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„Săltaţi” de
mascaţi pentru

implicare în mai
multe infracţiuni

cu violenţă

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2012

 GRÂU DE PANIFICAŢIE LA PREŢUL DE 750 RON / TO
FLOAREA-SOARELUI LA PREŢUL DE 1.750 RON / TO

Livrat la silozurile şi bazele sale din judeţul Dolj:
-Siloz Banu Mărăcine: 0251.547.393; 0372.731.499
-Siloz Leu: 0251.373.607; 0372.731.500
-Siloz Moţăţei: 0251.326.006; 0372.731.494
-Siloz Băileşti: 0251.311.038; 0372.731.493
-Siloz Segarcea: 0251.210.735; 0372.731.492
-Siloz Portaresti: 0251.358.219; 0725.161.822
-Baza Bistreţ: 0372.752.922
-Baza Gângiova: 0372.752.921
-Baza Brabova: 0251.447.305
-Baza Predeşti: 0722.527.280
-Baza Mischii: 0722.544.239
-Baza Murgaşi: 0251.447.562
-Baza Dăbuleni: 0251.334.398
-Baza Rast: 0728.286.059

 CU PLATA PE LOC

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Direcţia Contractări:
Dl. Mircea Presecan – 0728.286.060
Dna. Rodica Avram – 0743.026.526
DJ, MH - Dl. Tudoran Adrian – 0743.036.229
OT. - Dl. Rotaru Adrian – 0728.286.065

Probleme pentru
Sarkozy:
Bettencourt,
Karachi, Libia...

Universitatea din Craiova organizează, în luna iulie,
concurs de admitere la cele 11 facultăţi din structura
sa. În cadrul celor 55 de programe de studii, pentru anul
universitar 2012-2013, sunt scoase la concurs 2841 de
locuri finanţate de la buget pentru forma de învăţământ
cu frecvenţă, 2894 de locuri cu taxă la forma de învăţă-
mânt cu frecvenţă, 705 locuri cu taxă la învăţământ la
distanţă şi 200 locuri cu taxă la frecvenţă redusă.

Pentru informaţii despre condiţiile şi perioada de
admitere, numărul de locuri pentru programul de stu-
dii vizat, sunteţi invitaţi să accesaţi www.ucv.ro, secţi-
unea „Admitere” sau paginile web ale facultăţilor pre-
ferate de dumneavoastră.

Elevii nu renunţă la
copiat când vine vorba de
examene scrise, indife-
rent de sancţiuni. Ieri la
proba obligatorie a
profilului, în Dolj, încă
cinci candidaţi au fost
eliminaţi din săli pentru
fraudă, după ce la prima
probă, cea de limba şi
literatura română, alţi 13
elevi au fost nevoiţi să
părăsească examenul din
aceleaşi motive. Fenome-
nul copiatului nu este
izolat, ci chiar în extinde-
re. În acest an i-a cuprins
şi pe elevii de la liceele
de prestigiu din Craiova.
Colegiul Naţional „Carol
I” din Craiova a fost pus
ieri, pentru a doua oară
în această
sesiune, pe
lista unităţi-
lor cu elevi
eliminaţi.
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Când cale de întors
nu mai există

Cresc cazurile de fraudă la bacalaureat

Au fost eliminaţi elevi şi
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actualitate

$1 EURO ...........................4,4715 ............. 44715
1 lirã sterlinã..........................5,5657.......................55657

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiejoi, 5 iulie - max: 35°C - min: 18°C

METEO

însorit1 dolar SUA.......................3,5542........35542
1 g AUR (preþ în lei).......184,7880......1847880

Cursul pieþei valutare din 5 iulie 2012-anunþat de BNR
VALUTA

EDITOR:

S.C. “CUVÂNTUL LIBERTÃÞII” S.A.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/2271/1991; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO2303744, P.O. BOX 245-Of. Poºtal nr.1, Craiova
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu,

Ana-Maria Gebãilã, Alina Drãghici,
Eveniment: Carmen Zuican

Politicã: Marin Turcitu
Economie: Marga Bulugean
Învãþãmânt: Carmen Rusan

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457

Publicitate:  0251.412.552

Redacþia:  0251.412.613

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Vicepreºedintele Camerei, Viorel Hreben-
ciuc (PSD), a anunþat ieri cã documentul pri-
vind suspendarea lui Traian Bãsescu conþi-
ne 17 pagini ºi se referã la ultimii doi ani ºi
jumãtate de mandat ai acestuia. Ulterior, USL
a fãcut public conþinutul acestei cereri, care
cuprinde un numãr de ºapte puncte. Primul
punct sau motiv pentru suspendarea ºefului
statului este acela cã Traian Bãsescu „a in-
stigat la nerespectarea deciziilor Curþii Con-
stituþionale”, a fãcut presiuni directe asupra
judecãtorilor CC ºi a iniþiat un proiect ne-
constituþional de revizuire a Constituþiei. În
continuare, Bãsescu este acuzat cã a încãl-
cat în mod repetat principiul separaþiei pute-

rilor în stat ºi independenþa justiþiei, instigând
totodatã la nerespectarea legii, „a uzurpat
rolul prim-ministrului ºi s-a substituit în atri-
buþiile constituþionale ale Guvernului”, „a în-
cãlcat în mod repetat drepturile ºi libertãþile
fundamentale ale cetãþenilor, prevãzute în
Constituþie”. Semnatarii documentului men-
þioneazã cã „atât faptul cã a anunþat mãsuri-

le de austeritate în 2010, cât faptul cã aces-
tea se vor perpetua ºi pe parcursul anului
2012, reprezintã un gest imens de iresponsa-
bilitate ºi o depãºire fãþiºã a rolului ºi atribu-
þiilor sale prevãzute de Constituþie”. Totoda-
tã, în opinia USL, preºedintele a încãlcat sis-
tematic principiul neapartenenþei politice a
persoanei care ocupã funcþia prezidenþialã
ºi a abandonat rolul constituþional de media-
tor în stat ºi în societate, a încãlcat grav Con-
stituþia când a declarat cã nu va numi pre-
mier USL chiar dacã va obþine majoritatea
absolutã în Parlament ºi a încercat mereu, în
ultimii trei ani, sã anuleze regimul democra-
tic românesc, iar perseverenþa acestuia în a
încãlca Legea fundamentalã „demonstreazã
o atitudine iremediabilã”, care îndreptãþeºte
solicitarea de suspendare.

USL are nevoie de 216 voturi
216 voturi sunt necesare pentru ca sus-

pendarea lui Traian Bãsescu sã treacã în Par-
lament, iar USL dispune, în acest moment,
de 212, dar cu siguranþã le va obþine ºi pe
celelalte, având în vedere cã unii udemeriºti,
uneperiºti ºi deputaþi ai minoritãþilor vor vota
ºi ei. Dupã plecãrile în funcþiile de primari ºi
ºefi de Consilii Judeþene, Parlamentul are 432
de membri. Potrivit Constituþiei, Preºedinte-
le României poate fi suspendat din funcþie
de Camera Deputaþilor ºi de Senat, în ºedin-
þã comunã, cu votul majoritãþii deputaþilor ºi
senatorilor. În acest caz, majoritate simplã
(jumãtate plus un vot) înseamnã 216. Au fost
scoºi din calcularea cvorumului deputaþii
Adrian Nãstase ºi Mihail Boldea, aflaþi în în-
chisoare, dar ºi Mircea Geoanã, care este
neafiliat, dar ar putea sã se ralieze ºi el fos-
tului sãu partid.

Preºedintele UDMR, Kelemen Hunor, a
declarat ieri, înainte de a vedea cererea de

suspendare, cã „sunt foarte multe motive”
pentru o asemenea acþiune împotriva lui Tra-
ian Bãsescu, ºi, drept urmare, UDMR ia „în
calcul sã fim prezenþi ºi sã votãm”.

Preºedintele, a doua oarã
la un pas de suspendare

Aceasta este a doua oarã când opoziþia
iniþiazã procedura de suspendare a preºe-
dintelui Traian Bãsescu din funcþie. Prece-
denta suspendare a avut loc în timpul pri-
mului mandat de ºef al statului, în anul 2007.
Parlamentul a aprobat atunci suspendarea
preºedintelui, însã la referendumul de de-
mitere decizia a fost invalidatã de popula-
þie. Astfel, la referendumul din 19 mai 2007,
74,48% din cei care s-au prezentat la urne
au votat împotrivã, iar pentru demiterea
acestuia s-au pronunþat 24,75%, prezenþa
la referendum fiind de 44,45%.

USL a depus ieri, în jurul prânzului, la Birourile Per-
manente ale celor douã Camere, documentul elaborat
de juriºtii Uniunii prin care se cere suspendarea preºe-
dintelui Traian Bãsescu. La ora 17, Birourile Perma-
nente reunite s-au ºi întâlnit pentru a discuta calenda-
rul suspendãrii ºefului statului ºi au decis convocarea
unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, în zilele de
5 ºi 6 iulie, care va debuta astãzi, la ora 10.00, cu ºedin-
þa Camerelor comune, pentru citirea cererii de suspen-
dare. La aceastã ºedinþã a fost invitat ºi Traian Bãsescu,
pentru a-ºi susþine punctul de vedere. La final, aleºii vor

cere Curþii Constituþionale sã-ºi dea avizul, care este
consultativ, dar, aºa cum a declarat preºedintele Sena-
tului, Crin Antonescu, dacã rãspunsul nu va veni în 24
de ore, procedura de suspendare îºi va urma cursul fãrã
probleme. Votul asupra cererii de suspendare va fi dat
mâine (n.r. - vineri) dupã-amiazã, de plenul reunit. Po-
trivit Constituþiei, dacã propunerea de suspendare din
funcþie este aprobatã, în cel mult 30 de zile se organi-
zeazã un referendum pentru demiterea preºedintelui.
USL ar vrea ca referendumul sã aibã loc între 15 ºi 22
iulie, potrivit unor surse politice.
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Guvernul a decis ieri, prin or-
donanþã de urgenþã, sã modifi-
ce Legea Curþii Constituþiona-
le, stabilind cã instituþia nu va
mai emite un aviz obligatoriu
asupra hotãrârilor Parlamentu-
lui. Potrivit unor surse oficiale,
proiectul de ordonanþã, prin care
avizul Curþii va fi tratat drept
unul consulativ pentru hotãrâri-
le Parlamentului, a fost inclus pe
agenda suplimentarã a ºedinþei
de ieri a Guvernului ºi a fost
aprobat. „Nu s-a modificat ni-
mic legat de schimbarea ori re-
vocarea judecãtorilor Curþii

Constituþionale, dar s-a modifi-
cat Legea CCR, prin revenire

la situaþia de dinainte de 2010,
când Boc a fãcut modificãri, ar-

gumentul invocat fiind de a nu
mai forþa Curtea Constituþiona-
lã sã fie «actor politic» ºi sã ia
partea uneia dintre instituþiile
politice aflate în conflict. Altfel
spus, s-a luat posibilitatea de a
da avize obligatorii legate de ho-
tãrârile Parlamentului”, au de-
clarat sursele citate.  Potrivit
textului ordonanþei, care a ºi fost
publicatã în Monitorul Oficial,
conferirea competenþei Curþii
Constituþionale de a se pro-
nunþa asupra hotãrârilor
Parlamentului este de naturã
sã creeze disfucþionalitãþi.

Legea CCR, modificatã de Guvern prin OUG

ANI reclamã  „o gravã
imixtiune în actul de justiþie”

Agenþia Naþionalã de Integrita-
te solicitã Consiliului Naþional de
Integritate (CNI) sã ia o poziþie
publicã faþã de hotarârea adoptatã
marþi de Comisia Juridicã, de
disciplinã ºi imunitãþi din Camera
Deputaþilor, prin care a respins
solicitarea ANI de revocare din
funcþie a deputaþilor Sergiu Andon
(PC) ºi Florin Pâslaru (PSD), se
aratã într-un comunicat de presã
al Agenþiei. ANI catalogheazã
decizia Comisiei juridice drept o
„acþiune fãrã precedent, care
reprezintã o gravã imixtiune în
actul de justiþie”. Potrivit ANI, „in
acest fel, Comisia de resort din
cadrul Camerei Deputaþilor s-a
substituit unei instanþe de judecatã,
ignorând deliberat o decizie
definitivã a Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie, precum ºi alte acte ale
Agenþiei care comportã consecinþe
juridice”. Reamintim cã ANI a
câºtigat în instanþã, în urma unor
decizii definitive, procesele cu cei
doi parlamentari, aceºtia fiind
gãsiþi de ÎCCJ drept incompatibili.
Andon a fost avocat într-un proces
de corupþie, lucru interzis de lege
pentru un parlamentar, iar Pâslaru
ºi-a angajat fiul la cabinetul
parlamentar din Galaþi.
Ar fi posibil ca prezidenþialele
sã fie concomitent
cu parlamentarele

Liderul deputaþilor PNL, Cãlin
Popescu Tãriceanu, a declarat,
ieri, cã nu este un scenariu
imposibil organizarea alegerilor
parlamentare odatã cu cele
prezindenþiale, în cazul în care
demiterea preºedintelui Traian
Bãsescu va fi aprobatã prin
referendum. „Imposibil nu este,
însã acest lucru nu l-am discutat.
Ar însemna sã lungim prea mult
durata de campanie pentru
alegerile prezidenþiale ºi interima-
tul, va trebui sã analizãm aceste
variante”, a precizat liderul
deputaþilor PNL.



cuvântul libertãþii / 3joi, 5 iulie 2012 administraþieadministraþieadministraþieadministraþieadministraþie

Primarul Lia Olguþa Vasilescu
ºi-a dat, ieri, întâlnire cu specia-
liºtii în peisagisticã din subordi-
nea Primãriei Craiova chiar la pa-
sajul suprateran, pentru a le ex-
plica schimbãrile pe care ºi le do-
reºte aici. Ca sã se facã înþelea-
sã, aceasta a cerut o foaie de hâr-
tie ºi a început sã-i deseneze di-

rectorului RAADPFL, Ion Petre,
jocul de flori pe care ºi-l imagi-
neazã în giratoriul de sub pod.
“Stâlpii sã fie acoperiþi cu flori
ca într-un vas de picturã. Sã fie
construitã ºi o pensulã tot din
flori. Vreau ca jos sã fie o paletã,
exact la ca acuarele, în care sã
se gãseascã flori roºii, galbene,

mov, violet”, ºi-a detaliat sche-
ma, sub ochii miraþi ai directoru-
lui Ion Petre.
Vegetaþie luxuriantã sub pasaj

Primarul a  insistat apoi ca di-
rectorul Petre sã preia modelul
pentru a-l putea executa în tota-
litate. “Aºa cum aratã acum este
ca la þarã, nu e nici o diferenþã
între comunã ºi centrul Craiovei.
Vreau sã fie ceva deosebit, cu
vegetaþie luxuriantã unde putem
sã plantãm un copãcel. Suntem
într-o zonã numai de betoane,
care aratã foarte rãu ºi mãcar sã
o salvãm prin peisagisticã”, ºi-a
continuat explicaþia, arãtând dez-
aprobator spre stâlpii pasajului ºi
giratoriul care a fost finalizat ºi
este îmbrãcat acum
în petunii. “Deocam-
datã facem doar stâl-
pii din mijloc, o sã
vedem cum o sã pro-
cedãm ºi cu ceilalþi.
Poate o sã punem ºi
acolo vase de flori ca
sã-i schimbãm un pic
imaginea”, a mai
spus  Olguþa.
Panseluþele lui Petre

Dupã ce ºi-a luat
notiþele de rigoare,
directorul Ion Petre
a þinut sã-i spunã pri-
marului cã desenul
sãu e realizabil, însã
cu o micã rectifica-
re. Pentru cã le-a expirat sezo-
nul de plantare, nu vor mai pu-
tea fi întrebuinþate plantele anua-
le, care au avantajul cã-ºi men-
þin inflorescenþa în tot anul, ci
doar flori care se petrec repede:
“Jocul de culori se face, nu e nici
o problemã. Trebuie sã vã spun

cã nu putem sã plantãm flori
anuale, care înfloresc tot anul,
cum sunt petuniile, pentru cã le-
a trecut sezonul de plantare. O
sã venim cu plante bienale, deo-
camdatã”. Ingeniosul desen va
fi îmbrãcat, aºadar, în  panselu-
þe ºi bãnuþi de mai multe culori,
plantele luxuriante fiind lãsate
pentru anul viitor.

