Ministerului Educa-
þiei  Naþionale nr.  4330/
04.07.2017. Pentru Dolj, au
fost alocate 100 de locuri,
fiind înscriºi 99 de candidaþi.
Dintre aceºtia, 92 ºi-au de-
pus portofoliile pentru evalua-
re. Punctajul minim de admi-
tere a fost de 70 de puncte. Dupã susþi-
nerea examenului, au promovat 88 de
cadre didactice, restul fiind neadmise. Re-
zultatele nu sunt finale, pânã la soluþio-
narea contestaþiilor, la începutul lunii au-
gust fiind fãcutã cunoscutã lista definiti-

O nouã promoþie de experþi
în managementul educaþional, la Dolj

Asociaþia pentru Tineri – „Streets”,
împreunã cu ARDOR Oltenia ºi Asocia-
þia Culturalã „Valea Dacilor” deruleazã
proiectul „Istorie în imagini”, finanþat de
Ministerului Tineretului ºi Sportului.
Într-o tabãrã tematicã, desfãºuratã la
Centrul de agrement Costeºti , 35 de ti-
neri din Dolj, Vîlcea ºi Hunedoara vor
descoperi locurile unde s-au scris im-

portante pagini din isto-
ria românilor, îºi vor îm-
bunãtãþi cunoºtinþele, îºi
vor dezvolta competen-
þele în domeniul fotogra-
fiei . Ei vor participa la
activitãþi formative, ar-
tistice, culturale – cur-
suri de fotografie digita-
lã, ateliere, având ca
temã istoria dacilor, vi-
zite la Sarmisegetuza
Regia, Sarmisegetuza
Ulpia, Cetãþuia, Blidaru,
Feþele Albe. Tabãra este

precedatã de o campanie ºi de sesiuni de
informare, ai cãror beneficiari vor fi 2.000
de tineri din Craiova, Horezu ºi Orãºtioa-
ra de Sus. Proiectul se deruleazã în pe-
rioada 17 iulie – 1 septembrie 2017. Cei
interesaþi trebuie sã trimitã o scrisoare de
intenþie la adresa asociatiastreets@yaho-
o.com, pânã pe 5 august a.c.

CRISTI PÃTRU

vã cu cei admiºi. Cei care nu obþin diplo-
ma de expert nu pot ocupa funcþii în ma-
nagementul instituþiilor de învãþãmânt
preuniversitar. Pânã în acest moment, în
judeþul nostru sunt atestaþi 959 de experþi.

CRISTI PÃTRU
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Dmitri Rogozin a condamnat din nou,
într-un interviu acordat postului Rossia 24,
interdicþia privind tranzitarea spaþiului aeri-
an al României de cãtre avionul sãu ºi deci-
zia Chiºinãului de a opri intrarea în Repu-
blica Moldova a unor cetãþeni ruºi. “Consi-
der cã aici sunt implicate mai multe pãrþi...
Este vorba în primul rând de grupul mafiot
care se aflã în spatele guvernãrii din R.Mol-
dova ºi care este conºtient de faptul cã are
acum probleme cu legea - pentru ei era
important sã fie de aceeaºi parte a barica-
dei cu Occidentul. Ei au pus la cale provo-
cãrile împotriva artiºtilor noºtri, împotriva
trupelor de menþinere a pãcii”, a declarat
Dmitri Rogozin, potrivit ediþiei moldovene
a agenþiei Sputnik.

Mai mulþi cetãþeni ruºi, inclusiv artiºti ºi
un parlamentar, au fost opriþi joi sã intre în
Republica Moldova, situaþie care a atras cri-
tici vehemente din partea preºedintelui pro-
rus Igor Dodon ºi a vicepremierului Rusiei,
Dmitri Rogozin, care a catalogat situaþia
drept “ruºinoasã”. Deputatul rus Pavel ªpe-
rov ºi un grup de artiºti care urmau sã mear-
gã în regiunea separatistã moldoveanã
Transnistria pentru festivitãþi organizate la
25 de ani de la începerea operaþiunii ruse de
menþinere a pãcii au fost opriþi joi pe Aero-
portul din Chiºinãu ºi au plecat înapoi în
Rusia. “Pe de altã parte, este România, care
a devenit acum în mod evident o marionetã
a SUA ºi care, contrar simþului realitãþii ºi
intereselor sale de securitate, a amplasat pe
teritoriul sãu sistemul de apãrare antirache-
tã”, a adãugat Dmitri Rogozin.

În acelaºi timp, Dmitri Rogozin a decla-
rat cã, pe fondul tensiunilor bilaterale, avio-
nul ministrului român de Externe, Teodor

“Comisia Europeanã a luat-o pe un drum
care nu va duce nicãieri ºi orice pas fãcut
pe acest drum va creºte costurile de întoar-
cere”, a declarat Krzysztof Szczerski, ºeful
de cabinet al preºedintelui Poloniei, Andrzej
Duda. Uniunea Europeanã “nu are autorita-
te” sã se implice în organizarea sistemelor
judiciare din statele membre, susþine repre-

Mahmud Abbas, preºedintele Autoritãþii
Palestiniene, a refuzat o întâlnire
cu emisarul lui Donald Trump

Mahmud Abbas, preºedintele Autoritãþii
Palestiniene, a refuzat, acum câteva zile, în-
trevederea cu Jason Greenblatt, emisarul pre-
ºedintelui SUA Donald Trump pentru Orien-
tul Mijlociu, pe fondul tensiunilor bilaterale,
anunþã surse arabe citate de site-ul israelian
Ynetnews.com. Jason Greenblatt s-a aflat la
Ramallah în urmã cu câteva zile, dar Mah-
mud Abbas a refuzat întrevederea cu el. Con-
form unor surse arabe, Mahmud Abbas a
refuzat întrevederea deoarece emisarul ame-
rican evocase ipoteza unor sancþiuni împo-
triva Autoritãþii Palestiniene pe fondul inten-
sificãrii violenþelor între palestinieni ºi israe-
lieni în zona locurilor de rugãciune mozaice
ºi musulmane din Ierusalim. Jason Green-
blatt s-a întâlnit însã cu Saeb Erekat, secre-
tarul general al Organizaþiei pentru Eliberarea
Palestinei, ºi cu Majid Faraj, ºeful Servicului
palestinian de informaþii.

