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Excelenþa înseamnã inimã ºi pasi-
une, soare ºi pãmânt. Este istorie
ºi culturã, memorie ºi inteligenþã.
Excelenþa este calitate ºi control, în-
þelepciune ºi tenacitate. Înseamnã res-
pect ºi energie, tradiþie ºi inovaþie.
Excelenþa este un vis ce devine pro-
misiune, aceeaºi pe care o acordãm
vinurilor noastre. Astfel, când le veþi
întâlni aroma ºi savoarea veþi ºti cã
aþi gustat din excelenþã. Aceeaºi care
domneºte în viile noastre. Din 1884. www.domeniulcoroanei.ro

Acum, toate comentariile legate de
condamnarea latifundiarului din Pipe-
ra, din studiourile de televiziune, pig-
mentate doar cu intervenþii telefonice
ale avocatului sãu, au avut un iz de chi-
biþãrealã pseudo-juridicã. Încât, final-
mente, s-a confecþionat, premeditat sau
nepremeditat, ceva care aducea cu „ca-
zul Dreyfus”. Numai cã în cazul res-
pectiv s-a operat totuºi cu noþiuni mult
mai concrete ºi mai logice. Or, Gigi
Becali, care i-a eclipsat pe Victor Ba-
biuc ºi Dumitru Cioflinã, era acum pri-
vit dintr-o perspectivã care n-are nici o
contingenþã cu probele materiale admi-
nistrate la dosar, necunoscute de vorbi-
tori. ªi parcã nici nu mai era vorba de...
Gigi Becali.

Încâlcita povesteÎncâlcita povesteÎncâlcita povesteÎncâlcita povesteÎncâlcita poveste
a lui Gigi Becalia lui Gigi Becalia lui Gigi Becalia lui Gigi Becalia lui Gigi Becali

Comuna Cãlãraºi a îmbrãcat straie de sãrbã-
toare, ieri, chiar de praznicul Sfinþilor Împãraþi
Constantin ºi Elena. Câteva mii de persoane au
participat la Ziua localitãþii, un adevãrat festival
al tradiþiilor din zonã. Respectând obiceiul ultimi-
lor ani, festivitãþile au început cu o paradã a portu-

rilor populare. Un alai de câteva sute
de costume tradiþionale româneºti,
acompaniat de o fanfarã, a pornit din faþa Primã-
riei ºi a strãbãtut strada principalã, pânã la sta-
dion, spre deliciul localnicilor, care au lãsat pen-
tru o zi grijile cotidiene.
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$1 EURO ...........................4,3485 ............. 43485
1 lirã sterlinã..........................5,1264.......................51264
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METEO

ploaie1 dolar SUA.......................3,3781........33781
1 g AUR (preþ în lei).......149,6232......1496232
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România, alãturi de Slovacia, ar putea beneficia
de un an în plus pentru a cheltui fondurile dispo-
nibile prin intermediul politicii de coeziune, potri-
vit unei propuneri a Comisiei Europene (CE) care
oferã o mai mare libertate de a cheltui ºi de a solici-
ta bani de la UE, precum ºi reducerea riscului de

pierdere a sumelor. Potrivit unui comunicat remis
ieri Mediafax, mãsura propusã ar permite Româ-
niei ºi Slovaciei o mai bunã selecþie ºi implementa-
re a proiectelor strategice - de exemplu, pentru a
stimula competitivitatea IMM-urilor ºi crearea de
locuri de muncã pentru tineri. „În ceea ce priveºte

România ºi Slovacia, ca ur-
mare a deciziilor Consiliului
European, prezenta propu-
nere le oferã posibilitatea de
a folosi fondurile UE acolo
unde este cel mai mult ne-
voie de ele. Cele douã þãri
ar trebui sã considere
aceastã mãsurã drept un sti-
mulent pentru a-ºi consoli-
da eforturile de reformare ºi
de investiþie”, a declarat co-
misarul pentru Ocuparea
forþei de muncã, afaceri so-
ciale ºi incluziune, László
Andor. Mãsura rãspunde la
solicitarea privind viitorul
buget al UE pe care Consi-
liul European din februarie
a adresat-o Comisiei, de a
explora modalitãþile în care
România ºi Slovacia ar pu-
tea utiliza mai uºor fonduri-