Lumini ºi locuri de parcare
Pe lângã detaliile de culoare,

primarul a cerut sã fie iluminatã
arhitectural ºi partea de sub pa-

saj, nu doar cea superioarã. O
altã modificare pe care Olguþa
vrea sã o aducã constã în ame-
najarea de locuri de parcare sub
pod. Reprezentanþii constructo-
rului SCT Bucureºti au explicat
cã proiectul nu include aceste
spaþii pentru maºini, zona de sub
pasaj fiind doar pietonalã, dar cã

Primarul Lia Olguþa Vasilescu
a desenat pe hârtie cum vrea

sã arate pasajul suprateran. Piesa
de rezistenþã urmeazã sã fie gira-
toriul de sub pod, care va fi dez-

brãcat de petunii ºi amenajat ca
paleta unui pictor.  Pentru veridi-
citate, din peisaj nu va lipsi nici
pensula artistului, obligatoriu îm-
brãcatã ºi ea în flori.

nu va exista nici un impediment
pentru amenjarea acestora.
“Zona de sub pasaj era pietonalã
ºi pentru cã e vorba de proiect
european, nu ai voie ca timp de
5 ani sã îi schimbi destinaþia. Dar
vom încerca”, au spus construc-
torii, fãrã a putea da mai multe
detalii despre soluþia tehnicã,
zona fiind amenajatã deja cu pa-
vele pentru pietoni.
Pe 25 iulie, circulãm la înãlþime

Modelul paletei pictorului, cu
tot cu licitaþia pentru flori, re-

flectoarele ºi
locurile de par-
care trebuie sã
fie gata pânã la
data de 25 iu-
lie, când pasa-
jul suprateran
va trebui sã fie
dat în circulaþie
în total i tate,
atât pe bretele,
cât ºi pe partea
superioarã. “O
sã fie totul gata
pânã atunci ,
mai puþin tram-
vaiul care va
mai întârzia”.
Primarul Olgu-

þa Vasilescu a explicat cã se mai
gândeºte dacã sã achiziþioneze
sau nu alte tramvaie, o priorita-
te la cumpãrãturi fiind acum au-
tobuzele. “Mai degrabã o sã
cumpãrãm autobuze pentru cã
aratã mai rãu decât tramvaiele”,
a spus Vasilescu.

LAURA MOÞÎRLICHE

Prefectura Dolj a solicitat, ieri, primãriilor din ju-
deþ, sã întocmeascã liste cu terenurile disponibile pe
raza comunelor, în vederea rezolvãrii problemelor pri-
vind proprietatea asupra pãmânturilor, pe care cetãþe-
nii continuã sã le sesizeze instituþiei. “ªi în cadrul au-
dienþei de marþi, cele mai multe nemulþumiri ale oa-
menilor sunt încã pe Legea fondului funciar. Dupã 22
de ani încã mai sunt probleme de rezolvat”, a preci-
zat, ieri, reprezentantul Guvernului în teritoriu. Potri-
vit Elenei Costea, cele mai multe solicitãri au fost pentru
terenurile de la Staþiunea de Cercetare ªimnic, dar ºi
la Staþiunea Didacticã Banu Mãrãcine, “unde au fost
niºte titluri de proprietate care s-au anulat”. “Sperãm
ca în cel mai scurt timp sã avem de la primãrii situaþia
clarã a terenurilor de care acestea dispun ºi, în cadru
legal, sã rezolvãm în cel mai scurt timp cât mai multe
dintre problemele cetãþenilor. Sunt oameni în vârstã,
sunt oameni care de 22 de ani aºteaptã o rezolvare.
Au dreptate, au aºteptat foarte mult timp, dar noi vom
face tot ceea ce este legal pentru a le rãspunde solici-
tãrilor. Dar, repet, asta numai dupã ce vom primi de la
primari suprafeþele pe care le deþin”, a conchis Cos-

Prefectura vrea situaþia terenurilor din judeþ,
pentru reîmproprietãriri

tea. Totodatã, aceasta a mai precizat cã unii dintre
primari, proaspãt aflaþi la cârma localitãþilor, abia au
luat contact oficial cu situaþia din primãrii, dar în scurt
timp vor trebui sã anunþe Prefectura cu privire la even-
tualele probleme cu care se confruntã. “Singura pro-
blemã de care ºtim acum ºi cãreia încã nu îi gãsim
rezolvare este cea a cadrelor didactice de la Pleºoi,
unde domnul primar încã tergiverseazã plata pentru
transport”, a afirmat prefectul.

ANA-MARIA GEBÃILÃ
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Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în continuarea cercetãri-
lor desfãºurate în cinci dosare
penale constituite la nivelul Sec-
þiei 4 Poliþie Craiova, poliþiºtii

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

ªapte craioveni cu vârste cu-
prinse între 20 ºi 32 de ani au fost
ridicaþi, ieri, de poliþiºtii IPJ
Dolj, întrucât sunt suspectaþi de
comiterea unor infracþiuni cu
violenþã. Poliþiºtii au efectuat 10
percheziþii domiciliare în mai

multe cartiere din municipiu, fi-
ind descoperite mai multe arme
albe, sãbii ºi cuþite, folosite de
suspecþi în diverse încãierãri. Pe
numele celor ºapte urmeazã sã fie
solicitate mandate de arestare
preventivã.

de investigaþii criminale din ca-
drul  IPJ Dolj ,  împreunã cu
„mascaþii” de la Serviciul de In-
tervenþie Rapidã ºi sub coordo-
narea unui procuror de la Par-

chetul de pe lângã Judecãtoria
Craiova, au efectuat, ieri-dimi-
neaþã, zece percheziþii domici-
liare la mai mulþi craioveni sus-
pectaþi de implicarea lor în sã-

vârºirea unor infracþiuni cu vio-
lenþã în spaþiul public, dar ºi pe
linia criminalitãþii organizate.
Unul dintre scandalurile în care
sunt cercetaþi aceºtia s-a petre-
cut în noaptea de 11 spre 12
iunie a.c., în jurul orei 22.30,
suspecþii agresându-l pe un cra-
iovean, Remus S., care s-a ales
cu leziuni ce au necesitat 55 de
zile de îngrijiri medicale, ºi pro-
ducând scandal public pe o
stradã din Craiova, înarmaþi cu
sãbii, cuþite ºi bâte.

În urma descinderilor, poliþiº-
tii au ridicat mai multe sãbii ºi
cuþite ºi i-au ridicat ºi dus la se-
diul Secþiei 4 pe Florin Stamin,
de 25 de ani, Marius Trîncã, de
28 de ani, Sorin Pãun, de 31 de
ani, Dan Prioteasa, de 20 de ani,
Cãtãlin Dobre, de 30 de ani, Vir-
gil Stãnicã, de 20 de ani, ºi Flo-
rin Siclitaru, de 23 de ani, toþi din
Craiova. În plus, între cei cerce-

taþi pentru aceste fapte cu vio-
lenþã se numãrã ºi trei dintre per-
soanele ridicate în urma acþiunii
poliþiºtilor BCCO Craiova ºi a
procurorilor DIICOT Craiova în
cazul etnobotanicelor, respectiv
Mãdãlin Curteanu, Cristian Du-
mitru ºi Adrian Caitanovici, care
sunt deja în arest. „Este vorba
despre un grup infracþional
nestructurat, iar faþã de membrii
acestuia se efectueazã cercetãri
ºi s-a început urmãrirea penalã
sub aspectul comiterii infracþiu-
nilor de vãtãmare corporalã, ul-
traj contra bunelor moravuri ºi
tulburarea ordinii ºi liniºtii publi-
ce ºi port fãrã drept de armã albã.
Cele ºapte persoane urmeazã a fi
prezentate instanþei competente,
prin unitatea de parchet, cu pro-
punere de arestare preventivã”,
ne-a declarat comisar-ºef Adri-
an Cãpraru, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.

Din cauza consumului de etnobotanice ºi
al altor substanþe cu efecte psihoactive, foar-
te mulþi tineri care le încearcã din curiozitate
sau teribilism ajung în spital. Reprezentanþii
Spitalului Clinic de Urgenþã Craiova au preci-
zat cã în ultimele douã luni au avut cinci pa-
cienþi care au afirmat cã au consumat sub-
stanþe etnobotanice, alþi doi spunând cã nu
ºtiu ce substanþe au consumat. Astfel, în luna
mai, la Unitatea de Primiri Urgenþe (UPU)
s-au prezentat trei tineri, douã fete ºi un bã-
iat, doi afirmând cã se simt rãu dupã ce au
consumat substanþe etnobotanice, iar o tânã-
rã cã a consumat substanþe necunoscute. În
luna iunie, alþi patru tineri au trecut pragul
UPU, trei din ei susþinând cã au consumat
etnobotanice. Un tânãr de 19 ani care pre-
zenta ºi un sindrom depresiv, cel mai proba-
bil pe fondul consumului de substanþe cu efect

C o s m i n  P â r v u  z i s  C o c o ,  f i u l  c e l  m a r e  a l  l u i
“Caiac” împreunã cu alþi opt tineri au fost reþinuþi
de procurorii DIICOT Craiova la finalul audierilor
care au durat o mare parte din noaptea de marþi
spre miercuri. Aceºtia au fost ridicaþi în urma des-

cinderilor de marþi dupã-amiazã, oamenii legii gã-
sind în urma percheziþii lor peste un kilogram de
substanþe etnobotanice ºi 250 de þigarete. Cei nouã
tineri urmeazã sã fie prezentaþi Tribunalului Dolj
cu propunere de arestare preventivã.

psihoactiv, a fost internat la Clinica de Psihi-
atrie. Potrivit reprezentanþilor Spitalului de Ur-
genþã Craiova, în astfel de cazuri se dispune
efectuarea de teste care pun în evidenþã sub-
stanþele consumate, iar dacã rezultatul indicã
droguri ori substanþe cu efect psihoactiv, me-
dicii anunþã poliþiºtii. Þinând seama de peri-
colul pe care îl reprezintã aceste produse, ºi
cum de la sfârºitul anului trecut a intrat în
vigoare Legea nr. 194/2011 privind combate-
rea operaþiunilor cu produse susceptibile de a
avea efecte psihoactive, oamenii legii au avut
ºi instrumentele legale de partea lor, astfel cã
au pus la punct detaliile destructurãrii reþelei
conduse de Cosmin Pârvu, „Coco”. Astfel,
poliþiºtii BCCO Craiova ºi procurorii DIICOT
- Serviciul Teritorial Craiova, cu sprijinul po-
liþiºtilor din cadrul IPJ Dolj, Serviciului de
Operaþiuni Speciale (SOS) ºi SRI Dolj au

prins în flagrant delict, marþi dupã-
amiazã, cinci membri ai grupului
infracþional organizat, dupã ce au
ridicat un colet ce conþinea 700
de grame de substanþe etnobota-
nice pe care tocmai îl primiserã
de la Bucureºti. Dupã prinderea
acestora, atât la locuinþele lor, cât
ºi la alte cinci locaþii, aparþinând
altor membri ai grupãrii s-au fã-
cut percheziþii, în total fiind gãsite
ºi ridicate în jur de 1.200 de gra-

me de substanþe etnobotanice ºi peste 250 de
þigarete. 14 persoane au fost duse, marþi seara,
la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova.
Au obþinut sute de mii de euro

din vânzarea de „vise”
În urma audierilor, care au durat pânã noap-

tea târziu, procurorul de caz a emis ordonan-
þe de reþinere pe 24 de ore pentru 9 dintre
membrii grupului. Este vorba despre Andrei
Dincã, de 18 ani, Dragoº Dorobanþu zis Pif,
de 24 de ani, Radu Mîrºan, zis Duki de 23 de
ani, Cristian Dumitru zis Dinamo de 22 de
ani, ªtefãniþã Marta zis Oaie, de 20 de ani,
Mãdãlin Curteanu zis Hazard, de 25 de ani,
Cosmin Pârvu zis Coco, de 24 de ani, Ionuþ
Cioroianu, de 20 de ani, ºi Adrian Caitanovici

de 21 de ani care au ajuns în arest ºi urmeazã
sã fie prezentaþi Tribunalului Dolj cu propu-
nere de arestare preventivã. Sorin Pârvu zis
Soare, fratele lui „Coco”, a fost lãsat sã plece
acasã dupã audieri. Anchetatorii au stabilit
faptul cã, în perioada 2010-2012, membrii
grupului infracþional organizat au comercia-
lizat substanþe susceptibile de a avea efecte
psihoactive pe raza Craiovei, obþinând veni-
turi ilicite de câteva sute de mii de euro. Faþã
de membrii grupului se efectueazã cercetãri
sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de con-
stituire a unui grup infracþional organizat ºi
efectuarea de operaþiuni cu produse, ºtiind
cã acestea sunt susceptibile de a avea efecte
psihoactive în variantã agravantã, mai exact,
potrivit art. 18 din Legea nr. 194/2011, dacã
efectuarea de operaþiuni cu produse, ºtiind
cã acestea sunt susceptibile de a avea efecte
psihoactive, a avut ca urmare vãtãmarea une-
ia sau mai multor persoane care necesitã pen-
tru vindecare îngrijiri medicale de cel mult
60 de zile, pedeapsa este închisoarea de la 6
la 12 ani.
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“Coco” ºi alþi opt tineri, reþinuþi dupã descinderile de marþi
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Când cale de întors nu mai existãCând cale de întors nu mai existãCând cale de întors nu mai existãCând cale de întors nu mai existãCând cale de întors nu mai existã
MIRCEA CANÞÃR

Coabitarea preºedintelui Traian Bã-
sescu cu Guvernul USL, condus de Vic-
tor Ponta, instalat în urmã cu douã luni,
s-a dovedit nu atât delicatã, cât frac-
turatã din start. Nici rezultatul alegeri-
lor locale, care au marcat o victorie
zdrobitoare a USL, inducând încrede-
rea robustã a populaþiei în noul Guvern,
n-a schimbat prea mult, sau chiar de-
loc, fizionomia coabitãrii. Practic, n-a
mai fost vorba de opþiuni ºi conflicte
politice, de ideologie, cât de o anumitã
stilisticã în raporturile instituþionale,
care, în cazul de faþã, s-a exprimat prin
precara convieþuire a divergenþelor. Ai-
doma unui bulgãre de zãpadã rostogolit
pe un povârniº, conflictul s-a acutizat.
Discursul preºedintelui Traian Bãsescu
din seara zilei de 3 iulie a sunat neliniº-
titor. Atmosfera în genere era neliniºti-
toare. Care ar fi atunci esenþiala vino-
vãþie a preºedintelui Traian Bãsescu în
toatã povestea? Chiar dacã, psihologic
vorbind, ar putea fi înþeles, deºi a su-
pralicitat neparticiparea la Consiliul Eu-
ropean de la Bruxelles, responsabilitãþi-

le prezidenþiale nu au comunã mãsurã
cu umorile ºi sensibilitãþile private. Ex-
perienþa celor aproape 8 ani de preºe-
dinte s-a exprimat tocmai prin magnitu-
dinea uitãrii de sine, capacitatea de a
întruchipa principii ºi nu afecte pasage-
re. Ce se petrecuse în Parlament, unde
fuseserã înlocuiþi preºedinþii celor douã
Camere, Vasile Blaga ºi Roberta Anasta-
se, de noua majoritate parlamentarã, era
de competenþa acesteia. Existã discuþii
în acest sens, legate de constituþionali-
tatea demersului. Dar inconstanþa unor
decizii ale CCR a condus ºi la acest prag
de reactivitate. Ori, când marþi seara,
preºedintele Traian Bãsescu a cerut im-
perativ premierului Victor Ponta ºi ce-
lorlalþi lideri politici, „încetarea imedia-
tã a tuturor acþiunilor împotriva institu-
þiilor de stat”, acuzând deschis încer-
carea „de a pune control asupra justi-
þiei”, o temã extrem de sensibilã, s-a po-
ziþionat clar nu ca un mediator iscusit,
ci ca un jucãtor în tabãra PDL. Câteva
nedumeriri: este schimbarea preºedinþi-
lor celor douã Camere ale Parlamentu-

lui, urmare a resistematizãrii majoritãþii
parlamentare, un contraatac la institu-
þiile statului? Pot fi regretate schimbã-
rile din funcþie a Robertei Anastase ºi
Vasile Blaga, înºurubaþi în fotolii tot prin
aranjamente de culise? Poate fi consi-
deratã o nenorocire schimbarea Con-
siliului de Administraþie al TVR? Poate
fi repudiat ºi încã amplificat trecerea
ICR în subordinea Senatului, din cea a
Preºedinþiei? Nu mai continuãm, fiind-
cã n-are rost. USL a dezminþit intenþia
de revocare a unor judecãtori ai CCR,
ipotezã evocatã ºi deloc anacronicã,
prin partizanatul de-a dreptul exaspe-
rant al unora dintre ei, în frunte cu pre-
ºedintele Augustin Zegrean. Scorul de
5-4 cu care se voteazã aproape siste-
matic a devenit notoriu. A urmat trans-
ferul scandalului din Parlamentul Ro-
mâniei în Parlamentul European. ªi
chiar marþi, comisarul european pentru
Justiþie, Viviane Reding, s-a declarat
„tres preoccupe” de atacurile contra „in-
dependenþei” Curþii Constituþionale. Nu
s-a putut abþine de la o pãrere „avizatã”

nici ambasadorul SUA la Bucureºti, Mark
Gittenstein, amintindu-ne de „preceden-
tul regretabil din SUA, pentru schimba-
rea componenþei Curþii Supreme sub
preºedintele Roosevelt”. Putea aduce un
exemplu de datã mai recentã. Oricum,
nu ne imaginãm cum ar reacþiona eli-
tiºtii autohtoni dacã ambasadorul Chi-
nei la Bucureºti, sau, poftim, al Fran-
þei, ºi-ar exprima propriile puncte de
vedere în public. În fine, o ultimã ob-
servaþie legatã de invocata mizã subsi-
diarã a jocului politic: nominalizãrile
pentru Parchetul General de pe lângã
ICCJ ºi DNA. Se recitã obsesiv sloga-
nul. Încât trebuie sã înþelegem cã ori-
ce desemnare viitoare, indiferent de
guvernarea rezultatã prin votul popu-
lar, fãrã avizul precumpãnitor al euro-
deputatului Monica Macovei, nu are...
acoperire moralã. Ne-am lãmurit. Prea
mult aplomb ºi prea puþinã suferinþã.
Fãrã a saluta ideea de suspendare a pre-
ºedintelui, Traian Bãsescu, opinãm cã
s-a ajuns aici ºi prin propriul aport, în-
cât cale de întors nu mai existã.