Liam Fox: Menþinerea liberei circulaþii
din UE în Marea Britanie post-Brexit
ar sfida referendumul

Menþinerea libertãþii de circulaþie a cetãþe-
nilor între Marea Britanie ºi Uniunea Euro-
peanã, dupã Brexit, ar fi incompatibilã cu re-
zultatul referendumului din iunie 2016, afir-
mã Liam Fox, ministrul britanic al Comerþu-
lui, semnalând disensiuni cu alþi membri ai
Guvernului Theresa May. “Am spus foarte
clar cã restabilirea controlului asupra fron-
tierelor a fost unul dintre elementele pe care
le-am vrut prin referendum; libertatea de cir-
culaþie nereglementatã mi s-ar pãrea incom-
patibilã cu acea decizie”, a declarat Liam Fox,
citat de publicaþiile Sunday Times ºi Finan-
cial Times. Liam Fox a respins astfel ideea
cã în Cabinetul Theresa May ar exista un
consens privind prelungirea cu trei ani a li-
bertãþii de circulaþie dupã ieºirea Marii Brita-
nii din Uniunea Europeanã, în cadrul unui
acord tranzitoriu. “Dacã au existat discuþii
pe aceastã temã, eu nu am participat la ele.
Nu am fost implicat în nicio discuþie pe acest
subiect, nu mi-am dat acordul în niciun fel”,
a explicat Liam Fox.

Bombardiere strategice americane
au survolat Peninsula Coreea
ca avertisment adresat Phenianului

Douã bombardiere strategice americane,
însoþite de aeronave de vânãtoare japoneze
ºi sud-coreene au efectuat zboruri deasupra
Peninsulei Coreea într-o demonstraþie de for-
þã dupã recentul test balistic efectuat de Co-
reea de Nord, anunþã Forþele Aeriene ameri-
cane. Zborul bombardierelor B-1B este o re-
acþie directã la recentele teste cu rachete in-
tercontinentale efectuate de Coreea de Nord,
anunþã Comandamentul Forþelor Aeriene ame-
ricane. Avioanele au decolat de la o bazã ame-
ricanã din Arhipelagul Guam ºi au fost înso-
þite de aeronave de vânãtoare japoneze ºi sud-
coreene în zborul deasupra Peninsulei Core-
ea. “Coreea de Nord rãmâne cea mai urgen-
tã ameninþare la adresa stabilitãþii regionale”,
afirmã generalul Terrence J. O’Shaughnes-
sy, comandantul Forþelor Aeriene SUA din
regiunea Pacific. “Dacã primim ordin, sun-
tem pregãtiþi sã ripostãm rapid, cu o imensã
forþã letalã oricând este necesar”, atrage aten-
þia generalul american. Coreea de Nord poa-
te lansa un atac nuclear în orice zonã situatã
pe teritoriul continental american, a afirmat
preºedintele nord-coreean, Kim Jong-Un,
dupã noul test balistic, iar Statele Unite ºi Co-
reea de Sud au anunþat cã analizeazã “opþiuni
militare” pentru contracararea ameninþãrii
nord-coreene.

Dmitri Rogozin, vicepremierul rus:Dmitri Rogozin, vicepremierul rus:Dmitri Rogozin, vicepremierul rus:Dmitri Rogozin, vicepremierul rus:Dmitri Rogozin, vicepremierul rus:
România este “o marionetã a SUA”România este “o marionetã a SUA”România este “o marionetã a SUA”România este “o marionetã a SUA”România este “o marionetã a SUA”
Vicepremierul Rusiei, Dmitri Rogozin, a denun-

þat din nou interdicþia aerianã, acuzând România
cã este “o marionetã a SUA” ºi afirmând cã avio-
nul ministrului român de Externe, Teodor Meleºca-
nu, a evitat o escalã în Moscova, în timp ce deputaþi
ruºi cer restricþii pentru curse aeriene române. 

Meleºcanu, a evitat o es-
calã în Rusia. ”Avionul
ministrului urma sã facã
escalã în Moscova, dar a
ales o altã rutã”, a afirmat
Dmitri Rogozin, citat de
ediþia rusã a agenþiei Sput-
nik (RIA Novosti). Dmitri
Rogozin nu a oferit detalii
despre acest incident, dar,
potrivit site-ului Ministeru-
lui român de Externe, Teodor Meleºcanu
tocmai a efectuat o vizitã în Kazahstan.

Deputaþi ruºi cer interdicþii de zbor pen-
tru avioanele române care tranziteazã Rusia
Oleg Nilov ºi Aleksei Juravlev, membri ai
Dumei de Stat (Camera inferioarã a Parla-
mentului rus), au cerut explicaþii din partea
României ºi “mãsuri simetrice” - interdicþii
de zbor pentru avioanele române care tran-
ziteazã spaþiul Rusiei. Grigori Karasin, ad-
junct al ministrului rus de Externe, a avut un
ton moderat, precizând cã mãsurile de re-
torsiune vor fi analizate abia dupã oferirea
explicaþiilor de cãtre Bucureºti.

Sâmbãtã, Dmitri Rogozin a denunþat “cas-
cadoria ruºinoasã” a autoritãþilor române,
care au interzis tranzitul avionului sãu, ce-
rând o analizã a Moscovei asupra incidentu-
lui, urmatã de “mãsuri dure de retorsiune”
împotriva României. “Tonul aspru al afirma-
þiilor mele reflectã emoþiile pe care le-am avut
în legãturã cu ce li s-a întâmplat pasagerilor
avionului nostru”, a afirmat Dmitri Rogo-
zin, citat de site-ul agenþiei Tass. “Cei mai
mulþi pasageri reveneau acasã. M-am depla-
sat de fiecare datã în R.Moldova cu avioane
comerciale ruse. Cascadoria ruºinoasã a ro-
mânilor ºi a Guvernului moldovean necesitã

o analizã atentã ºi mãsuri dure ºi precise de
retorsiune”, a avertizat vicepremierul Rusiei.
“Þãrile din Vest nu se vor împãca niciodatã
cu aspiraþiile Rusiei de a fi o þarã liberã ºi
puternicã. Erau destul de mulþumite cu Ru-
sia instabilã din anii 1990, dar nu se vor îm-
pãca niciodatã cu dorinþa noastrã de a fi li-
beri ºi puternici. Iar modul nostru de a fi
liberi ºi puternici va fi cea mai bunã reacþie
la sancþiuni ºi la acþiuni murdare. Vom deci-
de cum sã eliminãm aceste creaturi mârºa-
ve”, a insistat Rogozin.