Când pedeliºtii au simþit cã cei
de la USL sunt deciºi sã ducã pânã
la capãt demersul de revocare din
funcþie a lui Vasile Blaga ºi Roberta
Anastase au început sã cearã pa-
uze pentru consultãri. În aceste
momente de respiro Roberta
Anastase ºi Vasile Blaga ieºeau pe
televiziuni cu declaraþii aiuritoare
despre atentat al USL la siguranþa
naþionalã sau cã se pregãtesc sã
dea o loviturã de stat, ºi cã vor
sesiza CCR ºi organismele inter-
naþionale. În acest context liderul
deputaþilor PSD, Valeriu Zgonea,
propunerea USL pentru preºedin-
þia Camerei Deputaþilor declara, în
jurul orei prânzului cã Vasile Bla-
ga ºi Roberta Anastase pot sã se-

Valeriu Zgonea, preºedintele Camerei Deputaþilor:
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USL a schimbat preºedinþii Senatu-
lui ºi Camerei Deputaþilor într-o zi.
Deputatul de Dolj, Valeriu Zgonea,
este, începând de marþi seara, preºe-
dintele Camerei Deputaþilor. Dupã

anunþarea rezultatului votului, Valeriu
Zgonea a declarat cã Parlamentul a
fost condus „cu îngâmfare ºi dispreþ
pentru oameni”, ºi cã el nu doreºte sã
fie un preºedinte arogant.

sizeze „ºi pe mama Curþii Consti-
tuþionale” precizând cã cei doi tre-
buie sã respecte legea: „Pot sã
sesizeze ºi pe mama Curþii Con-
stituþionale. Anastase ºi Blaga tre-
buie sã respecte regulamentul ºi
legea, iar ei au fugit în birou. Sun-
tem dispuºi sã rãmânem aici pânã
când cei doi vor pleca din funcþii
ºi Avocatul Poporului, care e un
instrument politic în mâna PDL,
va fi înlocuit cu un om care res-
pectã legea”.

„Aceastã instituþie
a fost condusã cu îngâmfare,

cu dispreþ pentru oameni”
La finalul ºedinþei de plen a Ca-

merei Deputaþilor, dupã ce a pri-

mit votul colegilor deputaþi ºi a fost
învestit în funcþia de preºedinte al
acestei Camere Valeriu Zgonea a
afirmat cã “trebuie sã ne obiºnuim
sã nu confundãm instituþia Parla-
mentului cu propriul nostru buzu-
nar”. Acesta ºi-a exprimat regre-
tul cã o colegã de generaþie, în
speþã Roberta Anastase, a adus
Camera Deputaþilor “într-o situa-
þie delicatã”: “Pentru orice parla-
mentar este momentul de respect
adresat de cãtre parlamentari pen-
tru funcþia pentru care sunt no-
minalizat. Îmi pare rãu cã o cole-
gã de generaþie ºi regret nespus
de mult cã o prietenã pe care o
cunosc de aproape 17 ani, cu care
am plecat pe drumuri diferite ple-
dând pentru o Românie modernã
a adus instituþia Parlamentului
într-o situaþie atât de delicatã. De
aceea am spus în plenul Parlamen-
tului cã le mulþumesc colegilor,
începând de la UDMR, grupului
minoritãþilor, grupului progresist,
grupului liberal ºi social-democrat
pentru participarea de astãzi. Eu
cred cã, mai mult decât a spune
cã Valeriu Zgonea sau oricare alt
om din România, a accede pe
aceastã funcþie este un câºtig mult
mai mare. (…) Aceastã instituþie
a fost condusã cu îngâmfare, cu
dispreþ pentru oameni ºi poate
pânã la urmã este ºi o victorie a
presei, care a explicat de ce Ca-
mera Deputaþilor nu reprezintã su-

veranitatea poporului român. Sper
cã nu voi fi un preºedinte arogant
ºi sã ascult cetãþeanul care dã un
mesaj ºi spune ceva prin declara-
þia politicã, în plenul Parlamentu-
lui”, a spus Valeriu Zgonea, care
ºi-a exprimat speranþa ca, sub
mandatul sãu, Camera Deputaþi-
lor sã colaboreze cu celelalte in-
stituþii europene.

Valeriu Zgonea i-a mulþumit
lui Adrian Sobaru

Preºedintele Camerei Deputa-
þilor a mai fãcut o declaraþie sur-
prinzãtoare pentru majoritatea ce-
lor din presã, mulþumindu-i lui
Adrian Sobaru pentru „cea mai
importantã declaraþie politicã”:
“Vreau sã îi mulþumesc unui om
care mi-a dat unul dintre cele mai
elocvente exemple de drumul gre-

ºit pe care Roberta Anastase a adus
aceastã instituþie, domnului Soba-
ru. Cel care a fãcut cea mai im-
portantã declaraþie politicã pe care
vreodatã Parlamentul României a
putut sã o facã”. La data de 23
decembrie 2010, un bãrbatul, în
vârstã de 40 de ani, angajat elec-
trician la TVR s-a aruncat de la
un balcon, situat la al doilea etaj al
Parlamentului, chiar înainte de dis-
cursul premierului Emil Boc. Îna-
inte de a se arunca, bãrbatul a stri-
gat: „Aþi luat mâncarea de la co-
pii” ºi „Pentru tine Boc”. Bãrbatul
era îmbrãcat într-un tricou pe
care scria: „Ne- aþi  ucis viitorul”.
Numele acestuia este Adrian So-
baru, iar gestul lui venea ca un
protest împotriva abuzurilor co-
mise de guvernul pedelist condus
la acel moment de Emil Boc.

MARIN TURCITU
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Cazuri de fraudare a examenu-
lui s-au înregistrat, ieri, ºi la Cole-
giul Naþional „Elena Cuza” din Cra-
iova. De asemenea, astfel de situaþii
au fost ºi la Grupul ªcolar „Matei
Basarab”, Grupul ªcolar Industrial
Transporturi Cãi Ferate Craiova ºi

la Colegiul Naþional „ªtefan Odo-
bleja” din Craiova. „Toþi elevii eli-
minaþi sunt de la licee din Craiova.
Patru dintre ei au încercat sã co-
pieze cu fiþuica ºi unul cu telefo-
nul”, a declarat inspectorul ºcolar
general Georgicã Bercea-Florea.

Se copiazã
ºi la Matematicã!

Proba obligatorie a profilului a
fost susþinutã, în funcþie de spe-
cificul profilului, la Matematicã
pentru cei de la real ºi tehnic ºi la
Istorie pentru cei de la filierã de

CRESC CAZURILE DE FRAUDÃ LA BACALAUREAT
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umanistã. La ambele discipline au
fost tentative de fraudare. Din cei
cinci elevi eliminaþi ieri, doi susþi-
neau examenul la Istorie, iar cei-
lalþi trei la matematicã. Deºi pare
incredibil, copiatul la matematicã
nu este imposibil. Elevii ºi-au pro-

curat broºuri cu variantele de sub-
iecte elaborate de Ministerul Edu-
caþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului ºi au încercat sã le fo-
loseascã, sub formã de fiþuici,
pentru a gãsi soluþii la cerinþele de
pe foaia de examen. Cei eliminaþi
vor rãmâne fãrã dreptul de a mai
participa la aceastã sesiune ºi nici
la urmãtoarele douã.

Subiectele
nu au fost
foarte uºoare

Timpul petrecut în sala de exa-

men pentru a rezolva
subiectele a fost de
trei ore, în care candi-
daþii au încercat sã se
concentreze la maximum, mãcar
pentru a obþine note de trecere.
ªi nu a fost deloc uºor, au con-
cluzionat mulþi. La Matematicã,
disciplinã ce a pus mari probleme
anul trecut, dupã cum aratã chiar
procentele de promovare a sesiu-
nilor, mulþi elevi nu au reuºit sã
rezolve toate cerinþele de la cel de
al treilea subiect, indiferent de
modul. „Nu a fost exagerat de
greu, dar nu pot spune cã a fost
nici uºor. Adicã nu a fost posibil
rezolvarea întregii variante. Pro-
bleme am avut mai ales la ultime-
le subpuncte de la subiectul III”,
a precizat elevul Mircea Rãducan,
din Craiova. Pãrerea a fost împãr-
tãºitã de mai mulþi candidaþi. „M-
am pregãtit intens în acest an ºi
nu pot spune cã a fost un examen
uºor”, a precizat Ionuþ Stan.

Unul dintre subiectele de la Is-
torie, tratat vag în programã

În ceea ce priveºte subiectele
de la istorie ºi aici au apãrut dis-
cuþii. Unul dintre profesorii de
specialitate a menþionat cã sub-
iectul al II-lea, bazat pe un text
extras din lucrarea „Istoria româ-
nilor de la origini pânã în zilele
noastre”, ce face referire la
„Constituþia cãrvunarilor”, este
cel mai dificil. „Subiectul al II-
lea consider ca este cel mai difi-
cil. Elevii au avut în programã
constituþiile din secolul XIX, dar
la acea constituþie a fost tratata
vag. Ar fi fost mai bine sã li se
dea constituþia de la 1866 a Re-
gelui Carol I sau lucruri ce þin de
legile date de Cuza dupã 1859.
Acest subiect va face diferenþa”,
a spus profesorul de istorie.

Comunismul le-a
dat emoþii

Elevii care au susþinut exame-
nul la Istorie au ieºit din salã în-
grijoraþi în special de cel de al trei-
lea subiect- un eseu de douã pa-
gini despre situaþia naþionalã ºi in-
ternaþionalã în România postbeli-
cã. O cerinþã ce impune cunoº-
tinþe complexe.

„La subiectul al III-lea, copiii
trebuiau sã abordeze în contex-
tul Rãzboiului Rece ºi rolul pe

care l-a avut România în acest
conflict. De asemenea, trebuiau
sã facã referire la modul în care
comuniºtii au falsificat alegerile
din perioada 1946 - 1947, sã facã
referinþã la Petru Groza ºi Gheor-
ghe Gheorghiu Dej, sã precizeze
aspecte legate de faptul cã Ro-
mânia era un stat tampon între
fostul URSS ºi Occident, sã se
refere la aderarea României la
CAER sau la Tratatul de la Var-
ºovia. Pe final, trebuie sa ajungã

la anul ’89 ºi sã arate ce a în-
semnat revoluþia de atunci, sã
precizeze exact principiile siste-
mului democratic cu referire la
pluripartidism, votul universal ºi,
în linii mari, sã precizeze princi-
piile care stau la baza democra-
þiei”, a explicat un profesor de is-
torie. Subiectul le-a dat foarte
multe emoþii elevilor. „Am scris
o filã ºi jumãtate, dar nu ºtiu dacã
am fãcut totul corect pentru cã
trebuia sã ating anumite puncte.
Nu prea eram pregãtitã pentru
aceastã perioada”, a spus eleva
Anca Marin din Craiova.

Aºteptaþi cu
nerãbdare de
susþinãtori

Candidaþii au venit însoþiþi la
examen de pãrinþi sau de prieteni,
care i-au încurajat. Aceºtia au rã-
mas lângã centrele de examen
pânã la final. Cu mari emoþii.

„Sper sã reuºeascã sã promove-
ze aceastã sesiune. ªi îi þin pum-
nii. Am mari emoþii”, a spus Ali-
na Turcu, una dintre mãmici.
Adolescenþi, unii dintre candidaþi
au fost aºteptaþi chiar de iubiþi
sau iubite, care le-au pregãtit ºi
câte o micã surprizã. Una dintre
elevele de la Colegiul Naþional
„Carol I” a fost întâmpinatã la
ieºire chiar de prietenul sãu, cu
un trandafir, roºu ºi bine înflorit,
care i-a mai alungat puþin gândul

de la cerinþele de pe foaia de exa-
men. În unele cazuri chiar ºi o
îmbrãþiºare a fost îndeajuns.

Mâine va fi
ultima probã

Sesiunea bacalaureatului din
acest an se încheie vineri, 6 iulie.
Elevii vor trãi ultimele emoþii ale
examenului scris la proba la alege-
re din arria profilului ºi specializã-
rii. În funcþie de notele obþinute la
examenele scrise din aceastã sãp-
tãmânã, candidaþii vor primii ver-
dictul acestei sesiuni : „promovat”
sau „respins”. Primele rezultate vor
fi afiºate pe 8 iulie, iar pe 9 iulie,
între orele 8.00 ºi 12.00, vor fi
depuse contestaþiile. În perioada 10
-12 iulie va avea loc soluþionarea
contestaþiilor, iar la 13 iulie vor fi
afiºate rezultatelor finale. Pe baza
mediei de la bacalaureat, absolven-
þii de liceu pot opta pentru admite-
rea la facultate.
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Întreprinderile sociale vor derula activităţi în
domeniul reciclării şi al prelucrării hârtiei reci-
clate (patru dintre întreprinderi) dar şi call cen-
ter şi reciclare mase plastice. În funcţie de pro-
filul fiec arei întreprinderi sociale,  Asociaţia
React recrutează operatori vânzări prin telefon,
lucrători în serigrafie, lucrători în prelucrare
mase plastice, lucrători sortatori deşeuri reci-
clabile, operatori calculator, lucrători comerciali.
În regiunea Sud – Vest Oltenia, activitatea de
recrutare se va încheia în data de 15 august
2012 cu selectarea a 15 persoane cu dizabilităţi
şi 10 persoane beneficiare de venit minim ga-
rantat. Până în prezent, pentru ocuparea aces-
tor posturi,  39 persoane cu dizabilităţi şi 15
persoane beneficiare de venit minim garantat
au depus CV-uri şi au participat la sesiuni de
interviuri.
Dezvoltarea durabilă a comunităţilor

Criteriile de selecţie a viitorilor angajaţi vor
avea la bază competenţele profesionale, abilităţi
tehnice, experienţa şi capacitatea de a lucra în
echipă. În vederea unei integrări profesionale
de succes, persoanele selectate vor beneficia
de consiliere profesională şi psihologică dar şi

150 de persoane vulnerabile social vor derula activităţi
în domeniul reciclării şi al prelucrării hârtiei reciclate

Asociaţia React recrutează 90 de persoane cu dizabilităţi şi 60 de persoane beneficiare
de venit minim garantat pentru cele 6 întreprinderi sociale înfiinţate în cadrul proiectului
“Dezvoltarea Economiei Sociale prin Înfiinţarea şi Dezvoltarea de Întreprinderi Sociale”.

Asociaţia REACT
este  o organizaţie  neguve rna-
mentală, cre ată în 2006
pentru a veni în sprijinul
actorilor societăţii civile prin
proiecte ample, durabile , cu
impact în comunităţile vizate.
Organizaţia active ază în trei
dome nii: sănătate publică,
educaţie şi integrare socială,
are cinci sucursale în care
lucrează mai mult de 30 de
angajaţi şi peste 200 de volun-
tari. Până în prezent, Asociaţia
React a obţinut 9 premii de
excelenţă - naţionale şi inter-
naţionale şi a contribuit la
salvarea a mai mult de 120.000
de vieţi omeneşti. www.asocia-
tiareact.ro.

de formare profesională specifică. “Ne-
am propus să determinăm schimbări po-
zitive majore în comunitate, în comporta-
mentul şi în mentaliatea oamenilor. Acest
proiect, prin impactul social şi de mediu
pe care îl va genera, vine să confirme, încă
o dată, angajamentul Asociaţiei React de a
contribui la dezvoltarea durabilă a comu-
nităţilor în care ne desfăşurăm activitatea“,
a declarat Anca Ştefan, managerul Pro-
iectului.
Şase întreprinderi sociale

“Dezvoltarea Economiei Sociale prin Înfiin-
ţarea şi Dezvoltarea de Întreprinderi Sociale”,
este un proiect cofinanţat din Fondul Social Eu-
ropeam (contract nr. POSDRU /84/6.1 /S/
50269) prin programul operaţional sectorial -
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
Investeşte în oameni! şi se încadrează pe Axa
prioritară 6 - Promovarea Incluziunii Sociale.
Acesta este un proiect de dezvoltare a econo-
miei sociale şi de integrare în câmpul muncii a
persoanelor vulnerabile social. Proiectul se des-
fasoară pe durata a 32 de luni şi are ca finalitate
înfiinţarea a şase întreprinderi sociale în 5 din

cele 8 regiuni de dezvoltare ale României: Bu-
cureşti şi Ilfov,  Centru, Nord-Est, Sud-Vest
Oltenia şi Sud Muntenia şi crearea a 150 de noi
locuri de muncă pentru persoane cu dizabilităţi
şi persoane care trăiesc din venitul minim ga-
rantat. Economia socială răspunde nevoii de
ocupare a forţei de muncă, punând accent pe
integrare socială şi nu pe asistenţă socială. Ea
se bazează tocmai pe capacitatea membrilor
unei comunităţi de a se coagula şi de a se con-
stitui într-o formă de organizare economică.
Aceasta identifică şi utilizează potenialul resur-
selor umane, financiare şi materiale de care dis-
pune comunitatea.

SC ACZ Consulting SRL, în partene-
riat cu Warrant Group SRL (Italia), şi
Asociaţia „Mereu Pentru Europa”
(România), implementează proiectul de
grant „ACCESS – Măsuri active de
ocupare în judeţul Dolj, cu efecte
pozitive asupra accesului la resurse
financiare UE pentru dezvoltarea
locală sustenabilă”.