Avionul vicepremierului rus, Dmitri Ro-
gozin, nu a primit vineri permisiunea de a
tranzita spaþiul aerian al României pentru a
ajunge în Republica Moldova. Aeronava
tranzitase state membre ale Uniunii Euro-
pene precum Polonia, Slovacia ºi Ungaria,
dar nu i s-a permis survolarea României.
Aeronava rusã alesese ruta Rusia-Belarus-
Polonia-Slovacia-Ungaria-România-R.Mol-
dova pentru a evita tranzitarea Ucrainei, stat
cu care Moscova are o relaþie tensionatã.
Dmitri Rogozin urma sã se întâlneascã vi-
neri cu preºedintele Republicii Moldova,
Igor Dodon, un politician prorus, ºi cu li-
derul regimului separatist din Transnistria,
Vadim Krasnoselski.

Polonia denunþã procedura de sancþionare
declanºatã de Comisia Europeanã

Preºedinþia Poloniei a respins procedura de sancþionare declanºatã
de Comisia Europeanã, avertizând cã iniþiativa “nu va duce nicãieri”
ºi susþinând cã Uniunea Europeanã nu are autoritatea de a se implica

în organizarea sistemelor judiciare din statele membre.

zentantul Preºedinþiei Poloniei.
Comisia Europeanã a lan-

sat, sâmbãtã, procedura de
sancþionare a Poloniei pentru
încercãrile de subminare a in-
dependenþei justiþiei, acordând
un termen de 30 de zile Gu-
vernului conservator de la Var-
ºovia pentru a oferi clarificãri.
Decizia de lansare a procedu-
rii de sancþionare a fost luatã

de Comisia Europeanã miercuri, dar a fost
activatã sâmbãtã, dupã ce legea de refor-
mare a sistemului judiciar a fost publicatã
în Jurnalul oficial polonez.

Guvernul de la Varºovia, format de Par-
tidul Lege ºi Justiþie (PiS, centru-dreap-
ta), al lui Jaroslaw Kaczynski, are le dis-
poziþie 30 de zile pentru a rãspunde preo-

cupãrilor Comisiei Europene privind sub-
minarea independenþei justiþiei. Preºedin-
tele Poloniei, Andrzej Duda, a refuzat luni
sã promulge douã proiecte de lege adop-
tate de Parlament care ar fi afectat inde-
pendenþa sistemului judiciar. Dar opoziþia
preºedintelui nu viza ºi noua lege de reor-
ganizare a jurisdicþiilor instanþelor, publi-
catã vineri în Jurnalul oficial.

Potrivit Bruxellesului, reformarea instan-
þelor judiciare conþine mãsuri discriminato-
rii de genul vârstelor diferite de pensionare
în funcþie de gen. În plus, ministrul polonez
al Justiþiei a primit prerogativa de a prelungi
mandatele judecãtorilor care au depãºit vâr-
sta de pensionare. Comisia Europeanã a aver-
tizat cã ar putea retrage drepturile de vot ale
Poloniei în instituþiile Uniunii Europene. Var-
ºovia a denunþat un “ºantaj”. 
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07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Descãlecaþi în Carpaþi (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 ªtiri
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Secrete de rãzboi
1998, SUA, Documentar
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:00 România 9
22:30 Izolaþi în România
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
01:00 România 9 (R)
01:30 La un pas de România

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

TVR 1

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

(R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

Cioroianu
15:40 Poate nu ºtiai
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 Gala Umorului (R)
17:40 Destinul prinþesei Ok-Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

secunde
20:00 Poveste imoralã
2000, România, Acþiune
21:10 Teatru TV
23:20 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã, Mister
00:10 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
01:00 Între cer ºi mare (R)
01:30 5 minute de istorie cu Adrian

Cioroianu
01:40 Naturã ºi aventurã (R)

TVR 2

08:05 500 de zile cu Summer
09:40 Micul prinþ
11:25 Osmosis Jones
13:00 X-Men: Apocalypse
15:25 Primul Contact
17:20 Pe platourile de filmare
17:50 Trumbo
20:00 Urzeala tronurilor
21:00 Jucãtorii
21:30 Nu-i totul alb sau negru
22:00 Twin Peaks
23:05 Omul care a cunoscut

infinitul
00:55 Fraþii Solomon
02:30  Jesse Stone: pierdut în Paradise

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Noaptea îndrãgostiþilor
2007, Canada, Comedie,

Fantastic, Romantic, Dragoste
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Joc în doi
1997, SUA, Acþiune
23:30 ªtirile Pro Tv
23:45 Anamorfoza
2007, SUA, Thriller
02:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
07:45 Cine-i cine? (R)
09:00 Dimineþi lângã tine (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 Dimineþi lângã tine
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Parola: Te iubesc
22:00 Iertare
00:00 Iubire ºi onoare
01:00 Dimineþi lângã tine (R)
02:00 Parola: Te iubesc (R)
03:30 Ce se întâmplã doctore ? (R)
04:00 Petale de singurãtate (R)
04:45 Iertare (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

07:00 Rezoluþii pentru Crãciun
(R)

09:00 La bloc (R)
11:30 Dansul Dragostei 4:

Revoluþia (R)
13:30 Jumanji (R)
15:30 La bloc
18:15 Sfârºitul aventurii
20:30 St. Trinian's
22:30 Camarazii
00:30 Echipa de încredere (R)
03:00 Cine A.M.
05:15 Wolverine
05:45 Sfârºitul aventurii (R)

PRO CINEMA

09:40 Teleshopping

10:00 Next Star

13:00 Observator

14:00 Nuntã cu scântei

16:00 Observator

17:00 Gashka Mare

19:00 Observator

20:00 În puii mei

20:30 Insula iubirii

23:30 Concert Delia: Psihedelia

01:30 Lege ºi ordine: Brigada

specialã

1999, SUA, Crimã, Dramã

02:15 La birou

2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste

03:15 Nuntã cu scântei (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

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

Dramã, Romantic, Dragoste
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Jumãtatea mea ºtie (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
23:00 Vrei sã fii milionar (R)
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
03:15 Pastila de râs (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Focus 18 (R)

08:45 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

09:30 Teleshopping

10:00 Mondenii

2006, România, Comedie

11:00 Teleshopping

11:30 Focus Magazin (R)

12:00 Teleshopping

13:00 Secrete de stil (R)

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gãteºte mai bine

(R)

16:00 Veronica

1972, România, Familie, Muzical

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai bine

20:30 Apel de urgenþã

21:30 Dosarele DNA

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Cronica cârcotaºilor

01:30 Expirat (R)

2007, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste

03:15 Mama mea gãteºte mai bine

(R)

04:30 Focus 18 (R)

05:45 Vreau sã divorþez

06:45 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Ora exactã în sport
22:00 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:00 FIGHT NIGHT Brasov:

“Urmaºii lui Dracula” (EXPLOZIV)
00:00 Ora exactã în sport (R)
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO
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X-Men: Apocalypse

Se difuzeazã la HBO, ora 13:00

În 1983, invincibilul ºi nemurito-
rul Apocalypse este eliberat, dupã
ce a fost îngropat timp de mai
multe milenii.  Furios cã semenii
sãi nu mai sunt priviþi ca niºte zei,
Apocalypse adunã o echipã de
mutanþi puternici, inclusiv pe
descurajatul Magneto, pentru a
distruge lumea ºi a crea o nouã
ordine mondialã, peste care sã
domneascã.
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Anamorfoza

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 23:45

Un thriller psihologic bazat
pe conceptul numit anamorfo-
zã, o tehnicã folositã în pictu-
rã care manipuleazã legile
perspectivei pentru a crea
doua imagini separate pe o
singurã suprafaþã...
Cu:
Scott Speedman, Willem

Dafoe

St. Trinian's

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

St Trinian's, o ºcoalã de
"tinere domniºoare" cu anar-
hica ei doctrinã a liberei ex-
primãri, aduce alãturi un
echipaj pestriþ de feþe non-
conformiste ºi imposibil de
stãpânit care, folosindu-se
de ingeniozitatea ºi farmecul
din dotare, salveazã instituþia
de la faliment...

$
1 EURO ...........................4,5558 ............. 45558

1 lirã sterlinã................................5,0926....................50926

1 dolar SUA.......................3,8912........38912

1 g AUR (preþ în lei)........157,5815.....1575815

Cursul pieþei valutare din 31 iulie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie
În mare

parte seninluni, 31 iulie - max: 35°C - min: 20°C

METEO

sursa: cinemagia.ro
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Amityville: Trezirea la viaþã

Ora:  16:30; 20:30

Gen film: Horror, Thriller

Fantastica aventurã din Oz

Ora: 14:00(3D)

Gen film: Animaþie, Aventuri, Familie

Nebune de fericire
Ora: 18:00

Gen film: Comedie, Dramã

MARÞI - 1 august

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Izolaþi în România (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 ªtiri
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Secrete de rãzboi
1998, SUA, Documentar
18:30 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:30 Anchetele comisarului

Antonescu
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
01:30 Izolaþi în România (R)
02:00 Telejurnal (R)

TVR 1

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

(R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

Adrian Cioroianu
15:40 Poate nu ºtiai
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 Portret In Memoriam Janos

Taub
17:10 Cap compas (R)
17:40 Destinul prinþesei Ok-Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

secunde
20:00 Poveste imoralã
2000, România, Acþiune
20:50 Poate nu ºtiai
21:00 Destine ca-n filme
22:00 D'ale lu' Miticã (R)
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:50 Mutant X (R)
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
00:40 Între cer ºi mare (R)
01:10 România Turisticã (R)

TVR 2

07:35 Epoca de gheaþã 3:
Apariþia dinozaurilor

09:10 Goana dupã cadou 2
10:45 Mâine
12:45 Trumbo
14:50 Misterul din florãrie:

nimeni nu suflã o vorbã
16:15 Tini: Marea schimbare a

Violettei
17:55 Trauma
20:00 Pactul
21:55 Black Mass: Afaceri

murdare
00:00 Câini
01:45 Camera de camin

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Romane ºi psihoterapie
2001, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:15 Fracul Magic
2002, SUA, Acþiune, Comedie
23:15 ªtirile Pro Tv
23:30 Lipit de tine
2003, SUA, Comedie
01:30 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:30 Arena bucãtarilor (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
07:45 Cine-i cine? (R)
09:00 Dimineþi lângã tine (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 Dimineþi lângã tine
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Parola: Te iubesc
22:00 Iertare
00:00 Iubire ºi onoare
01:00 Dimineþi lângã tine (R)
02:00 Parola: Te iubesc (R)
03:30 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
04:00 Petale de singurãtate (R)
04:45 Iertare (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

08:00 Ce spun românii (R)
09:00 La bloc (R)
11:30 Gravidul (R)
13:45 St. Trinian's (R)
15:45 La bloc
18:00 Marea farsã
20:30 Ma scoti din minþi!
22:30 Cine râde la urmã...
00:30 Ma scoti din minþi! (R)
02:30 Cine A.M
05:30 Wolverine
06:00 Marea farsã (R)

PRO CINEMA

09:40 Teleshopping
10:00 Next Star
13:00 Observator
14:00 Nuntã cu scântei
16:00 Observator
17:00 Gashka Mare
19:00 Observator
20:00 În puii mei
20:30 iUmor
01:00 Aºii din mânecã 2: Balul

asasinilor
2009, SUA, Canada, Acþiune,

Comedie, Crimã, Mister
02:30 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

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

ANTENA 1

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

Romantic, Dragoste
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Jumãtatea mea ºtie (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
23:00 Vrei sã fii milionar (R)
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
03:15 Pastila de râs (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Veronica (R)
1972, România, Familie, Muzical
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Casa: construcþie ºi

design (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãte?te mai

bine (R)
16:00 Veronica se întoarce
1973, România, Muzical
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Premoniþia
2007, SUA, Dramã, Fantastic,