ACCESS este un proiect de instruire
adresat şomerilor cu studii superioare din
judeţul Dolj, finanţat din Fondul Social
European în cadrul POSDRU. Proiectul
îşi propune să ofere o pregătire  vastă în
domeniul accesării Fondurilor Structurale
şi al managementului proiectelor, în
vederea dezvoltării competenţelor
necesare pentru demararea unei cariere
în sfera fondurilor UE. Proiectul se
adresează tinerilor (cu vârsta sub 25 de
ani) din judeţul Dolj, şomeri de lungă

Dolj : Proiect de instruire adresat
şomerilor cu studii superioare

durată (care nu au un loc
de muncă de mai mult de
6 luni) şi care au finalizat
studiile superioare.
Politici europene în
domeniul cercetării

 Astfel, cel puţin 30 de
tineri vor fi selectaţi şi vor
participa pe parcursul a 5
luni, la următoarele
module de curs: „Expert
accesare fonduri struc-
turale şi de coeziune
europene – modul bazic
(certificat CNFPA)”;
„Expert accesare fonduri structurale şi
de coeziune europene – modul avansat
(studii aprofundate de norme şi bune
practici susţinute de experţi italieni
calificaţi în domeniul Fondurilor

Structurale)”; „Teme transversale –
politici europene în domeniul cercetă-
rii, inovării, mediului înconjurător,
dezvoltării durabile şi egalităţii de
şanse (susţinute de experţi italieni
calificaţi)”; „Manager de proiect –
certificat CNFPA” şi  „Modul de studii
de caz desfăşurat la firmele de specia-
litate din Italia, cu toate costurile
acoperite din bugetul proiectului”.

Toate modulele vor aborda subiectele
într-un mod practic, cu o utilizare vastă
de exerciţii, studii de caz, simulări, jocuri
de rol etc. „Înscrierile în cadrul proiectu-
lui se pot face prin depunerea unui CV, a
unei Scrisori de motivare si a Declaraţiei
de eligibilitate la sediul proiectului sau la
adresa de e-mail: proiect.access@ac-
zconsulting.ro. Documentele pot fi
descărcate de pe pagina web a proiectu-
lui www.proiect-access.ro, de unde se
pot obţine mai multe informaţii legate de
desfăşurarea procedurii de selectare a
grupului ţintă”, a precizat Cristina
Cojoacă, manager de proiect.
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Asociaþia Vasiliada, a Mitropo-
liei Olteniei, a încheiat un partene-
riat cu Teatrul Naþional “Marin
Sorescu”, prin care instituþia cul-
turalã oferã gratuit, lunar, 50 de
bilete la piesele Naþionalului craio-
vean beneficiarilor Centrului de in-
formare ºi consiliere pentru per-
soane cu dizabilitãþi „Sfânta Eca-
terina” ºi Centrului de urgenþã pen-
tru persoane fãrã adãpost „Sfântul
Vasile cel Mare”.

Preºedintele Asociaþiei Vasiliada,
preotul Adrian Stãnulicã, a expli-
cat cã toate activitãþile culturale la
care participã persoanele defavo-
rizate au ca scop integrarea aces-
tora în societate. „Asociaþia Vasi-
liada se preocupã nu doar de si-
tuaþia socialã a beneficiarilor, ci ºi
de pregãtirea acestora în vederea
incluziunii sociale, ceea ce presu-
pune o viaþã activã în cadrul so-

cietãþii. Participarea la acþiuni sau
proiecte culturale dezvoltã capaci-
tatea beneficiarilor noºtri de a co-
munica ºi socializa cu persoanele
din jurul lor, dezvoltându-ºi astfel
propriile principii pentru o viaþã nor-
malã”, a precizat pãrintele Adrian
Stãnulicã. Persoanele cu dizabili-
tãþi din cadrul Centrului „Sfânta
Ecaterina” spun cã darul condu-
cerii Teatrului Naþio-
nal din Craiova le este
de un real folos. „Îmi
place foarte mult fe-
lul în care joacã acto-
rii, eu însumi fiind
dintre cei care joacã
în piese de teatru fo-
rum. Mã intereseazã
în mod special sã vãd
felul în care interpre-
teazã actorii, ca sã pot
îmbunãtãþi felul în

care joc eu. Toate piesele la care
am fost au fost frumoase, ca de
exemplu «Conu Leonida faþã cu re-
acþiunea» ºi «Unde-i revolverul?».
Conducerea Teatrului Naþional ne-
a fãcut o mare bucurie prin aceste
invitaþii la spectacolele de teatru”,
a spus Bogdan Tudor, de la Cen-
trul „Sfânta Ecaterina”.

ALINA DRÃGHICI

Comitetul Judeþean pentru Si-
tuaþii de Urgenþã a stabilit, marþi,
în ºedinþã extraordinarã, un set de
mãsuri speciale, în condiþiile în care
ne aflãm sub cod portocaliu de
caniculã, cu temperaturi care pot
atinge ºi depãºi frecvent 37 de gra-
de. Astfel, potrivit prefectului de
Dolj, Elena Costea, Comitetele lo-
cale pentru situaþii de urgenþã au
fost însãrcinate sã identifice ºi sã
semnalizeze vizibil locurile pentru
amplasarea punctelor de prim aju-
tor ºi pe cele de distribuþie a apei
potabile, sã supravegheze zonele
cu miriºti ºi vegetaþie uscatã, în
vederea prevenirii arederilor necon-
trolate ºi sã aplice mãsurile cuprin-
se în hotãrârea Colegiului prefec-
tural din data de 28 iunie 2012,

Comitetul pentru Situaþii
de Urgenþã Dolj, întrunit
în ºedinþã extraordinarã

transmisã prin reþeaua Intranet. “ªi
Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj,
Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi In-
spectoratul Teritorial de Muncã
Dolj vor intensifica controalele în
domeniile proprii de competenþã ºi
vor raporta zilnic la Instituþia Pre-
fectului acþiunile întreprinse ºi re-
zultatele obþinute”, a precizat, ieri,
Elena Costea. “Fac un apel cãtre
populaþie, în condiþiile meteorolo-
gice prognozate, cã trebuie sã fie
atentã la sãnãtate. Prefectura Dolj
ºi Primãria Craiova au luat toate
mãsurile pentru a nu avea proble-
me deosebite, însã fiecare cetãþean
trebuie sã aibã grija proprie ºi sã
respecte indicaþiile medicilor”, a
transmis prefectul judeþului.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

Mai multe hectare de teren cu vegetaþie uscatã
au ars în ultimele zile la nivelul judeþului, din cau-
za focului lãsat nesupravegheat. Potrivit Institu-
þiei Prefectului Dolj, numai marþi, detaºamentele
de pompieri din judeþ au fost chemate sã intervinã
pentru stingerea a patru incendii, care au distrus
câteva zeci de hectare de teren. “Inspectoratul
pentru Situaþii de Urgenþã Oltenia ia toate mãsuri-
le pentru stingerea incendiilor, însã ºi cetãþenii au
o mare responsabilitate în acest sens. Spre exem-
plu, Garda de Pompieri Bechet a intervenit, marþi,
cu o autospecialã, în Cãlãraºi, pentru stingerea unui
incendiu de vegetaþie uscatã, care s-a extins ºi a

distrus peste 9 ha de de teren. Un alt exemplu de
acest fel a mai avut loc în comuna Robãneºti, unde
o autospecialã a intervenit pentru stingerea unui
alt incendiu de vegetaþie – au ars aproximativ 1,5
ha. ªi Detaºamentul de Pompieri Calafat a inter-
venit cu o autospecialã pentru stingerea vegetaþiei
uscatã, incendiu care a afectat 7 ha de teren. ªi la
Craiova au fost ceva probleme, de asemenea, De-
taºamentul de Pompieri I Craiova a intervenit pen-
tru stingerea unui incendiu pe Strada Bucovãþ, unde
au ars peste douã tone de gunoi menajer”, a de-
clarat Elena Costea, prefect de Dolj.

 ANA-MARIA GEBÃILÃ

Incendii de vegetaþie pe bandã rulantã

Valul de cãldurã din ultimele zile
i-a pus la grea încercare pe craio-
veni. În doar câteva ore, zeci de
persoane afectate de caniculã au
sunat la Ambulanþã dupã ce li s-a
fãcut rãu în propria locuinþã. Mai
mult decât atât, cinci craioveni au
cãzut pe stradã din cauza atmos-
ferei sufocante. În aceste condiþii,
autoritãþile sanitare au reamintit cã
trebuie respectate o serie recoman-
dãri venite din partea medicilor. În
primul rând, se impune adaptarea
la condiþiile meteorologice prin evi-
tarea expunerii prelungite la soare

între orele 11.00 ºi 18.00.

Puncte de prim-ajutor,
amenajate în Craiova

Direcþia de Sãnãtate Publicã
(DSP), Serviciul Judeþean de Am-
bulanþã ºi serviciile de urgenþã din
cadrul spitalelor au trecut la activa-
rea planurilor de mãsuri pentru zilele
caniculare, astfel încât riscurile me-
dicale cauzate de temperaturile foarte
ridicate sã poatã fi reduse. În plus,
în judeþul Dolj au fost amenajate ºapte
puncte de prim-ajutor organizate
temporar. La Craiova, existã patru
astfel de spaþii ce funcþioneazã la Pre-
fectura Dolj – holul central, la Pri-
mãrie – Palace, Piaþa Centralã – punct
sanitar ºi la Asistenþa Socialã – Lãpuº.
La acestea se adaugã ºi punctele de
prim-ajutor permanente.

Tot ca mãsuri ce trebuie luate în
aceastã perioadã, inspectorii DSP au
obligaþia sã verifice condiþiile de asi-
gurare a asistenþei medicale în uni-
tãþile sanitare, respectiv asigurarea
stocurilor de medicamente de ur-
genþã, în special a medicamentelor
pentru patologiile determinate sau
agravate de caniculã, funcþionalita-
tea generatoarelor de rezervã ºi asi-
gurarea  rezervelor de apã proprii

ale unitãþilor sanitare.
În aceastã perioadã cu tempe-

raturi ridicate, vor fi verificate cu
mai multã atenþie ºi condiþiile igie-
nico-sanitare, de cazare ºi alimen-
taþie, din taberele ºcolare, precum

ºi respectarea condiþiilor igienico-
sanitare din unitãþile cu profil ali-
mentar, de la depozitare ºi prelu-
crare ºi pânã la comercializarea
produselor alimentare. Se va face
ºi verificarea controlului medical
periodic al persoanelor angajate în
aceste unitãþi ºi se vor intensifica
acþiunile de supraveghere epide-
miologicã în vederea identificãrii
cazurilor de îmbolnãvire determi-
nate de agenþi patogeni specifici.

Canicula a pus stãpânire pe Craiova. Din
cauza temperaturilor ridicate, cinci persoane
au avut, ieri, nevoie de îngrijiri medicale dupã
ce li s-a fãcut rãu în plinã stradã. Cei mai afec-
taþi au fost bãtrânii ºi bolnavii, mai ales cei aflaþi
în evidenþe cu probleme cardiace. Din pãcate,

nici veºtile pentru urmãtoarele zile nu sunt
deloc bune. Pânã mâine, cel puþin, judeþul Dolj
se aflã sub avertizare meteorologicã de cod
portocaliu de caniculã ºi este de aºteptat ca
indicele de confort termic sã depãºeascã, din
nou, pragul critic de 80 de unitãþi.

pahar de apã la fiecare 20 de minute.
Sfatul este însã acela de a evita bãu-
turile alcoolice – inclusiv berea sau
vinul –, care favorizeazã deshidrata-
rea ºi diminueazã capacitatea de luptã
a organismului împotriva cãldurii. Nu
sunt recomandate nici bãuturile cu
conþinut ridicat de cofeinã – cafea ºi
cola – sau de zahãr, aºa cum ar fi
bãuturile rãcoritoare carbogazoase,
care sunt diuretice.

În schimb, trebuie consumate cât
mai multe fructe ºi legume proaspe-
te, întrucât conþin o cantitate mare
de apã. De asemenea, este de evitat
expunerea prelungitã la soare între
orele 11.00 ºi 18.00. În situaþia în
care locuinþa este prevãzutã cu apa-
rat de aer condiþionat, acesta trebuie
reglat astfel încât temperatura sã fie
cu 5 grade mai micã decât tempera-
tura ambientalã. Ventilatoarele nu tre-
buie folosite dacã temperatura aeru-
lui depãºeºte 32 de grade Celsius.

RADU ILICEANU

Sfaturi din partea medicilor
Specialiºtii din cadrul Direcþiei de

Sãnãtate Publicã Dolj au lansat ºi ei o
serie de recomandãri pentru ca po-
pulaþia sã suporte mai uºor tempera-
turile caniculare ºi pentru a evita apa-
riþia unor incidente. În primul rând,
zilnic trebuie consumate lichide, în-
tre 1,5 ºi 2 litri, fãrã a aºtepta sã aparã
senzaþia de sete. În perioada de cani-
culã se recomandã consumul unui
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Creaţia lui Constantin Brâncuşi,
prezentată într-o expoziţie de fotografie la Strasbourg

La manifestare au participat personalităţi din
Parlamentul European, înalţi oficiali ai Uniunii
Europene, Doina Lemny – unul dintre cei mai
avizaţi cunoscători ai operei lui Constan tin
Brâncuşi, cercetător şi muzeograf la Centrul
„Georges Pompidou” din Paris, alţi experţi în
domeniu, care şi-au dedicat activitatea feno-
menului Brâncuşi.

Din delegaţie a făcut parte şi Florin Rognea-
nu, directorul Muzeului de Artă din Craiova, in-
stituţie care, în prezent, adăposteşte cinci lu-
crări ale sculptorului: „Sărutul”, „Coapsa”, „Cap
de fată”, „Cap de băiat” şi „Domnişoara Poga-

Delegaţia Social-
Democrată Română,
precum şi Delegaţia
Socialistă Franceză, într-
un efort comun de
promovare a marelui
sculptor Constantin
Brâncuşi, au organizat,
recent, la Parlamentul
European de la Stras-
bourg,  un eveniment
dedicat celui mai impor-
tant artist româno-
francez al secolului al
XX-lea. Este vorba
despre o expoziţie reunind fotografii ale
cunoscutelor creaţii brâncuşiene,
deschisă în perioada 2-5 iulie şi al cărei
vernisaj a avut loc marţi după-amiaza.

ny”. Cu acelaşi prilej, invitaţilor le-a fost prezen-
tată cartea „Brâncuşi – dincolo de toate fron-
tierele”, de Doina Lemny, însoţită de un scurt-

metraj distribuit sub forma unui DVD, realizat
în parcul de la Târgu Jiu în care sunt amplasate
sculpturile brâncuşiene „Coloana Infinitului”,
„Masa Tăcerii” şi „Poarta Sărutului”.

Pen tru eurodeputaţii socialişti Catheri-
ne Trautmann – preş edin ta Delegaţiei So-
cialiste Franceze d in Parlamentu l European,
şi Victor Boştinaru – membru al Delegaţ iei
Social-Democrate Române în PE, Constan-
tin Brâncuşi nu este doar un  art ist cons a-
crat şi simbolu l celor două naţ iuni ale lor –
română şi franceză –, ci şi un artist univer-
sal, care a marcat  profund  evo luţia sculptu-
rii în  secolul al XX-lea. «După doi ani de

încercări, avem privilegiul, iată, de
a o rgan iza aces t eveniment în co-
laborare cu Catherine Trautmann.
Pentru mine, Constan tin Brâncuşi
es te un art ist  de neîn locuit , re-
prezentând s ufletul poporu lui ro-
mân, al mediului rural românesc
înt r-o operă modern istă unică, de
prestigiu internaţ ional. A şt iut să
aducă omagiu, p rin sculpturile
sale inovatoare, artei populare
româneş ti. Mulţ i îl po t iubi pe
Brâncuş i, dar puţin i po t în ţelege
perfect es enţa operei aces tuia»,
a afirmat, la  vernisaj, europarla-
mentarul Victor Boşt inaru.

Cu acelaşi prilej, cercetăto rul
Doina Lemny le-a vorbit celor pre-

zenţi despre ansamblul sculptural de la Târgu
Jiu, „singurul proiect realizat din numeroasele
pe care Brâncuşi le-a imaginat”.

Artista
Lia Maria Gaşpar şi
„Simfonia culorilor”

Casa de
Cultură
„Traian
Demetrescu”
vă invită
mâine, 6 iulie,
ora 19.00, la
Galeria de
Artă „Vol-
lard”, unde va
avea loc
vernisajul
expoziţiei de
pictură
 „Simfonia
culorilor” a
artistei Lia
Maria Gaşpar. Despre creaţia sa vor vorbi
Florin Rogneanu, directorul Muzeului de Artă
din Craiova, şi scriitorul N.N. Negulescu.
Absolventă a Şcolii Populare de Artă
„Cornetti” din Craiova (clasa profesorilor Ion
Hagiescu şi Paraschiva Mitrică) şi a Institutu-
lui Politehnic din Timişoara, Lia Maria Gaşpar
are o activitate expoziţională de 40 de ani,
prezentându-şi lucrările, în cadrul unor
„personale” sau expoziţii colective, atât în
Craiova (Casa de Cultură „Traian Demetres-
cu”, Galeria „Cromatic”, Casa Universitarilor,
Casa Armatei, Alliance Française ş.a.), cât şi
la Muzeul de Artă Calafat şi Muzeul de Artă
Vidin (Bulgaria). Totodată, are lucrări în
colecţii particulare din România (Craiova,
Cluj, Constanţa, Timişoara) şi Italia.