Mister, Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Cronica cârcotaºilor
01:30 Premoniþia (R)
2007, SUA, Dramã, Fantastic,

Mister, Thriller
03:15 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:30 Focus 18 (R)
05:45 Apel de urgenþã (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Special UEFA Champions

League calificari turul III, FCSB –
Viktoria Plzen

20:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:15 Special UEFA Champions

League calificari turul III, FCSB –
Viktoria Plzen

21:30 FIGHT NIGHT Craiova:
“Lei in cusca” (EXPLOZIV)

22:15 Special UEFA Champions
League calificãri turul III, FCSB –
Viktoria

00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Fotbal UEFA Champions

League calificari turul III, FCSB –
Viktoria Plzen

02:15 În mintea criminalului

SPORT.RO

RECOMANDÃRI TV
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Trauma

Se difuzeazã la HBO, ora 17:55

Will Smith interpreteazã rolul
principal din Trauma, un thriller
dramatic bazat pe incredibila dar
adevãrata poveste a imigrantului
Benner Omalu, un strãlucit neu-
ropatolog, care fãcând o impor-
tantã descoperire medicalã a
ajuns, ca ºi David împotriva lui
Goliat, sã se lupte cu una dintre
cele mai puternice instituþii ale
lumii.
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Fracul Magic

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 21:15

Jimmy Tong (Jackie Chan), de
profesie ºofer de taxi, aflã cã
atunci când lucrezi pentru un
milionar precum Clark Devlin
(Jason Isaacs), trebuie sã ºtii o
singurã regulã: Niciodata sã nu
pui mâna pe fracul sãu de mare
valoare. Dar, când Devlin ajun-
ge la spital rãnit în urma unei
altercaþii, Jimmy îmbracã fracul
ºi îºi dã seama curând cã acest
costum are calitãþi aparte...

Cine râde la urmã...

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:30

Samantha Berger, barmãniþã în
New York, îºi doreºte sã se
numere printre protagoniºtii
spectacolului de stand-up co-
medy gãzduit de localul în care
lucreazã. Din cauza faptului cã
este grasã ºi se teme cã publi-
cul va fi ostil din cauza acestui
fapt, Samantha se mulþumeste
sã scrie materiale pentru alþii.

sursa: cinemagia.ro

 



MIERCURI - 2 august

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Eu, consumatorul (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Convieþuiri
16:00 ªtiri
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Secrete de rãzboi
1998, SUA, Documentar
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:30 Repriza a treia
21:05 Live stadion
21:15 Fotbal Champions

League: Viktoria Plzen - FCSB
23:15 Repriza a treia
23:45 Telejurnal
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Fotbal Champions

League (R)
02:20 Telejurnal (R)

TVR 1

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

(R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

Cioroianu
15:40 Poate nu ºtiai
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 Destine ca-n filme (R)
17:40 Destinul prinþesei Ok-Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

secunde
20:00 Poveste imoralã
2000, România, Acþiune
21:10 Fratii Karamazov
1969, Rusia, Dramã
22:40 5 minute de istorie cu Adrian

Cioroianu
22:50 Poate nu ºtiai
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:50 Mutant X (R)
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
00:40 Între cer ºi mare (R)
01:10 România Turisticã (R)
01:40 Pescar hoinar (R)

TVR 2

07:30 Tini: Marea schimbare a
Violettei

09:10 Trauma
11:15 In slujba vieþii
13:35 Epoca de gheaþã: Ploaie

de meteoriþi
15:15 Lungul drum al lui Billy Lynn
17:10 Aventura
19:00 Jucãtorii
19:30 Nu-i totul alb sau negru
20:00 Primul Contact
22:00 Urzeala tronurilor
23:05 Twin Peaks
00:05 Momentum: Urmãrire disperatã

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Elixirul dragostei
1992, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Plan de joc
2007, SUA, Comedie, Familie,

Sport
23:45 ªtirile Pro Tv
00:00 Triunghiul dragostei ºi al

morþii
2014, Marea Britanie, SUA,

Franta, Romantic, Thriller
02:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
08:00 Cine-i cine? (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Dimineþi lângã tine (R)
10:15 Teleshopping
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Teleshopping
12:00 Petale de singurãtate (R)
14:00 Parola: Te iubesc
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Dimineti langa tine
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
21:00 Iertare
23:00 Iubire ºi onoare
00:00 Dimineþi lângã tine (R)
01:00 Parola: Te iubesc (R)
01:45 Petale de singurãtate (R)
03:30 Iertare (R)
05:00 Iubire ºi onoare (R)
05:45 Parola: Te iubesc (R)
06:45 Îngeri pãzitori (R)

08:30 Ce spun românii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Sfârºitul aventurii (R)
14:15 Jumanji (R)
16:15 La bloc
18:30 Safari
20:30 Kung Pow!: Puterea

pumnului
22:15 ªtiu ce-ai fãcut astã-varã
00:15 Kung Pow!: Puterea

pumnului (R)
02:00 Cine A.M.
06:15 Wolverine
06:45 Safari (R)

PRO CINEMA

09:40 Teleshopping
10:00 Next Star
13:00 Observator
14:00 Nuntã cu scântei
16:00 Observator
17:00 Gashka Mare
19:00 Observator
20:00 În puii mei
20:30 Te Pui Cu Blondele ?
23:30 Eu, Frankenstein
2014, SUA, Australia, Acþiune,

Fantastic, SF
01:30 Lege si ordine: Brigada

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

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

ANTENA 1

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

Dramã, Romantic, Dragoste
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Jumãtatea mea ºtie (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
23:00 Vrei sã fii milionar (R)
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
03:15 Sabbagh în acþiune (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Veronica se întoarce (R)

1973, România, Muzical

09:30 Teleshopping

10:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

11:00 Teleshopping

11:30 Focus din inima României

(R)

12:00 Teleshopping

13:00 Cu lumea-n cap (R)

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gãteºte mai bine

(R)

16:00 Tusea ºi junghiul

1992, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai bine

20:30 Corsarul Negru

1971, Spania, Acþiune, Aventuri,

Comedie

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Cronica cârcotaºilor

01:30 Nunþi de poveste

03:15 Mama mea gãteºte mai bine

(R)