Pagină realizată de MAGDA BRATU

Născut la 18 ianuarie 1968, în
Slatina (judeţul Olt), Lucian Liciu
a urmat, timp de trei ani, cursurile
Universităţii de Artă „Luceafărul”
(profesori Vasile Chinschi şi Ion
Sălişteanu), apoi pe cele ale
Facultăţii de Artă Decorativă şi
Design din cadrul Universităţii de
Artă Bucureşti – Secţia Artă
Monumentală (prof. Preda Sanc).
Din 1999 şi până în prezent a
deschis 20 de expoziţii personale,
la Bucureşti, Sibiu, Craiova, Sf.
Gheorghe şi Slatina, şi, de aseme-
nea, a participat cu lucrări la
numeroase expoziţii de grup,
majoritatea în Capitală.

Nicoleta şi Lucian Liciu „se joacă
serios” de-a desenul, la Galeria „ARTA”

„O expoziţie  mai deosebită, mai ciuda-
tă, mai interogativă, mai provocatoare” –
după cum a caracterizat-o criticul de artă
Ion Parhon – s -a deschis, în prima zi a lui
Cuptor, la Galeria „ARTA”, evenimentul
fiind organizat de  Uniunea Artiştilor Plas-
tici din România – Filiala Craiova şi Mu-
zeul de  Artă – Palatul „Jean Mihail”. După
ce , în februarie  2006, veneau în faţa publi-
cului craiovean cu pictură şi grafică, artiş-

tii Lucian Liciu ş i Nicole ta Liciu Gribincea
au adus, de această dată, pe simeze  o se-
rie de  desene şi colaje. Une le  care au s târ-
nit nu puţine zâmbete , graţie  naivităţii exe-
cuţiei ş i umorului amar pe  care îl degajă,
criticul Ion Parhon, prezent la vernisaj, gă-
sindu-le  „foarte  nimerite  pentru Anul Ca-
ragiale”. Expoziţia va rămâne  deschisă
până la jumătatea acestei luni, intrarea la
Galeria „ARTA” fiind liberă.

Nicoleta Liciu Gribincea s-a
născut la 5 octombrie 1973, la
Bucureşti, unde a absolvit Secţia
de Pedagogia Artei din cadrul
Universităţii Naţionale de Arte
(prof. Cezar Atodiresei). Şi-a
prezentat lucrările în numeroase
expoziţii de grup, între 1997 şi
2009, iar „personale” a deschis în
Bucureşti (Galeriile „Orizont” şi
„Galateca”, „Căminul Artei”,
Institutul Francez, Palatul Parla-
mentului ş.a.), Craiova, Sf.
Gheorghe şi Slatina. Amândoi
artiştii au lucrări în colecţii
particulare din Franţa, Germania,
Rusia, Elveţia, SUA, Israel etc.

Vernisată pe 1 iulie, expoziţia de
la Galeria „ARTA” i-a readus la
Craiova pe Nicoleta şi Lucian
Liciu după mai bine de şase ani,
pe 18 februarie 2006 aceştia
prezentând la Muzeul de Artă
pictură şi grafică. «După foarte
multe expoziţii cu peisaje, cu
lumea teatrului, cu portrete, cu
scene din viaţa oraşului ori a
satului, iată-ne la o expoziţie unică
în creaţia lor, de colaje şi desene,
care m-a surprins şi pe mine. Eu
nu sunt un împătimit al colajului,
dar e o expoziţie pe care o găsesc
foarte nimerită pentru Anul
Caragiale. În această lume

pestriţă, cu foarte multe dizarmo-
nii, Lucian şi Nicoleta Liciu vin cu
un umor extraordinar, cu un
amestec de inventivitate, de
ingenuitate, de naivitate, un
amestec de umor şi amar şi
chiar... omor, un amestec de pace
şi război. Dar o fac nu cu acea
încrâncenare care a pătruns, din
nefericire, şi în societate, până şi
în viaţa familiei, ci cu zâmbet, cu
ingenuitatea proprie copilăriei», a
remarcat criticul Ion Parhon,
prezent la vernisaj. Acesta a mai
subliniat că, «în ciuda jocului, a
ludicului aparent, nevinovat din
aceste desene şi colaje, lipsa de

sens despre care „vorbesc” unele
lucrări le apropie de ideea absur-
dului ionescian şi chiar de unele
nelinişti din creaţia lui Samuel
Beckett».

Lucian Liciu şi Nicoleta Liciu
Gribincea au fost însoţiţi la
eveniment de cei trei copii ai lor,
dintre care Nataşa, fiica cea mare,
este considerată deja o mică
artistă, una dintre lucrările sale
aflându-se în expoziţia de la Galeria
„ARTA”. O expoziţie pe care – ne
îndeamnă acelaşi critic Ion Parhon
– „să ne oprim din acest turbion
politic, şi nu numai, şi să o privim
cu detaşare şi cu zâmbet”.
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Într-un context potenþial-
mente exploziv, duminicã, 1 iu-
lie a.c., Ciprul a preluat, pen-
tru prima datã, preºedinþia UE,
deþinutã timp de ºase luni de
Danemarca. Obiectivul anun-
þat: eforturi pentru „o Europã
mai bunã”, bazatã pe „solidari-
tate ºi coeziune socialã”, men-

þioneazã „Famagusta Gazette”.
Pentru mica insulã din Medite-
rana a se afla „la cârma” na-
vei europene în plinã furtunã
economicã este un test de ma-
turitate, considerã „Cyprus
Mail”. Mai ales cã liderii sãi nu
sunt familiarizaþi cu labirinturi-
le bruxellese ºi þara, sufocatã

de un deficit public de 6,3% din
PIB, se luptã pentru a nu se
scufunda în vârtejul crizei, scrie
„New York Times”. Sãptãmâ-
na trecutã, Ciprul, membru al
zonei euro din 2008, a devenit
al cincilea stat care solicitã aju-
tor financiar UE. Potrivit ana-
liºtilor, insula are nevoie de pes-
te 10 miliarde euro pentru a aju-
ta bãncile cu probleme ºi pen-
tru a echilibra finanþele sale pu-
blice. „La Libre Belgique” vor-
beºte de o „preºedinþie sub
asistenþã”. Nicosia a fost înfru-
museþatã cu ocazia preluãrii
preºedinþiei: arterele de circu-
laþie au fost reabilitate, amena-
jate peluze cu flori, trotuarele
lãrgite. Dar, împotriva acestor
gesturi, semnele recesiunii sunt
omniprezente. Pe verandele
multor case se zãresc pancar-
te pe care se poate citi „Închi-
riem”, sãlile expoziþiilor sunt
goale, iar magazinele de suve-
niruri ºi bijuterii aºteaptã clien-
þii de altãdatã, în cãutare de ar-
ginþi lichizi, remarcã „The

Guardian”. Creºterea costuri-
lor vieþii, nesiguranþa locurilor
de muncã sunt resimþite de ci-
prioþi. ªi, cum indicã BBC, se
pregãtesc deja de momente di-
ficile. ªi de parcã toate aces-
tea n-ar fi suficiente, se reagitã
tensiunile recurente cu Turcia,
care a ocupat partea de nord a
insulei dupã 1974. Negociatorii
ONU, în favoarea reunificãrii,
au fost respinºi de majoritatea
ciprioþilor greci, prin referendu-
mul din 2004. De atunci, nego-
cierile au stagnat. „O negocie-
re este totuºi posibilã pânã la
sfârºitul anului?” se întreabã
„Cyprus Mail”. Judecând prin
intransigenþa Ankarei, aºa cum
o vede canalul de televiziune
german Deutsche Welle, aceas-
tã perspectivã este o provoca-
re. Turcia a anunþat cã va boi-
cota, timp de ºase luni, preºe-
dinþia Uniunii Europene. Deºi
între timp îºi urmãreºte proprii-
le relaþii cu Consiliul European,
Comisia Europeanã ºi Parla-
mentul European.

Cipru: O preºedinþie a UE sub perfuziiCipru: O preºedinþie a UE sub perfuziiCipru: O preºedinþie a UE sub perfuziiCipru: O preºedinþie a UE sub perfuziiCipru: O preºedinþie a UE sub perfuzii

Premierul italian, Mario Monti,
susþine cã este în acord cu can-
celarul german Angela Merkel,
vrând o relansare economicã ce
nu trebuie sã aibã loc „cu preþul
disciplinei bugetare”, într-un in-
terviu care a apãrut ieri în
„Frankfurter Allgemeine Zei-
tung” (FAZ). Potrivit unor extra-
se din interviu, care a fost publi-
cat cu câteva ore înainte de o
întâlnire cu cancelarul german,
la Roma, Monti apreciazã cã
dupã summitul de la Bruxelles de
joi, presa ar fi trebuit sã scrie
„Angela + Monti = un pas înain-
te pentru politica economicã eu-
ropeanã”. ªeful Guvernului de la
Roma afirmã cã Italia a apãrat
creºterea economicã, dar nu cu

Monti neagã cã ar avea
divergenþe cu Merkel

pe tema disciplinei bugetare
Preºedintele sirian, Bas-

har al-Assad, a acuzat
Turcia cã oferã sprijin
logistic „teroriºtilor” sirieni,
cerând Guvernului islamo-
conservator de la Ankara sã
nu se amestece în afacerile
interne ale Siriei, potrivit
unui interviu publicat de un
ziar turcesc. „Intenþia
Turciei de a se amesteca în
afacerile interne ale Siriei a
plasat-o într-o poziþie care,
din nefericire, a fãcut-o
pãrtaºã la toate acþiunile
sângeroase” în Siria, a
declarat Assad pentru
cotidianul „Cumhuriyet”, în
cea de-a doua parte a
interviului, publicatã ieri. Pe

Occidentul încearcã
sã convingã Moscova sã-i

acorde azil politic lui Assad
„preþul disciplinei bugetare” ºi dã
asigurãri cã la Bruxelles a con-
tribuit, printr-o „metodã de ne-
gociere clasicã”, la a face ceva
„pentru creºterea ºi stabilitatea
financiarã” în Europa, continuã
FAZ. Monti recunoaºte cu cer-
titudine cã Guvernul sãu „se aflã
în imposibilitatea, într-un an ºi pa-
tru luni, de a reforma þara în în-
tregime”, dar sperã totuºi cã
acesta „va scoate Italia din cri-
za financiarã, pentru a urma ca-
lea relansãrii” economice. Italia
„îºi face temele”, afirmã Monti,
reluând expresia cancelarului
german, dar depinde de multe lu-
cruri „ca mediile strãine sã re-
cunoascã aceste demersuri ºi sã
îi acorde încredere Italiei”.

de altã parte, occidentalii
depun eforturi pentru a
convinge Rusia sã îi acorde
azil politic lui Assad, dupã ce
un acord internaþional a fost
încheiat sâmbãtã, la Geneva,
în privinþa principiilor unei
tranziþii politice în Siria, scria,
ieri, cotidianul rus „Kommer-
sant”. „Þãrile occidentale, ºi
în special Statele Unite,
desfãºoarã eforturi active
pentru a convinge Moscova
sã îl ia pe liderul sirian ºi sã îi
acorde azil politic”, afirmã
cotidianul, citând o sursã
diplomaticã rusã. Dar „noi nu
am avut ºi nu avem intenþia
de a-l lua pe Assad” în Rusia,
a afirmat aceeaºi sursã.

Yasser Arafat (foto), decedat în 2004, a
fost otrãvit cu poloniu, o substanþã radio-
activã, potrivit concluziilor analizelor efec-
tuate într-un laborator din Elveþia ºi citate
într-un documentar difuzat marþi, 3 iulie
a.c., de Al-Jazeera. Analizele au fost efec-
tuate pe probe biologice prelevate de la
efectele personale ale fostului lider pales-
tinian, remise vãduvei acestuia, Souha, de
Spitalul Militar Percy, din sudul Parisului,
unde Arafat a murit, potrivit lui Francois
Bochud, directorul Institutului pentru ra-
diaþii fizice din Laussane. „Concluzia este
cã am gãsit poloniu la un nivel semnifica-
tiv în eºantioane”, a spus el în documenta-
rul realizat printr-o anchetã, timp de nouã
luni, de Al-Jazeera. Eºantioanele sunt con-
stituite din pãr, periuþe de dinþi, urme de
urinã, lenjerie ºi o patã de sânge pe o bo-
netã medicalã. Nivelul acestei substanþe
este anormal, fiindcã este vorba despre o
substanþã care nu este accesibilã organis-
mului uman. Poloniul este substanþa cu care

Al-Jazeera: Arafat a fost otrãvit cu poloniu

Britanicii vor restricþionarea
dreptului la circulaþie
pentru greci

David Cameron este pregãtit
sã încalce obligaþiile britanice
din tratatele UE ºi sã impunã
controale stricte la frontierã, care
sã blocheze pãtrunderea cetãþeni-
lor greci pe teritoriul Marii
Britanii, în cazul în care Grecia
ar fi exclusã din zona euro,
relateazã „The Guardian” în
ediþia electronicã, potrivit
Mediafax. Premierul a declarat
în faþa membrilor unei Comisii
din Camera Comunelor cã
miniºtrii au examinat competen-
þele legale care sã permitã Marii
Britanii sã îi priveze pe cetãþenii
greci de dreptul lor la liberã
circulaþie în interiorul UE ºi au
întocmit planuri pentru „tot felul
de eventualitãþi”. Cel mai rãu
scenariu se referã la retragerea
Greciei din zona euro, care ar
putea declanºa aproape un
colaps al economiei greceºti ºi
imigrarea a sute de mii de
cetãþeni. Premierul britanic a
subliniat cã este pregãtit sã
adopte mãsuri care sã evite un
„val major” de imigranþi greci.
„Voi fi pregãtit sã fac tot ceea ce
este necesar pentru a menþine
siguranþa þãrii, un sistem bancar
puternic ºi o economie robustã”,
a insistat el.

NATO va investi peste
un miliard de dolari
în sistemul antirachetã

Þãrile membre NATO s-au
angajat sã ofere peste un miliard
de dolari pentru a asigura
operaþionalitatea scutului antira-
chetã din Europa, a anunþat marþi
Frank A. Rose, consilier al
subsecretarului de stat american
pentru controlul armelor. „Aliaþii
NATO s-au angajat sã investeas-
cã peste 1 miliard de dolari în
infrastructura de comandã,
control ºi comunicaþii pentru a
sprijini apãrarea antirachetã a
NATO”, a spus Rose cu ocazia
celei de-a 8-a Conferinþe Interna-
þionale asupra Apãrãrii Antira-
chetã de la Paris, citat de agenþia
RIA Novosti.

PE a respins, prin vot, ACTA
Parlamentul European a

adoptat, ieri, la Strasbourg,
raportul elaborat de eurodeputa-
tul britanic David Martin (S&D)
prin care se respinge Acordul
comercial de combatere a
contrafacerii (ACTA). Votul din
PE înseamnã cã ACTA nu poate
intra în vigoare în Uniunea
Europeanã în forma sa actualã.
Toate statele UE, cu excepþia
Ciprului, Estoniei, Slovaciei,
Germaniei ºi Olandei, plus SUA,
Australia, Canada, Japonia,
Mexic, Maroc, Noua Zeelandã,
Singapore, Coreea de Sud ºi
Elveþia au semnat ACTA. Dacã
plenul PE ar fi votat ieri în
favoarea ACTA, atunci Ciprul,
Estonia, Slovacia, Germania ºi
Olanda ar fi trebuit sã semneze
acordul ºi toate statele membre
UE sã îl ratifice. Totuºi, dacã
ºase state din afara UE vor
ratifica acordul, acesta va intra
în vigoare în þãrile respective.

a fost otrãvit ex-spionul rus Alexandre Liv-
tenko, mort în 2006 la Londra. Yasser Ara-
fat s-a îmbolnãvit în cartierul sãu general,
Ramallah, în Cisiordania, asediat de arma-
ta israelianã, ºi a de-
cedat la 11 noiembrie
2004 la Percy. Moar-
tea sa a rãmas o enig-
mã pentru circa 50 de
medici, care n-au pu-
tut explica motivul de-
teriorãrii rapide a sã-
nãtãþii sale. Palesti-
nienii au acuzat Isra-
elul cã l-a otrãvit. An-
cheta Al-Jazeera nu
confirmã o astfel de
acuzaþie. La rândul
sãu, purtãtorul de cu-
vânt al Ministerului is-
raelian al Afacerilor
Externe, Ygal Palmor,
a ironizat documenta-

rul. Pentru confirmarea tezei decesului prin
inhalarea de poloniu trebuie exhumate rã-
mãºiþele lui Arafat ºi Suha Arafat va cere
acest lucru Autoritãþii Palestiniene. „Tre-
buie sã ne miºcãm înainte, sã exhumãm
corpul lui Arafat”, a spus ea.
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Afacerea Bettencourt:
Sarkozy în vacanþã în Canada,

poliþiºtii la domiciliul sãu
Poliþiºtii brigãzii financiare ºi judecãto-

rul de Bordeaux, Jean Michel Gentil, au
percheziþionat marþi, 3 iulie, domiciliul Car-
lei Bruni-Sarkozy – Villa Montmorency,
în al 16-lea arondisment al Parisului – ca-
binetul avocaþilor Arnaud, Claude ºi aso-
ciaþii, în care Sarkozy deþine pãrþi, situat
în bulevardul Malesherbes (nr.17), ºi noi-
le spaþii puse la dispoziþia sa ca fost ºef al
statului, din strada Miromesnil. Judecãto-
rul Gentil, sesizat pentru abuzarea slãbi-
ciunii ºi finanþarea ilicitã a campaniei elec-
torale, a investigat eventualele transferuri
de fonduri de la Lilliane Bettencourt la
fostul ºef de stat, în cursul campaniei pre-
zidenþiale din 2007. O duzinã de poliþiºti
de la brigada financiarã l-au însoþit pe ju-
decãtorul de instrucþie din Bordeaux, spe-
cialist în finanþarea ilegalã a partidelor, în
percheziþii, a precizat pentru AFP o sursã
apropiatã poliþiei. Potrivit Europe 1, agen-
da pe 2007 a fostului ºef de stat a fost
recuperatã de unde se afla ºi depusã la
dosar. Sarkozy a rãmas fãrã imunitate
prezidenþialã la 16 iunie a.c.. El este pus
în cauzã de Claire Thibout, fostul contabil
al soþilor Bettencourt, pentru o sumã de
150.000 de euro, remisã la începutul lui
2008 lui Erich Woerth, trezorier al cam-
paniei prezidenþiale a lui Sarkozy. În plus,
mai multe mãrturisiri obþinute de justiþie
sugereazã efectuarea unei vizite, în tim-
pul campaniei din 2007, de cãtre Nicolas
Sarkozy, la domiciliul cuplului miliardar
Bettencourt, al cãrei obiect a fost obþine-
rea de bani în numerar. Toate anchetele
concertate în aceastã afacere sunt instru-

Imunitatea lui Nicolas Sarkozy a luat sfâr-
ºit la 16 iunie a.c.. Afacerea Bettencourt este
în toi ºi marþi, 3 iulie, domiciliul ºi birourile
lui Sarkozy au fost percheziþionate. O altã
afacere Bettencourt se poate naºte din po-
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mentate de judecãtorul de instrucþie din
Bordeaux, dupã o decizie a Curþii de Ca-
saþie. Judecãtorul Jean Michel Gentil a
audiat mai multe persoane, între care ºi
ex-gestionarul averii Lillianei Bettencourt.
Percheziþiile menþionate au fost fãcute în
absenþa lui Sarkozy, plecat luni cu familia
în Canada, a spus avocatul sãu, Thierry
Herzog. Judecãtorul ar putea sã-l audie-
ze în curând pe fostul ºef al statului în
privinþa finanþãrii campaniei din 2007.
Aceste percheziþii s-au dovedit proceduri
inutile, a declarat Herzog, care a explicat
cã a trimis, la 15 iunie, „extrase certifica-
te, conforme cu agenda lui Nicolas Sar-
kozy pentru 2007”. Documentele demon-
streazã imposibilitatea absolutã a pretin-
selor întâlniri secrete cu Lilliane Betten-
court, însã o copie de pe una din filele
agendei din 2007 consemneazã o singurã
datã numele soþilor Bettencourt, la 24 fe-
bruarie. Avocatul a mai precizat cã l-a in-
format pe judecãtorul Gentil de faptul cã
„toate deplasãrile ºi locurile în care s-a
aflat Nicolas Sarkozy în 2007 au fost sub
controlul poliþiºtilor responsabili cu asigu-
rarea securitãþii sale”. El a solicitat ma-
gistratului sã-i identifice pe aceºti poliþiºti,
care pot certifica faptul cã este vorba doar
de o întâlnire, la 24 februarie 2007, acasã
la Andre Bettencourt, soþul defunct al Lil-
lianei Bettencourt. Fostul contabil al cu-
plului miliardar Bettencourt, Claire Thi-
bout, a declarat cã i-a remis lui Patrice
de Maistre, gestionar al averii, suma de
50.000 de euro în numerar. O sumã des-
tinatã lui Eric Woerth, trezorier al cam-
paniei lui Sarkozy. În acelaºi dosar, ºeful
statului este, foarte direct, acuzat cã ar fi
venit sã solicite, precum ºi alþi oameni po-
litici, bani lichizi la domiciliul Lillianei ºi al

lui Andre Bettencourt. Judecãtorul de
Nanterre, Isabelle Prevost-Desprez, re-
latând despre un supliment de informaþii,
a provocat un scandal în august 2011, cu
cartea „Sarko m-a ucis”, preluând o dis-
cuþie cu grefiera sa. Declaraþiile sale in-
cendiare au fãcut ca dosarul sã ajungã la
judecãtorul Gentil, care gestioneazã acum
mai multe aspecte ale afacerii. Magistra-
tul ar putea încheia rapid dosarul, dar nu
poate exclude o audiere a lui Sarkozy, mai
ales cã alte piste sau documente evocã
eventuale primiri de fonduri. Prin ordo-
nanþa din 22 martie a.c., judecãtorul men-
þioneazã retrageri suspecte de numerar
în februarie ºi aprilie 2007. Pe care le aso-
ciazã vizitei ministrului de Interne (de
atunci), Nicolas Sarkozy, la domiciliul so-
þilor Bettencourt. Oricum, pista este des-
tul de neclarã de la un punct încolo. ªi
pentru Nicolas Sarkozy e realmente ne-
plãcut sã intre în rãzboiul familial dintre
imperiul L’Oreal ºi fiica soþilor Betten-
court, pe o turnantã politicã. Revenim la
data de 24 februarie 2007, când agenda
fostului candidat la prezidenþiale consem-
neazã o întâlnire cu Andre Bettencourt.
„Nostimã strategie”, afirmã Antoine Gil-
lot, avocatul majordomului ºi al contabilu-
lui Claire Thibout.

Statutul penal al ºefului
de stat, mod de utilizare

Nicolas Sarkozy a redevenit un justiþia-
bil, ca ºi alþii, dupã data de 16 iunie a.c.. A
fost protejat de art.67 din Constituþie, care
prevede imunitatea prezidenþialã pe timpul
mandatului, prescripþia fiind suspendatã în
acest interval. Ceea ce i s-a întâmplat lui
Jaques Chirac, fost preºedinte al Franþei,
se ºtie. La 19 iulie 2007, la numai douã luni
de la despãrþirea de Elysee, judecãtorul
Alain Philibeaux, care a instrumentat, la
Nanterre, afacerea angajãrilor fictive, pro-
nunþa în dosarul primarului Parisului, Ja-
ques Chirac, o condamnare de doi ani de
închisoare cu suspendare, o premierã pen-

vestea Karachi, pentru o eventualã finanþa-
re ocultã a campaniei prezidenþiale din
1995, legatã de Edouard Balladur, premier
la acea datã. Mai este ºi dosarul libian. Un
document contestat afirmã cã Gaddafi a

vãrsat 50 de milioane de euro pentru cam-
pania din 2007. Fostul preºedinte mai tre-
buie sã justifice ºi cele 9,4 milioane euro,
contravaloarea sondajelor comandate de
Elysee în timpul celor cinci ani de mandat.

tru un preºedinte, care a ºi refuzat sã mai
facã apel. Pentru Francois Hollande, ac-
tualul preºedinte al Franþei, lucrurile sunt
clare. „Eu consider cã un preºedinte în
funcþie trebuie sã fie responsabil de fapte-
le pe care le-a comis ºi înainte de a fi ales
preºedinte. El este un cetãþean ca ºi alþii”,
a declarat acesta la 26 aprilie, la France
Inter. Imunitatea preºedintelui se întinde pe
plan civil ºi administrativ. Nicolas Sarkozy
n-a putut divorþa de Cecilia Ciganer Albe-
niz decât la 18 octombrie 2007, prin con-
simþãmânt mutual. Oricum, el ar putea fi
al doilea ºef de stat convocat de justiþie
dupã sfârºitul mandatului, imitându-l pe
Chirac. Cu totul întâmplãtor, Sarkozy, ca
ºef de stat, nu a avut o relaþie prea bunã
cu magistraþii ºi Tribunalul din Nanterre,
prezidat de Isabelle Prevost Desprez, a fost
prima instanþã ce a relevat o contradicþie
în afacerea de escrocherie cu o carte ban-
carã a cãrei victimã a fost Sarkozy.

Afacerea Karachi,
instrumentatã de judecãtorul

Renaut Van Ruymbeke
Povestea este, de asemenea, compli-

catã, ºi vizeazã vânzarea unor submari-
ne în Pakistan ºi cesiunea de fregate
Arabiei Saudite, în profitul campaniei pre-
zidenþiale a lui Edouard Balladur, în 1995.
Ori, în acea perioadã Sarkozy era purtã-
torul de cuvânt, dar ºi ministrul Bugetu-
lui, ºi a jucat un rol cheie în contractele
de armament. În ianuarie 2010, poliþia din
Luxemburg a concluzionat cã acordurile
privind crearea firmei Heine, prin care
s-au tranzitat comisioane suspecte,
aveau legãturã cu premierul Balladur ºi
ministrul Sarkozy. Ancheta s-a extins ºi
mai mulþi politicieni de la vârful UMP,
din anturajul lui Nicolas Sarkozy, precum
Claude Gueant, Jean Francois Cope ºi
Brice Hortefeux, erau amestecaþi. Ca sã
ne exprimãm pe scurt, este vorba de un
alt front juridic pe care are de luptat Ni-
colas Sarkozy.

Lilliane Bettencourt
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OFERTE SERVICIU
Policlinicã angajeazã asistent
balneofizioterapie. Telefon:
0761/008.528.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Execuþii lucrãri: amenajãri in-
terioare (zugrãveli); instalaþii
electrice complexe; confecþii
metalice; construcþii de lem-
nãrie; învelituri acoperiº cu
tablã; montare jgheaburi – bur-
lane. Telefon: 0763/983.510;
0753/678.063.
Montãm þiglã metalicã tip Lin-
dab, jgheaburi ºi burlane.
Vopsim acoperiºuri, dulghe-
rie cu materiale proprii sau ale
clientului. Ofer certificat de
garanþie, discount 25%. Tele-
fon: 0761/090.605; 0740/
880.002.
Femeie serioasã, gospodi-
nã, fac menaj pentru oameni
serioºi. Telefon: 0762/
047.095.
Frumuseþe ºi relaxare la sa-
lonul de întreþinere corpora-
lã M.B.S. din spatele Primã-
riei, str. „Romul”, bl. B1, ap.
2 (intrarea prin spate). Pro-
gramãri la: 0766/642.441;
0735/621.293.
Repar frgidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.

Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.
Execuþii lucrãri tehnice: -
amenajãri interioare (zugrã-
veli); - instalaþii electrice
complexe; - confecþii meta-
lice; - construcþii de lemnã-
rie; - învelituri acoperiº ta-
blã, jgheaburi – burlane.
Telefon: 0763/983.510.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã C.F. 3, bloc
16. Telefon: 0742/527.849.
Vând urgent locuinþã Craiova,
preþ 30.000 euro, preþ nego-
ciabil.Telefon: 0771/579.669.
Vând garsonierã, etaj 1,
„Henri Coandã”, preþ conve-
nabil. Telefon: 0724/434.140.
Vând locuinþã confort sporit din
Craiova, preþ negociabil. Te-
lefon: 0728/014.925.
Particular, camerã cãmin, vis-
a-vis Moara Gorjului – 22 mp,
stare bunã, posibilitãþi pentru
grup sanitar, preþ 52.000 lei,
negociabil. Telefon: 0251/
593.503; 0766/271.705.
Vând garsonierã decoman-
datã etaj 2/2 Nanterre, zona
Puºkin, 48 mp, boxã. Telefon:
0745/541.194.
Vând garsonierã ºi camerã
cãmin. Telefon: 0761/375.104.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament în Craioviþa
Nouã, superîmbunãtãþit, cen-
tralã termicã, etaj 1/4 preþ
42.000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 camere.
Telefon: 0723/263.797.
Particular, vând apartament 2
camere decomandate, îmbu-
nãtãþiri, P /7, Sara, 1 Mai, stra-
dal. Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând 2 decomandate, zona
Ciupercã, 4/10. Telefon: 0770/
299.997; 0351/459.222.
Particular, vând apartament 2
camere, decomandate în Valea
Roºie. Telefon: 0746/125.822.

Vând casã strada „Frasinului”
nr. 9 (zona Gãrii). Telefon:
0742/813.349.
Particular, vând apartament 2
camere decomandat, îmbu-
nãtãþiri, P/7, Sara, 1 Mai, stra-
dal, mobilat. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 camere
McDonald’s. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
Vând apartament 2 camere
Brazdã parter, preþ negocia-
bil. Telefon: 0249/516.582;
0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomandate, 4/
4, mobilat, utilat complet,
45.000 E. Telefon: 0743/
697.127.
Vând apartament sau schimb
cu casã. Telefon: 0723/692.884.

Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 came-
re mobilat, 70.000 Euro
Lãpuº Argeº. Telefon:
0770/ 317.820.
Vând 4 decomandate, toate
îmbunãtãþirile, izolat interior –
exterior. Telefon: 0745/995.125.
Vând apartament 3 camere
Rotonda 8/8, negociabil. Te-
lefon: 0770/144.867.
Vând apartament 4 camere,
1 Mai, Insulã, 60.000 euro,
negociabil. Telefon: 0731/
640.052.
Vând apartament 3 camere,
parter, lângã Primãrie. Tele-
fon: 0770/174.355.

Vând apartament 3 camere.
Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament 3
camere decomandate, ter-
mopan, uºã metalicã, centra-
lã, izolaþie termicã, Craioviþa
Nouã. Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona Sucpi
3 camere decomandate, 77
mp, 50.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764.658.600.
Vând (închiriez) apartament 4
camere, parter, vedere trila-
teralã, 100 mp, centralã, AC,
gresie, faianþã, parchet stejar
masiv, 2 bãi, 2 balcoane în-
chise, jaluzele exterioare, izo-
laþie exterioarã, cart. Sãrari,
79.000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0770/174.583.
Vând apartament 4 camere,
Mercur. Tel: 0724/804.875.

Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitaþie publicã cu
strigare în vederea închirierii spaþiului comercial
situat în Craiova, Calea Unirii, nr. 31- pivniþa, jud.
Dolj, în suprafaþã 67,90 mp, profil prestãri servicii.
Licitaþia va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova,
str. “Brestei” nr.129, în data de 20.07.2012, ora 15,30.
Relaþii suplimentare la telefon: 0251/ 411.214, int,17.
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitaþie publicã cu
strigare în vederea închirierii spaþiului comercial
situat în Craiova, Calea Unirii, bl. 21 B – parter, jud.
Dolj, în suprafaþã 37,48 mp, profil prestãri servicii.
Licitaþia va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova,
str. “Brestei” nr. 129, în data de 19.07.2012, ora 15,30.
Relaþii suplimentare la telefon: 0251/ 411.214,  int.17.
DUVAL NISTOR ªI DUVAL EMANUELA DELIA PT. S.C.
ROMNICON SRL, anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre ARPM
Craiova, pentru proiectul „Extindere Show-Room
Citroen, Service Auto intrare în legalitate, construi-
re vulcanizare P ºi cabinã poartã” propus a fi am-
plasat în Craiova, str. “Severinului” Nr. 57, jud. Dolj.
1. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la sediul ARPM Cra-
iova, str. “Petru Rareº” nr. 1, în zilele de L-V, între
orele 9-14, precum ºi la urmãtoarea adresã de inter-
net www.arpmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/ obsevaþii la proiectul deciziei de
încadrare pânã la data de 10.07.2012.
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Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

CASE
Vând, închiriez sau schimb cu
casã sau apartament în Cra-
iova, vilã la ªimnic D+P+M/
240 mp construiþi. Telefon:
0761/418.574, dupã ora 1500.
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau la-
borator analize zonã centra-
lã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „Dumbra-
va” nr. 1. Telefon: 0721/
502.557; 0751/400.571; 0253/
466.520.
Vând urgent convenabil casã
6 camere cu teren 4500 mp
Livezi – Podar la strada Prin-
cipalã, puþ american, grãdinã,
vie roditoare. Telefon: 0251/
522.579.
Particular, vând casã regalã
superbã în comuna Dioºti, 3
camere ºi dependinþe, curte
3000 mp, fântânã în curte, apã
curentã la stradã, la 100 m de
DN 65 Craiova – Caracal. Preþ
convenabil. Telefon: 0722/
336.634.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.
Vând casã strada „Ecaterina
Teodoroiu”, 4 camere, 300 mp
teren, preþ 100.000 euro. Te-
lefon: 0743/482.603.
Vând casã, curte de 500 mp,
str. „Rãchitei” (zona Brestei).
Telefon: 0770/682.147; 0351/
446.754.
Vând casã cãrãmidã 4 came-
re, 3 holuri, 2 bucãtãrii sat
Motoci – Mischii – Dolj, intra-
vilan 7500 mp, eventual par-
celabil, lãþime stradã 36 m.
Telefon: 0251/599.514.
Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str. „Flu-
turi” nr. 28.

TERENURI
Vând teren 500 mp Lac Avioa-
ne. Telefon: 0770/684.895;
0724/084.484.
Vând teren intravilan 4000 mp
la 11 km de Craiova cu o casã
bãtrâneascã, pomi, vie, fân-
tânã, cadastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp deschi-
dere 30 m, casã, fântânã, apã,
gaze, cadastru, intabulare.
Telefon: 0251/450.498; 0723/
556.977.
Vând teren 1 ha, deschidere
drum E uropean Pieleºti (Pâr-
ºani) spate Q. Fort (7 euro
mp). Telefon: 0749/362.367.
Vând teren intravilan 5000 mp
ºi teren intravilan 1200 mp.
Telefon: 0253/270.291; 0726/
110.945.