04:30 Focus 18 (R)

05:45 Dosarele DNA (R)

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Fotbal UEFA Champions

League calificari turul III, FCSB –
Viktoria Plzen

21:00 Ora exactã în sport
22:00 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:00 Fight Night: GREU DE

UCIS!, Sandu Lungu - Andrzej
Kulik (EXPLOZIV)

00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat

SPORT.RO

cuvântul libertãþii / 13luni, 31 iulie 2017
programe TV / recomandãriprograme TV / recomandãriprograme TV / recomandãriprograme TV / recomandãriprograme TV / recomandãri

RECOMANDÃRI TV
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Momentum:
Urmãrire disperatã

Se difuzeazã la HBO, ora 00:05

Un film de acþiune ameþitor
plasat în captivantul peisaj al
metropolei sud-africane Cape
Town, Momentum este o poves-
te despre crimã, lãcomie ºi
izbândã, populatã cu câteva
personaje care au de comis un
jaf complicat care, însã, devine
un cumplit eºec.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Eu, Frankenstein

Se difuzeazã la Antena 1, ora   23:30

Acþiunea filmului este plasatã
într-un prezent distpoic, unde
gargui rãzbunãtori ºi demoni
feroce se dezlãnþuie într-o bãtã-
lie finalã pentru putere. Creaþie a
lui Victor Frankenstein, Adam se
trezeºte prins în mijlocul con-
fruntãrii celor douã rase ºi ajun-
ge astfel sã descopere un se-
cret despre el însuºi ce ar putea
schimba soarta luptei....

Plan de joc

Se difuzeazã la Pro Tv, ora  21:30

Dwayne "The Rock" Johnson
este pe cale sã întâlneascã un
adversar pe mãsura lui - chiar
dacã e vorba de o fetiþã de nu-
mai 1,20m înâlþime. Cu o prezen-
þã unicã pe ecran, care combinã
farmecul lui incontestabil cu
umorul ºi autoironia, el îºi reafir-
mã imaginea de actor principal
desãvârºit, unul dintre noii ma-
eºtri surprinzãtori ai filmelor de
comedie din zilele noastre...

Kung Pow!:
Puterea pumnului

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Oedekerk este Alesul, copil
minune al actelor marþiale chiar
din pântecul mamei, care vrea
sã se razbune pe legendarul ºi
maleficul Master Pain, ucigaºul
pãrinþilor sãi. În aceastã misiu-
ne, el e ajutat de amabilul ºi
inþeleptul Master Tang dar ºi de
Whoa, o reginã a karatelor cu o
problemã de decolteu...
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic – Craiova cu sediul în
localitatea Craiova, str.
ªoseaua Bãlceºti nr.54,
judeþul Dolj,scoate la
concurs 3 posturi de lu-
crãtor calificat în creºte-
rea animalelor. Interviul
va avea loc în data de
21.08.2017, ora 10.00 la
sediul unitãþii. Relaþii la
telefon: 0251/ 417.534.

OFERTE DE SERVICIU
S.C. ANGAJEAZÃ
MUNCITORI NECALI-
FICAÞI ÎN CRAIOVA.
Telefon: 0770/626.077.

Angajez recepþioner
hotel. Telefon: 0766/
481.842.

Caut menajerã curãþe-
nie în apartament, de
douã ori pe lunã. Tele-
fon: 0727/226.367.

SOCIETATE anga-
jeazã vânzãtor maga-
zin electrice, sanitare,
vopseluri. Telefon:
0723/619.469, 0251/
533.472.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
Confecþionez porþi
metalice, garduri me-
talice pe orice parte, pe
linie metalicã, la preþuri
minime. Relaþii la te-
lefon: 0764/683.122.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cãmin
str. Putnei nr. 31,
cam. 318 . Telefon:
0763/506.962; 0768/
437.838.

APARTAMENTE
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, foarte spa-
þios, proaspãt igieni-
zat, cu vedere trila-
teralã, 2 bãi, 2 bal-
coane, decomandat
- zona 1 Mai, Târg
Pelendava – Kau-
fland. Telefon: 0762/
622.136.

CASE

D+P-6 camere, 2
bãi, 2 holuri, pivniþã,
utilitãþi, teren 1300
mp, vie, pomi, str.
Bucovãþ. Accept cre-
dit prima casã. Tele-
fon: 0769/360.741.

Vând casã în Craio-
va, Mesteacãnului,
Aleea Corneliu Co-
posu nr. 2, teren 82
mp. 25.000 Euro. Te-
lefon: 0734/155.815.

Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, izolatã
termic, încãlzire cen-
tralã, 570 mp sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie;
anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.

Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp teren
intravilan,cadastru fã-
cut la 10 km de Cra-
iova sau schimb cu
garsonierã plus dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.
400 mp teren str. Pã-
uniþei. Telefon: 0766/
531.958.
Proprietar vând  1000
mp Cîrcea lângã
Complex Magnolia ºi
5000 mp  - Gara Pie-
leºti lângã Fabrica
de termopane Q
Fort. Telefon: 0752/
641.487.
Vând teren intravi-
lan Piaþa Chiriac
418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semi-
casã. Telefon: 0723/
013.004.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.

Vând lot 500 mp –
Craiova, cart ier
ªimnicu de Jos, uti-
litãþi - la DJ, cadas-
tru. Telefon: 0744/
563.823.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

CUMPÃR GARSO-
NIERÃ plata pe loc la
parter. Telefon: 0761/
355.107.

CASE

Cumpãr 2 camere ºi
baie la casã în Cra-
iova plata pe loc. Te-
lefon: 0758/270.906;
0761/355.107.

AUTO
STRÃINE

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.

Vând urgent loc de
veci  Roboaica,
groapã bol t i tã –
placã metalicã 2 lo-
curi. Telefon: 0744/
208.585.

Vând plug pentru
boi. Craiova, str.
Rândunele nr.43.

Vând 3 locuri de
veci cimit irul Si-
neasca. Telefon:
0763/  506.962;
0768/ 437.838.

Urgent!Vând con-
venabil maºinã de
spãlat Whirlpool.
Telefon:  0741/
072.812.

Vând aragaz 3
ochiuri SOMEª cu
hotã electricã ºi
chiuvetã fontã. Tele-
fon: 0728/ 011.731.

Vând bicicletã de
b ã r b a t  n o r m a l ã
româneascã bine
înt re þ inutã,  sa l -
tea de  2x1,20 pe
a rcu r i .  Te le fon :
0251/464.043.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 31 iulie 2017

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

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

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând aragaz voiaj
douã och iur i  cu
butelie, polizor un-
gh iu la r,  ( f l ex )
D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,
a l t e rna to r  12V
nou, pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã di-
ve rsã  Te le fon :
0251/427.583.

Vând douãspreze-
ce (12) taburele
din pal melaminat.
Te le fon :  0728/
911.350.

Vând mobilier ma-
gazin din pal mela-
minat  în  s tare
bunã, 4 galantare
cu geam, 3 etajere
cu rafturi, 2 dula-
puri. Telefon: 0748/
599.012.

Vând loc de veci
cimitirul Ungureni.
Te le fon :  0741/
186.100.

Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.

Vând  Tv  spo r t
alb- negru- 50 lei,
triciclu copii – 50
lei Telefon: 0351/
181 .202 ;  0732 /
128.320.

Vând þuicã, podea
Dacia 1310, maºi-
nã de cusut PAFF.
Te le fon :  0747/
674.714.

Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.

Vând gropi la Ci-
mitirul Romaneºti.
Te le fon :  0744/
846.895;  0727/
884.205.

Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri, pom-
pã Kama de udat
grãdina, 4 bare cor-
nier de 70cm lungi
de 2,80m. Telefon:
0770/303.445.

Vând maºinã de
scris electricã,
transformator 12 ºi
24 Volþi, calorifere
fontã, piese Dacia
noi, pantofi, bo-
canci, ghete milita-
re noi, frigider. Tele-
fon: 0735/445.339.

Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer elec-
t r ic  nou 11 e le-
menþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon:
0771/558.572.

Vând aragaz 4
ochiuri, televizor
color 100 lei buca-
ta, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi
fãcute noi cimitirul
Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.

Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei.  Telefon:
0770/298.240.

Vând presã hidra-
ulicã mase plasti-
ce, ladã fibrã, butoi
salcâm - 10 vedre,
cârlige jgheaburi
de apã la casã noi.
Telefon:  0767/
153.551.

Vând coº fum me-
talic din þeavã D
200 mm, menghi-
nã instalator, apo-
metru apã normal,
aragaz 3 ochiuri.
Te le fon :  0767/
153.55

Vând aparat de fa-
cut pâine electric
Alasca – 70 le i .
Te le fon :  0770 /
303.445.

Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit, sau
la schimb cu un
calorifer de fontã
fo los i t .  Te lefon:
0720/231.610.

Vând triploc, ar-
bore motor Dacia
106 ,  vând  a rc
spate Dacia 5 lo-
cu r i ,  sãpun  de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.

V â n d  c a l o r i f e r
d i n  f o n t ã  c u  5
elemenþ i ,  50 le i .
Te l e f o n :  0 3 5 1 /
416.166.

Vând maºinã de
cusut, aspirator,
fotolii, scaune ta-
piþate, pat dublu,
comodã,  masã,
sa l tea  re laxa ,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.

Vând avanta jos,
l ãmâ i ,  can i s t rã ,
p i e s e  D a c i a .
Te l e f o n :  0 2 5 1 /
416.455.

Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.

Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifoni-
er, canapea, foto-
lii, scaune, biblio-
tecã ,  asp i ra to r,
masã, saltea co-
pil. Telefon: 0770/
298.240.

Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

CONDOLEANÞE
Colegii din ca-
drul Inspecto-
ratului de Poli-
þie Judeþean
Dolj ºi prietenii
sunt alãturi de
c o m i s a r - º e f
Adrian Cãpraru
în aceste mo-
mente de grea
suferinþã prici-
nuite de trece-
rea în nefiinþã
a mamei sale,
ELENA CÃPRARU.
Sincere condo-
leanþe! Dumne-
zeu sã o odih-
neascã în liniº-
te ºi pace!



Peste 5.500 de bilete au la
dispoziþie fanii ªtiinþei pentru

partida retur cu AC Milan,
preþul acestora fiind de 110 lei

16 / cuvântul libertãþii luni, 31 iulie 2017

Paginã realizatã de COSMIN STAICU
sportsportsportsportsport

Liga I – etapa a 3-aLiga I – etapa a 3-aLiga I – etapa a 3-aLiga I – etapa a 3-aLiga I – etapa a 3-a
FC Botoºani – Sepsi 5-1

Au marcat: Miron 1, L. Buº 15, 59, M. Roman I 85, L. Fulop 90
/ P. Petre 89.

Concordia – CSMP Iaºi 0-1

A marcat: Feussi 28 – aut.

Juventus – FC Voluntari 0-0

Gaz Metan – CFR Cluj 0-3

Au marcat: Culio 28, Nouvier 38, Urko Vera 80.

Meciurile Viitorul – Dinamo ºi FCSB – „U” Craiova s-au jucat
asearã.

Astra – ACS Poli, astãzi, ora 21

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

1. Botoºani 3 2 1 0 7-2 7
2. CFR Cluj 3 2 1 0 6-1 7
3. FCSB 2 2 0 0 3-1 6
4. Craiova 2 1 1 0 3-1 4
5. Voluntari 3 1 1 1 4-3 4
6. CSMP Iaºi 3 1 1 1 1-2 4

7. Dinamo 2 1 0 1 3-1 3
8. Viitorul 2 1 0 1 3-2 3
9. ACS Poli 2 1 0 1 1-1 3
10. Astra 2 1 0 1 2-3 3
11. Sepsi 3 1 0 2 3-7 3
12. Chiajna 3 0 1 2 1-3 1
13. Juventus 3 0 1 2 1-5 1
14. Mediaº 3 0 1 2 0-6 1