Vând teren 500 mp Lac Avioa-
ne. Telefon: 0770/684.895;
0724/084.484; 0770/947.221.
Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083; 0749/
806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Slati-
na. Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp, 1000
mp Calea Bucureºti – Citroen,
Mazda, deschidere 35 m, ide-
al hale, depozite, showroom.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fermie-
rului. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Telefon:
0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora „Belvedere”, toate utili-
tãþile instalate, împrejmuit, lân-
gã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, cadas-
tru, intabulare, deschidere
10,62 m/19,30 m. Telefon:
0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitãþi-
le, preþ convenabil. Telefon:
0746/467.922; 0745/903.283.
Vând teren intravilan la intrare
în Preajba, 700 mp sau vari-
ante. Telefon: 0723/253.544.
Vând teren 3,15 ha, plantaþie
pomi pe marginea lacului Fân-
tânele. Telefon: 0726/376.221.
Vând 2 ha de pãmânt arabil
în comuna Amãrãºtii de Jos,
Dolj. Telefon: 0351/422.201.
Vând 8 ha plantaþie meri Bal-
ta Ciutura. Telefon: 0744/
319.448.

SCHIMBURI
Schimb apartament etaj 1, 2
camere, Kaufland – Penny, cu
similar Brazdã sau Calea Bu-
cureºti. Telefon: 0723/
692.884.
Schimb garsonierã bl. G7
Brazdã cu apartament 2 ca-
mere + diferenþa. Telefon:
0351/454.249.
Schimb apartament 2 came-
re decomandate, Valea Ro-
ºie, etaj 3, cu similar Brazdã
sau Corniþoiu. Telefon: 0762/
945.917.
Schimb apartament 2 came-
re decomandate zona Ciu-
percã cu garsonierã zona 1
Mai + diferenþa. Telefon: 0351/
459.222.
Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracentral cu
apartament 3 camere central,
etaj 1 sau 2. Telefon: 0770/
682.554.

Schimb teren 1340 mp intra-
vilan Cârcea + diferenþã cu
apartament 2 camere Craio-
va. Telefon: 0767/263.391.
Schimb apartament Craiova
cu Bucureºti. Telefon: 0723/
692.884.
Casã Craiova - 5 camere, baie,
bucãtãrie, încãlzire centralã, cu
apartament 3 sau 4 camere.
Telefon: 0746/498.818.
Schimb apartament 3 came-
re în Craioviþa cu apartament
4 camere în Craioviþa + dife-
renþa. Telefon: 0761/647.718.
Proprietar, schimb garsonie-
rã Rovine, parter, îmbunãtãþi-
tã, cu apartament Rovine,
Lãpuº-Argeº, Lãpuº, Calea
Bucureºti, Centru, parter sau
etajul I. Telefon: 0752/641.487.

TERENURI
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze, apã.
Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravilan
în Livezi – Podari. Telefon:
0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului. Te-
lefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracen-
tral, lângã Ambient. Telefon:
0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de sal-
câm exploatabilã integral, 25
km de Craiova. Telefon: 0724/
137.363.
Cumpãr loc casã zona A. Te-
lefon: 0743/961.900; 0757/
282.926.
Vând teren 800 mp (40/20)
vis-a-vis de Penitenciarul Cra-
iova. Telefon: 0761/418.574,
dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobrogea”.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren intravilan comuna
Secui, 11 km de Craiova,
poziþie deosebitã, ºoseaua
naþionalã, preþ negociabil.
Telefon: 0251/412.361.
Vând teren 500 mp + casã
Împãratul Traian. Telefon:
0251/561.078; 0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere  13
ml, în oraº, toate utilitãþile,
zonã bunã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comunei
Dobreþu, judeþul Olt. Telefon:
0232/223.409; 0770/536.664.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break 20.000 km
parcurºi, stare excepþionalã,
preþ negociabil. Telefon: 0747/
080.046.

Vând Dacia 1300 pentru rabla.
Telefon: 0251/428.437, strada
„Aleea Târgului” nr. 26.

STRÃINE
Vând Opel Tigra 1400 cc, fa-
bricaþie 1993, înmatriculat 1800
E, negociabil. Telefon: 0740/
316.002.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt,
an fabricaþie 2006, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, nego-
ciabil. Telefon. 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Toyota Avensis 1.8,
2004, 72.000 km, unici pro-
prietari, 6500 euro. Telefon:
0722/794.673.
Vând Peugeot 107, roºu, 3
ani, 13.000 km. Telefon: 0724/
026.118.
Vând Hyundai Lantra 1.4, anul
1996, 70.000 km reali, Olan-
da, 1500 euro, negociabil.
Telefon: 0767/116.092.

DIVERSE
Vând scarã metalicã spiralã
6 m, coºuri metalice pentru
autoservire, uºi ºi ferestre
metalice. Telefon: 0721/
152.832.
Vând tocãrie de aluminiu, 11
ml, arzãtor gaze(1000) Tele-
fon: 0720/521.488.
Vând stupi. Telefon: 0735/
764.396.
Ocazie! Locuri de veci cimiti-
rul Sineasca (2+1) Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de admi-
nistraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0729/162.941.
Vând cadru motosapã cu fre-
ze, instalaþie irigaþii, motor Hon-
da. Telefon: 0728/154.845.
Vând mobilã sufragerie lemn
masiv, mobilã dormitor, aragaz
patru ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon: 0768/
034.443.
Vând familii de albine. Vând
remorcã auto 5 T. Vând sticle
Golden 0,5 L. Telefon: 0741/
034.955.
Ocazie! Trei locuri veci cen-
tral cimitirul Ungureni ºi trei
Sineasca. Telefon: 0722/
570.300.
Vând cuºti etajate de metal,
preþ negociabil. Telefon: 0251/
428.437, strada „Aleea Târgu-
lui” nr. 26.
Vând centralã termicã pe lem-
ne ºi cãrbuni, putinã salcâm
nouã 50 vedre. Telefon: 0749/
536.525.
Vând canapea. Telefon: 0766/
409.239.
Vând televizor color NEY dia-
gonala 81 cm. Telefon: 0351/
459.314.

Vând loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. Telefon:
0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã pe-
rinã electricã; ceas foarte
vechi (peste 100 ani) în stare
de funcþionare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12 cm
lãþime, izolare hidro la bãi,
balcoane, subsoluri. Telefon:
0746/152.196.
Vând mascã calorifer prevã-
zutã cu pupitru pentru ºcolar,
chiuvetã, putinã, cãldare ara-
mã, loc de veci nisipuri. Tele-
fon: 0351/466.663.
Vând dormitor Vera, model
italian. Relaþii la telefon: 0768/
238.214.
Vând panou solar nou, sigi-
lat, 4000 lei. Telefon: 0729/
033.903.
Vând 5 tone grâu. Telefon:
0724/072.784.
Urgent! Vând douã gropi su-
prapuse în Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0721/440.291; 0720/
507.501.
Vând icoane împãrãteºti 60/
80 ºi de hram foiþã aur 200
Ron. Telefon: 0767/116.092.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane ulei
ºi foiþã aur, convenabil. Tele-
fon: 0767/116.092.
Aragaz douã ochiuri cu bute-
lie, canistre metal 20 litri, alter-
nator 12V, polizor (flex) D 125x
850 W, cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0251/ 427.583.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.

Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând grâu din producþia anu-
lui 2011. Telefon: 0722/
259.061.
Vând albine, familii puterni-
ce ºi centrifugã – Podari. Te-
lefon: 0720/115.
Vând mobilã sufragerie ºi
ºifoniere. Telefon: 0747/
110.887.
Vând albine, familii puterni-
ce, 5-6 rame cu puiet în Po-
dari – Dolj. Telefon: 0720/
115.936.
Vând planºetã desen (mare)
ºi indicatoare norme deviz
ºi alte cãrþi tehnice. Telefon:
0724/531.528.
Vând grâu ºi semãnãtoare
porumb 6 rânduri. Telefon:
0724/072.784.
Vând mobilã stil: masã ova-
lã cu douã scaune ºi lavoar.
Telefon: 0730/619.935.
Vând motor pompã Honda.
Telefon: 0728/154.845.
Vând þiglã Jimbolia marca
Leu. Telefon: 0762/738.112.
Vând un cavou în Cimitirul
Nisipului, preþ negociabil.
Adresaþi-vã la adresa: str.
„Bucovãþului” nr. 32.
Avantajos. Piscinã copii, ca-
nistre metal, dormezã cu sal-
tea, covoare (iutã, persane),
piese auto Dacia noi. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând nuc pentru mobilã. Te-
lefon: 0251/428.437.
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De vânzare
„Vila  Vânãtorul”
(lacul Giormani).
Informaþii la telefon:

0729/163.267

De vânzare Crama
Minerva ºi Grãdina
de Varã. Telefon:

0729/163.267

Vând frigider electrostar, bo-
canci, ghete, pantofi militari,
piese motor D115, Dacia,
drujbã defectã, combinã mu-
zicalã 205 nouã, piei bovinã
prelucrate, calculator instrui-
re copii (CIP), þuicã. Telefon:
0735/445.339.
Rezervor capacitate 1000 l.
Telefon: 0726/686.102.
Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând chiuvetã dublã 30 lei;
burtierã fãrã picior nouã 30 lei;
uºã cu toc 40 lei. Telefon:
0351/801.186.
Vând motor, motosapã Hon-
da, echipament vânãtoare
din piele, hidrofor pentru iri-
gaþii. Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând perucã damã coafatã,
50 RON. Telefon: 0771/
385.193; 0351/462.193, dupã
ora 20.00.
Vând nuc, butelie. Telefon:
0251/437.948.
Vând cal semigreu, 9 ani. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie fon-
tã 30 lei; uºã cu toc 30 lei;
fereastrã cu toc, geam 30 lei,
linoleu pânzat 3 lei mp. Tele-
fon: 0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese auto
Dacia (pivoþi, bobinã induc-
þie, biele, furtune, etc.) noi.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cazan de aramã 150 L
ºi 40 kg greutate. Telefon:
0735/527.117.
Vând abric – cuþite (3 buc)
mãrimea 400 mm, transfor-
mator sudurã industrial, mo-
tor disel sau Peugeot. Tele-
fon: 0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã Va-
lea Roºie. Telefon: 0745/
521.549.
Vând ladã ºi cruce marmurã
dimensiune 1 m fãrã posta-
ment. Telefon: 0251/428.437.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.

Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muºca-
te cu floare bãtutã, alb, frez ºi
roºu. Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Vând groapã boltitã 2 locuri
Cimitirul Ungureni.  Telefon:
0351/459.222; 0770/299.997.
Vând material lemnos din nuc.
Telefon: 0726/143.222.
Vând groapã suprapusã, Si-
neasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu  producþie
2011, preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spalieri
pentru viþa-de-vie. Telefon:
0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimiti-
rul Sineasca, la poartã, nego-
ciabil. Telefon: 0754/463.089.
Vând ladã prãjituri verticalã tip
Horenca. Telefon: 0724/
967.663.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi 1
masã – birou pentru calcula-
tor. Telefon: 0728/309.011.
Vând 2 cojoace damã lungi
noi mãrime 46 – 48, 1 cojoc
gri cu glugã, 1 cojoc maro cu
guler blanã, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând masã pentru calculator.
Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru cen-
tralã de încãlzire, cântar, apa-
rat foto Cuena 6. Telefon:
0729/092.211.
Vând bicicletã de damã 150
Ron, minibicicletã 110 Ron,
totul negociabil. Telefon:
0771/385.193.
Vând pendule. Telefon: 0722/
422.312.
Vând binoclu 250 lei. Telefon:
0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu pat,
uºi, ferestre cu geam, extinc-
toare. Telefon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru var-
zã 120 kg, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.

Vând smoalã (bitum), mozaic,
marmurã, putinã 500 l, butoi
700 l stejar. Telefon: 0731/
989.215.
Vând sau închiriez spaþiu co-
mercial 25 mp, sat Braniºte
comuna Podari. Vad comer-
cial excelent. Telefon: 0758/
576.984.
Vând trandafiri extraparfumaþi
preþ 120 Ron. Telefon: 0762/
278.639; 0253/285.145.
Vând fabricã de monopol,
comuna Negomir, judeþul
Gorj, sat Palchinu. Telefon:
0762/278.639; 0253/285.145.
Vând menghinã pentru lãcã-
tuºerie cu deschidere între
bacuri 180 mm. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uruitoare manualã, preþ
30 lei. Dinuþi Ilie, Comuna În-
torsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu jumãtate
vechi – jumãtate nou, 1 leu/
kg. Dinuþi Ilie, Comuna Întor-
sura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29 cm,
1600 lei. Dinuþi Ilie, comuna
Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismãrie
nr. 9 Singer, pe rotund, 1000
lei. Dinuþi Ilie, Comuna Întor-
sura – Dolj.
Vând la preþ convenabil 32 de
giurgiuvele fãrã toc ºi 6 uºi de
interior. Telefon: 0251/452.233.
Vând toc solid + ferestre func-
þionale, bonus 2 ferestre. Te-
lefon: 0721/644.992.
Vând cãrucior pentru handi-
cap, cadru metalic ºi ploscã
(toate sunt noi), preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/404.153.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervurat ta-
blã, barã inox rotundã diame-
tru 38 mm ºi lungã de 300
mm.Telefon: 0351/800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr apartament
– garsonierã, la stradã, par-
ter, maximum etajul 2. Tele-
fon: 0748/195.954.

CASE
Casã la þarã la asfalt Po-
dari, Vîrvor, Þuglui, etc, cu
apã ºi curent. Garsonierã
Craiova. Telefon: 0748/
195.954.

TERENURI
Cumpãr teren Brazdã 500
mp minimum. Telefon: 0251/
561.078; 0722/869.284.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez casã, zona Spi-
talul nr. 1, pretabil depo-
zit policlinicã privatã etc,
cu toate utilitãþile necesa-
re:  curent  220,  380 V,
gaze, canalizare, suprafa-
þa 111 mp + curtea aferen-
tã. Telefon: 0762/611.541;
0251/453.865.

CERERI
Doresc apartament mobilat
2 sau 3 camere. Telefon:
0749/287.709; 0763/787.678.

MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru  ajutor reciproc. Te-
lefon: 0351/430.880.

Caut femeie cu casã, douã
camere, vârsta 65/1.65/65,
poate avea bãiat major. Te-
lefon: 0768/034.443.
Domn strãin necãsãtorit,
doresc cunoºtinþã cu
doamnã sub 45 de ani.
Sprijin financiar. Telefon:
0768/804.599.
Domn singur, 52 ani, doresc
cunoºtinþã doamnã vârstã
apropiatã  pentru prietenie-
cãsãtorie. Telefon: 0732/
583.211, dupã ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Telefon:
0749/754.379.
Drãguþã, 33/1.68/80, credin-
cioasã, mic handicap, fãrã
vicii, pentru cãsãtorie. Rog
seriozitate. Telefon: 0770/
293.244.
Domn 50 ani cu serviciu caut
doamnã  pentru prietenie
eventual cãsãtorie. Telefon:
0740/895.691.

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în Valea Vlãi-
cii (vis-a-vis de Electrica)
unde gãsiþi bijuterii lucra-
te manual, cu argint la
schimb ºi manopera / ob-
iect. Telefon: 0351/423.493.

Vând societate. Telefon:
0766/190.913.
Profesor universitar pensionar,
doresc contra retribuþie, doam-
nã pentru companie ºi îngriji-
re. Telefon: 0351/446.735, în-
tre orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut femeie
pentru ajutor în gospodãrie.
Telefon: 0729/805.979.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi apa-
ratul de ozonat, sunaþi la tele-
fon: 0724/512.304.

CONDOLEANÞE
Cu mare durere sufleteascã
regret profund decesul prie-
tenului de peste 5 decenii
MIHAI CIOPLOIU.
Transmit soþiei Costina ºi în-
tregii familii sincere condo-
leanþe ºi întreaga mea com-
pasiune. George Socoteanu.
Clinica de Neuropsihiatrie
Pediatricã ºi Centrul de Sã-
nãtate Mintalã Copii sunt alã-
turi de D.na Doctor
Catrina Maria în momentele
grele prin care trece în urma
decesului soþului Prof.Univ.
Dr. Ing. CATRINA GHEOR-
GHE. Sincere condoleanþe
familiei îndoliate!
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Campionatul European recent încheiat a
produs schimbãri majore în clasamentul
mondial al echipelor naþionale, FIFA/Coca-
Cola World Ranking, top întocmit de FIFA.

Cea mai mare surprizã a ierarhiei pe luna
iunie, datã publicitãþii ieri, este reprezen-
tatã de ieºirea Braziliei din TOP 10 pentru
prima datã în istorie de când forul mon-
dial realizeazã aceastã statisticã. Naþionala
“Aurului Verde” a coborât nu mai puþin 6
poziþii dupã CE ºi ocupã în acest moment

Euro-2012 clatinã serios ierarhiile în fotbalul mondial

Brazilia, afarã din TBrazilia, afarã din TBrazilia, afarã din TBrazilia, afarã din TBrazilia, afarã din Top 10op 10op 10op 10op 10
pentru prima datã în istorie!pentru prima datã în istorie!pentru prima datã în istorie!pentru prima datã în istorie!pentru prima datã în istorie!

Lider se menþine Spania

locul 11 în lume.
Nici o surprizã în schimb în ceea ce pri-

veºte liderul: Spania conduce detaºat
(1691p). Pe locul 2 se aflã Germania
(1502p), în urcare cu o poziþie faþa de pre-
cedenta numãrãtoare, podiumul fiind com-
pletat de Uruguay (1297p). Top 10 este com-
pletat de Anglia, Portugalia, Italia, Argenti-
na, Olanda, Croaþia ºi Danemarca.