Echipa a doua a Universitãþii Craiova a pierdut cu
2-0 (0-0), sâmbãtã, la Mioveni, partida amicalã cu
formaþia localã, CS, care evolueazã în Liga a II-a.
Goluile au veni pe final, fiind înscrise de Nãstãsie (75),
Traºcu (88). Antrenorul Corneliu Papurã a început
meciul de la Mioveni cu urmãtoarea formulã: Dicã -
Borþa, Ion, Bogdan, Trocan - Iuga,
Þoiu, Dinu - Frãsineanu, Al. Popes-
cu, Mihãilã. În repriza a doua au in-
trat: Bobonete - Chiriþã, Vadasis, Hre-
niuc, Constantin, Trancã, Manea,
Gunie, Copiluº ºi V. Dan. Înaintea
meciului cu satelitul ªtiinþei, gazdele
ºi-au prezentat lotul pentru urmãto-
rul sezon, în care obiectivul echipei
pregãtitã de Florin Marin este pro-
movarea. „Flocea” a început cu:
 Sima – Tiricã, Gugu, Burnea, Edi
Stoica – Mîrzeanu, Andrei Neagoe,
Andor – Pirtea, Ene, Rãdescu. În
repriza a doua au evoluat: Croitoru –

Eºec la Mioveni pentru „satelitul” lui Papurã
Tiricã, Ichim, Burnea (60 Traºcu), Edi Stoica (60
Alexe) – Mîrzeanu (60 R. Lazãr), Andrei Neagoe (50
Iamandi), Andor (60 Cioc) – Pirtea, Ivan, Rãdescu (50
Vintilã). Echipa lui Corneliu Papurã îºi vor continua
pregãtirea la Craiova, urmând sã mai dispute alte ami-
cale, campionatul Ligii a III-a începând peste o lunã. 
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Nu mai puþin de 5.535 de bile-
te sunt disponibile pentru supor-
terii Universitãþii Craiova pentru
meciul de pe San Siro, cu AC Mi-
lan, contând pentru manºa a
doua a turului 3 preliminar din-
 Europa League, programat joi, 3
august, de la ora 21.45, ora Ro-
mâniei, 20.45, ora localã. Gale-
ria olteanã va fi plasatã la „terzo
anello verde” (inelul 3, cel mai de
sus de pe Giuseppe Meazza), iar
preþul unui tichet este de 110 lei.
Biletele alocate sunt de la sectoa-
rele 343 pânã la 360, iar intrarea
se va face pe la porþile 4, 5 ºi 6.
Fanii din Craiova îºi pot cumpã-
ra biletele începând de sâmbãtã,
de la magazinul mobil al clubului
din Bãnie, situat în Piaþa Mihai Vi-
teazul, în timp ce fanii din alte
localitãþi ºi cei din strãinãtate pot
apela la varianta online. Se pri-
meºte un voucher cu care se
merge, în ziua meciului, la casa
de bilete de lângã sectorul oas-
peþilor a stadionului San Siro,
unde voucherul se schimbã cu

bilet de acces. Fiecare posesor de
voucher care doreºte schimbarea
lui în bilet pentru meci trebuie sã
se prezinte la Stadionul San Siro
cu voucher-ul tipãrit ºi cu un act
de identitate valid pentru a putea
ridica biletul. Joi, 3 august, în ziua
meciului AC Milan – Universita-
tea Craiova nu se vând bilete,
aceastã zi fiind rezervatã pre-
schimbãrii voucherelor în bilet.
Conform legii din Italia, în mo-
mentul achiziþionãrii biletului, fie-
care persoanã trebuie sã furnize-
ze urmãtoarele date: nume, pre-
nume, sex, data naºterii, locul
naºterii. Fiecare bilet se ridicã
personal iar datele personale vor
fi trecute într-un tabel. Imediat
dupã achiziþionarea biletului, este
necesar ca numele ºi prenumele
sã fie scrise pe bilet cu pixul. De
asemenea, este obligatoriu ca fa-
nii sã aibã asupra lor un act de
identitate în momentul intrãrii pe
stadion.

În tur, la Severin au fost pre-
zenþi 1.000 de suporteri rosso-

neri. AC Milan a câºtigat pe „Mu-
nicipal” cu 1-0, gol marcat de
Ricardo Rodriguez.

Milan
a vândut deja

50.000
de bilete

Clubul italian a rezervat locuri
la inelul al treilea, undeva foarte
sus pe Giuseppe Meazza, doar
pentru suporterii Craiovei, fanii
rossoneri având la dispoziþie bile-
te la primele douã „etaje” ale are-
nei, de unde, evident, vizibilitatea
este mai bunã. Într-o sãptãmânã,
„diavolii” au vândut deja 50.000
de bilete fanilor proprii, fapt neo-
biºnuit pentru aceastã perioadã,
în care, de obicei, nu veneau mai
mult de 15-20.000 de suporteri.
Emulaþia extraordinarã se datorea-
zã campaniei de transferuri exor-
bitante din vara aceasta, dar ºi

revenirii lui Milan în cupele euro-
pene, fiind 4 ani de când echipa
de pe San Siro n-a mai evoluat în
aceste competiþii. S-a lansat ºi o
campanie pe facebook pentru a fi
vândute cel puþin 50.000 de bilete
la meciul cu Universitatea, iar
acum oficialii iau în calcul sã des-
chidã ºi terzo anello rosso, res-
pectiv sã deschidã al treilea inel ºi
pentru suporterii milanezi. „Eram
siguri cã nu ne veþi dezamãgi. Vor
fi cel puþin de 50.000 de inimi
care vor bate la întoarcerea acasã
a bãieþilor lui Mister Montella. Un
semnal puternic cã fanilor mila-
nezi le lipseau meciurile din Euro-

pa. Dupã succesul din România,
cu golul lui Ricardo Rodriguez,
este vremea sã ne gândim la retu-
rul cu Craiova lui Devis Mangia.
50.000 de bilete vândute este un
rãspuns important din partea
voastrã, dar putem chiar mai mult.
Conducerea clubului a fãcut in-
vestiþii majore, acum este timpul
ca voi sã umpleþi San Siro ºi sã
exploataþi deschiderea celui de-al
treilea inel roºu de pe stadion.
„Nimic nu este imposibil” au fost
cuvintele lui Leo Bonucci la pre-
zentare, iar noi am adãuga: nimic
nu este imposibil, iar împreunã
este chiar mai uºor de realizat”.
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