Revenind la Brazilia, titrata reprezentativã
sud-americanã este echipa care a ocupat cel
mai mult poziþia de lider de când FIFA a în-
ceput sã realizeze acest clasament - 1992:
din 1995 pânã în 2001, respectiv din 2003
pânã în 2007.
România staþioneazã pe 52

Angrenatã într-un singur meci internaþi-
onal în luna iunie, 0-0 în amicalul cu Aus-
tria, echipa naþionalã a României ºi-a pãs-
trat poziþia a 52-a, cu 580 de puncte, Ad-
versarele tricolorilor în grupa D a prelimi-
nariilor Cupei Mondiale din 2014 ocupã
urmãtoarele poziþii: Olanda (n.r. cum deja
am notat) – locul 8 (1.079 de puncte), Tur-
cia – locul 29 (735 puncte), Ungaria – lo-
cul 31 (716 de puncte), Estonia – locul 56
(554 de puncte) ºi Andorra – locul 198 (15
puncte).

Una dintre cele mai febrile dorinþe ale
lui Mourinho s-ar putea îndeplini în aceas-
tã varã. AC Milan se pare cã ar fi dispusã
sã-l cedeze pe Zlatan Ibrahimovici la Real,
din moment ce Pier Silvio Berlusconi, fiul
patronului “diavolilor”, doreºte sã-l trans-
fere pe vârful englez Andy Carroll, de la
Liverpool. The Sun a notat cã Berlusconi
jr. vede în Carroll înlocuitorul perfect pen-
tru “Ibracadabra” ºi îl considerã drept
unul dintre pilonii în jurul cãruia se poate
reconstrui noul AC Milan. “Începe o nouã
erã pentru Milan. Vom continua întineri-
rea lotului, dar ne vom pãstra identitatea
ºi cultura. Milan are încã superstaruri.
Andy Carroll este o þintã pentru viitor.
Trebuie sã recunosc cã este un jucãtor
bine construit din punct de vedere fizic,
iar dupã ce i-am urmãrit evoluþia la EURO,
mi-aº dori sã-l am la Milan”, a declarat
Pier Silvio Berlusconi, conform publica-
þiei mai sus amintite.

Procesul de întinerire al echipei a fost
deja demarat de oficialii milanezi, Seedorf,
Van Bommel ºi Nesta fiind puºi pe liber
sau lãsaþi sã plece.

Andy Carroll (23 de ani) a venit la Li-
verpool de la Newcastle la începutul anu-
lui trecut, moment din care a reuºit 11
goluri în 56 de partide disputate în toate
competiþiile. Cât priveºte echipa naþiona-

Ib rah imovic i ,  d rum desch is  spre  Real !

Milan þinteºte transferul
lui Andy Carroll

lã, el a punctat de douã ori în 7 selecþii,
cea mai recentã dintre reuºite venind la
CE recent încheiat, în victoria Angliei
contra Suediei, 3-2 în runda secundã a
fazei grupelor.

Peter Sagan a reuºit a doua sa
victorie de etapã în Turul Franþei,
la prima participare în competiþia
reginã a ciclismului. Rutierul slo-
vac s-a impus, marþi seara, în eta-
pa a 3-a, cea dintâi disputatã în He-
xagon, între oraºele Orchies ºi
Boulogne-sur-Mer (197 km).

Ciclistul lui Liquigas a fost din
nou de neoprit într-o etapã presã-
ratã cu extrem de multe cãzãturi,
în care Kanstantin Siutsou ºi Jose
Joaquin Rojas au abandonat. Sa-
gan s-a impus la sprint, pe o cãþã-
rare de categoria a 4-a, în faþa nor-
vegianului Edvald Boasson Hagen
(Sky) ºi a compatriotului Martin
Velits (Omega Pharma-Quick
Step). Liderul clasamentului gene-
ral, Fabian Cancellara (Radio-
Shack), a sosit pe locul patru ºi ºi-
a pãstrat tricoul galben.

CICLISM – TURUL FRANÞEI

Sagan a lovitSagan a lovitSagan a lovitSagan a lovitSagan a lovit
din noudin noudin noudin noudin nou

De notat cã finalul cursei a fost
marcat de evadarea solitarã a lui
Sylvain Chavanel, care a fost
prins de pluton cu doar câteva sute
de metri înainte de linia de sosire.
Campionul en-titre, Cadel Evans,
a atacat ºi el pe final, pentru a câº-
tiga câteva secunde în raport cu
adversarul sãu direct la victorie,
Bradley Wiggins (care a sosit la 8
secunde de lider, dar a primit ace-
laºi timp ca al învingãtorului, ca
urmare a unui incident petrecut în
ultimul kilometru ºi în care mai
mulþi rutieri au cãzut), însã aus-
tralianul nu a reuºit, în cele din
urmã, decât o clasare în top 10.

A patra etapã, între oraºele
Abbeville ºi Rouen (214 km) s-
a disputat ieri dupã închiderea
ediþiei. Astãzi, rutierii se vor în-
trece între Rouen ºi Saint-Qu-

entin (197 km).
Clasament gene-

ral: 1. Fabian Cancel-
lara (Elveþia, Radio-
shack) 14h 45’30'’, 2.
Bradley Wiggins (Ma-
rea Britanie, Sky) +
0’07'’, 3. Sylvain Cha-
vanel (Franþa, Omega-
Quick Step) + 0’07'’,
4. Tejay Van Garderen
(SUA, BMC Racing) +
0’10'’, 5. Edvald
Boasson Hagen (Nor-
vegia, Sky) + 0’11'’.

Preºedintele Ligii Profesioniste
de Fotbal, Dumitru Dragomir, a

A rãmas în picioare! Barcelona vine
la Bucureºti pentru amicalul cu Dinamo

þinut ieri o conferinþã de presã în
cadrul cãreia a anunþat cã meciul

amical dintre Dinamo ºi Bar-
celona va avea loc, pe data
stabilitã oficial, respectiv 11
august, deºi la un moment
dat apãruserã zvonuri cã par-
tida nu s-ar mai disputa.

Dragomir crede cã acest
meci va umple Arena Naþio-
nalã deoarece este stipulat în
contract ca “extratereºtrii” sã
vinã la Bucureºti cu toate ve-
detele. ªeful Ligii a fãcut ºi o

gafã, incluzându-l pe jucãtorul
Realului, Xabi Alonso, în echipa
Barcelonei. “Pânã la urmã se joa-
cã, am primit hârtia oficialã la Ligã.
Cluburile s-au înþeles, la fel ºi tele-
viziunile. În contract este prevã-
zut ca Barcelona sã îºi aducã toate
vedetele. Sunt convins cã vor fi
50.000 de suporteri în tribune ºi
alþi 50.000 pe lângã stadion. Nu e
numai Messi de vãzut, sunt ºi
Iniesta, Xabi Alonso, ãsta al lui
Shakira (n.r. Pique)”, a declarat
Dragomir.

Mircea Lucescu a câºtigat eventul cu ªahtior Do-
neþk ºi a fost desemnat antrenorul sezonului în
Ucraina.

Tehn ic i anu l
român va primi
trofeul la Lu-
gansk, pe 10 iulie,
înainte de meciul
cu concitadina
Metalurg din Su-
percupa Ucrainei.
“Il Luce” a fost
desemnat câºtigã-
tor în urma votu-
rilor exprimate de
oficialii celor 16
cluburi din prima
ligã a Ucrainei ºi
de fani.

Horia Tecãu
ºi Robert Lin-
dstedt (Româ-
nia /Suedia)
s-au calificat
în sferturile de
finalã ale tur-
neului de dublu
masculin de la
Wimbledon,
dupã ce au tre-
cut, ieri, scor
6-4, 7-5, 7-6(4), de perechea belgianã Steve Darcis /
Olivier Rochus. Meciul, care din cauza ploii s-a întins
pe durata a douã zile (n.r. a fost întrerupt marþi la sco-
rul de 1-0 la seturi), a durat douã ore ºi 21 de minute.

În faza urmãtoare, Tecãu ºi Lindstedt, finaliºti la ulti-
mele douã ediþii ale competiþiei gãzduite de All England
Club, vor juca împotriva cuplului Daniele Bracciali/Ju-
lian Knowle (Italia/Austria).

TENIS
Tecãu ºi Lindstedt,

în sferturi la Wimbledon
Mircea Lucescu, antrenorul
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sezonului în Ucraina

Neymar – Brazilia

Andres Iniesta (foto stânga), Leo Messi
(foto dreapta)

Peter Sagan
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Selecţionerul României, Victor
Piţurcă, a avut ocazia să-l vadă la
lucru pe fostul său jucător de la
Universitatea Craiova,  bulgarul
Emil Gargorov, care a evoluat pen-

Piţurcă şi Gargorov, amitiri despre Craiova
Selecţionerul s-a reîntâlnit cu
bulgarul, care a reuşit o dublă
în amicalul Razgrad - Dinamo

tru Ludogoreţ Raz-
grad în meciul ami-
cal cu Dinamo, dis-
putat în Austria. Gar-
gorov a făc ut un
meci excelent contra
„câinilor” şi a marcat
de două ori în victo-
ria cu 3-1 a campioa-
nei Bulgariei, la care
evoluează un alt fost
juc ător  al Ştiinţei,
Cosmin Moţi, dar şi
fostul fotbalist al Vas-
luiului, Ghencev. „Mi-
au plăcut golurile lui
Gargorov, este un fot-

balist foarte bun, l-am apreciat de
pe vremea când eram la Craiova.
Când l-am găsit acolo nu era pus la
punct din punct de vedere fizic, dar
apoi a jucat foarte bine. De fapt, am

stat de vorbă şi despre ce se întâm-
plă cu Universitatea” a declarat Vic-
tor Piţurcă. „Îmi pare bine că m-
am întâlnit cu fostul meu antrenor
de la Craiova, pe care îl apreciez
foarte mult. De altfe, după ce a pă-
răsit el echipa, am plecat şi eu şi
Iliev. Îmi pare rău că Universitatea
a ajuns să fie desfiinţată, sper să re-
vină cât mai curând” a spus Gargo-
rov. Acesta va evolua în prelimina-
riile Ligii Campionilor cu „Unirea Ur-
ziceni de Bulgaria”, aşa cum poate
fi numită surpriza sezonului trecut
din Bulgaria, cea care i-a devansat
în clasament pe granzii ŢSKA Sofia
şi Levski Sofia, dar şi pe Litex Lo-
veci, echipa lui Hristo Stoicikov.
Emil Gargorov a evoluat în 16 me-
ciuri pentru Ştiinţa în sezonul 2010-
2011, marcând un gol, din penalty,
în victoria cu 2-1 de la Urziceni.

Dacă nu se înscrie în eşalonul secund, Universitatea va trebui să reînceapă din Liga a IV-a

Mai pierde Ştiinţa încă un sezon?
Echipa are loc în Liga a II-a, sprijinul autorităţilor, fanii
o vor pe teren, dar Mititelu nu are bani, aşteptând jucătorii pierduţi

Situaţia Univers ităţii Craiova
es te tot mai confuză pe zi c e tre-
ce. Ea poate reveni în fotbal din
vara aceasta,  însă totul depinde,
după spusele lui Mititelu, dacă ju-
cătorii pe care i-a avut în momen-
tul în care a fos t dezafiliată vor
reveni la club. Suporterii o vor
din nou pe teren,  Ştiinţa are loc
în Liga a II-a, sprijinul autorităţi-
lor locale, dar nu are bani. Pri-
marul şi preşedintele CJ Dolj au
prec izat c ă vor ajuta clubul lui
Mititelu atât cu juc ători, prove-
niţi de la centrul de copii şi ju-
niori al Cons iliului Judeţean, c ât
şi prin infras truc tură.  Primarul
Lia Olguţa Vasilesc u a declarat că
problema revenir ii în fotbal a
Ştiinţei este în  exclus ivitate a lui
Mititelu, primăria urmând să achi-
te c heltuielile adminis trative.
„Ceea ce am putut să fac  ca şi
primar până acum, am făcut cu
prisos inţă. De ac um înainte de-
pinde de investitorul Universită-
ţii . Dac ă vreodată va veni să c ea-
ră c heltuieli adminis trative,  aşa
cum permite legea, voi găsi re-
sursele necesare. Problema reve-
nirii în fotbal a Universităţii nu pri-
veşte nici primarul, nici primăria,
nici c onsiliul local”,  a declarat
Lia Olguţa Vas ilescu.  De aseme-

nea, preşedintele
CJ , Ion Priotea-
sa, a anunţat că
pune la dispoziţie
clubului tinerele
talente ale Craio-
vei, produse prin
grija ş i bugetul
Consiliului Jude-
ţean Dolj.  „Eu
pot să c ontinui

cu ceea ce am făc ut pînă acum:
să produc materie primă pentru
o echipă de fotbal ş i să mă limi-
tez la rigorile legii, care începând
din ac eas tă lună devin din ce în
ce mai restrictive,  în sensul că
prin directiva UEFA,  aşa cum
ştiţi,  nu putem să extindem foar-
te multe c heltuieli din bani publici
pentru o ec hipă de fotbal.  Dar
putem să fa-
cem alte lucruri
c a re ţ in de
ec hipa de fot-
bal, c are ţin de
transport. Pu-
tem să punem
la disp oziţ ie
cinci echipe de
juniori, c are să
le  sus ţin em
no i,  f iind c ă
ştiţi c ă es te im-
pe rativ c a  o
ec hipă să aibă
cinci echipe de
juniori în divi-
zia naţională.
Mesia poate să f ie chiar ş i dom-
nul Mititelu,  numai să apară şi să
vedem c ă cineva a luat-o de la în-
ceput,  ia ec hipa şi vine la autori-
tăţile publice locale. Noi să ieş im
cum am făcut-o ş i acum ş i să

spunem da,  suntem de acord, ne
dăm mîna c u Craiova, spuneţi-ne
ce să facem şi să strângem con-
siliul local şi c onsiliul judeţean,  să
voteze consilier ii,  că ei sunt par-
lamentul local şi să mergem mai
departe. Dar cineva trebuie să ia
hora înainte,  adică un om de afa-
ceri potent, puternic ”.

Problema eşalonului
După dec izia Curţii de Apel

Bucureşti, echipa trebuie reînscri-
să în campionat. Univers itatea se
afla în Liga a II-a în momentul
dezafilier ii,  retrogradând atât pe
teren, c ât şi din c auza licenţei.
FRF are deja un loc  rezervat Cra-
iovei în Liga a II-a,  după decizia
Adunării Generale, iar acesta ar

putea fi aloc at fără mărirea nu-
mărului de echipe,  în urma fu-
zionării c elor două echipe ale Ol-
tului din seria a doua: Alro şi FC
Olt. Mititelu nu este mulţumit cu
locul în eşalonul secund ş i pre-

tinde o poziţie
în prima divi-
zie,  c ons ide-
rând că retro-
gr adar ea s -a
petrec ut într-
un  c o nte xt
aparte, c ând îl
„blo c au” t oţi
„dujmanii”, de
la primarul So-
lomon până la
interlopii Craio-
vei şi fostul ma-
nag er Vic tor
Piţurcă. „Să se mărească numă-
rul de echipe, campionatul să în-
ceapă cu câteva săptămâni mai târ-
ziu,  iar meciurile Craiovei din pri-
mele etrape să fie amânate” sunt
condiţiile lui Mititelu. Dacă finan-
ţatorul va avea c âştig de cauză în
justiţie, acest lucru se va produce
abia în 2014,  asta însemnând alte
două sezoane în c are Ştiinţa nu va
exis ta. În condiţiile în care va re-
fuza să se înscrie în Liga a II-a
anul acesta, Universitatea va pu-
tea reveni în fotbal în cel mai bun
caz în Liga a IV-a.

Problema jucătorilor
şi a bugetului

Mititelu ar putea să-şi c ontinue
demersurile în justiţie, dar în pa-
ralel să readucă Univers itatea pe
teren,  însă nu are posibilităţi f i-
nanciare pentru a face acest lu-
cru şi nic i nu vrea să se asocieze
cu alţi investitori, precizând în
mai multe ocazii că Univers itatea
es te proprietatea copiilor, copii-
lor săi. Decizia dată de Curtea de
Apel nu implică şi revenirea ju-

cătorilor,  pentru acest lucru tre-
buind ca Mititelu să deschidă un
alt proces. Patronul clubului re-
cunoaş te că nu poate să-i oblige
pe şefii FRF să-i dea înapoi juc ă-
torii, însă ameninţă c ă federalii
vor plăti sume imense atunci când
se va da verdictul în procesul des-
chis în penal şefilor FRF ş i LPF:
„Ca să mai scape de o treime din
pedeapsă, Sandu Mircea şi Dra-
gomir să-mi dea acum înapoi ju-
cătorii şi să ne bage în Liga I”.
Mititelu speră ca astfel să fac ă şi
ros t de bani, câţiva jucători ur-
mând să fie vânduţi imediat, prin-
tre c are Găman, Bărboianu, Silviu
Lung şi fraţii Cos tea. Autorităţile
locale nu pot suporta decât c hel-
tuieli legate de logistic ă, Mititelu
este de câţiva ani în aşteptarea „de-
blocării” financiare, iar federalii au
anunţat c lar, inclusiv printr-un co-
municat postat pe site-ul ofic ial,
că nu vor negocia cu Mititelu pen-
tru acordarea unei sume de bani,
aşa încât şansele ca suporterii să-
şi vadă echipa jucând din vara
aceasta sunt extrem de scăzute,
dacă nu cumva inexistente.