le UE. Potrivit CE, fondurile alocate statelor mem-
bre în cadrul politicii de coeziune se împart în sume
anuale care trebuie cheltuite în decurs de doi sau
trei ani, în funcþie de þarã. Aceastã regulã este cu-
noscutã sub numele de regula „N+2 sau N+3”, N
fiind anul în care sunt alocate fondurile. Oricare
parte din suma anualã care nu este solicitatã de
cãtre statul membru în aceastã perioadã se deduce
automat din suma totalã alocatã ºi se întoarce la
bugetul total al UE. „Propunerea Comisiei extinde
regula N+3 pentru România ºi Slovacia care, altfel,
ar fi expirat în 2013. Ea oferã acestora o mai mare
libertate de a cheltui ºi de a solicita fonduri de la
UE, reducând riscul de pierdere a fondurilor”, se
precizeazã în comunicat. CE mai propune o mãsurã
ce ar contribui la mobilizarea a aproximativ 500 de
milioane de euro de investiþii pentru încurajarea
creºterii mai rapide în Grecia, Cipru ºi Portugalia.
„Aceasta ar majora contribuþia UE de investiþii în
favoarea politicii de coeziune ºi ar permite o con-
tribuþie naþionalã mai redusã. Acest lucru ar putea
prelungi cu încã doi ani un acord privind cofinan-
þarea din decembrie 2011, ceea ce ar uºura ºi presi-
unea asupra bugetelor naþionale, fãrã a implica
fonduri noi de la UE”, aratã CE. Propunerea, deter-
minatã de solicitãrile primite din partea guvernelor
naþionale ºi a Consiliului European, va fi trimisã
Parlamentului European (PE) ºi Consiliului de Mi-
niºtri al UE în vederea adoptãrii.
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Guvernul alocã peste 76
milioane lei pentru plata
arieratelor spitalelor

Bugetul Ministerului Sãnãtãþii a fost
suplimentat, ieri, de Guvern, din Fondul
de rezervã bugetarã, cu peste 76 milioa-
ne lei, pentru plata pânã la sfârºitul lu-
nii mai a arieratelor acumulate de cãtre
spitalele din reþeaua ministerului ºi
subordinea autoritãþilor publice loca-
le. Arieratele reprezintã acele plãþi
restante cu o vechime mai mare de 90 de
zile. Agenþia Mediafax a anunþat, sãptã-
mâna trecutã, cã Guvernul a amânat cu
încã un an, ca ºi Cabinetul Ungureanu,
aplicarea restricþiilor din Legea finan-
þelor publice locale care stabilesc con-
diþiile în care autoritãþile locale mai pot
primi bani din Fondul de rezervã ºi a
decis ca din aceastã sursã sã fie alocate
fonduri pentru arieratele spitalelor. Le-
gea finanþelor publice prevede în mod
clar cã Fondul de rezervã bugetarã la
dispoziþia Guvernului se repartizeazã
unor ordonatori principali de credite ai
bugetului de stat ºi ai bugetelor locale,
pe bazã de hotãrâri ale Guvernului, pen-
tru finanþarea unor „cheltuieli urgente
sau neprevãzute” apãrute în timpul exer-
ciþiului bugetar.

PPDD ºi PDL au depus o
moþiune simplã pe tema
mineritului din Valea Jiului

PPDD ºi PDL au depus, ieri, la Ca-
mera Deputaþilor, o moþiune simplã, in-
titulatã „Scãpaþi mineritul din Valea Jiu-
lui de norocul rãu al conducerii bicefale
Vosganian-Niþã”, semnatã de 73 de de-
putaþi aparþinând celor douã formaþi-
uni politice. „Anunþ plenul despre îm-
prejurarea cã astãzi înþelegem sã depu-
nem în plenul Camerei moþiunea simplã
«Scãpaþi mineritul din Valea Jiului de
norocul rãu al conducerii bicefale Vos-
ganian-Niþã»”, a spus liderul grupului
parlamentar al PPDD, Daniel Fenechiu.
Preºedintele Camerei Deputaþilor, Vale-
riu Zgonea, a precizat cã moþiunea sim-
plã va fi verificatã ºi discutatã din punct
de vedere regulamentar la viitoarea
ºedinþã a conducerii Camerei.

Promovarea României în strãi-
nãtate va fi fãcutã cu persoane
cunoscute la nivel internaþional,
cum ar Prinþul Charles sau Ivan
Patzaichin, ºi legende precum
Dracula, a declarat ieri, într-o con-
ferinþã, ministrul pentru IMM, Tu-
rism ºi Mediu de Afaceri, Maria
Grapini. „Am gãsit un proiect blo-
cat ºi l-am deblocat, am încheiat
un parteneriat cu Travel Channel
ºi vor fi douã episoade de film cu
România, cu personaje ca prinþul
Charles sau Ivan Patzaichin. Fil-
mele vor fi date în ºapte þãri þintã.
Acest gen de acþiuni trebuie sã le
facem ca sã promovãm România”,
a spus Grapini. Ea a explicat cã
trebuie alese niºte nume deja cu-
noscute în Europa ºi care sã vor-
beascã despre România. „Nimic

România va fi promovatã prin persoane
ºi legende cunoscute - Prinþul Charles,

Patzaichin, Dracula Proiectul privind metodologia pen-
tru noile manuale ºi calendarul pentru
schimbarea acestora va fi lansat astãzi
în dezbatere publicã, a anunþat, ieri,
ministrul Educaþiei, Remus Pricopie.
Potrivit acestuia, probabil actul norma-
tiv va fi aprobat la 1 iunie. Remus Pri-
copie declara, la sfârºitul sãptãmânii
trecute, pentru Mediafax, cã schimba-
rea manualelor se va încheia în 2017,
metodologia privind noile cãrþi ºcolare
ºi calendarul înlocuirii acestora urmând
sã fie supuse dezbaterii publice. „Sãp-
tãmâna viitoare vom supune dezbate-
rii publice metodologia privind noile
manunale, plus componenta digitalã,
ºi calendarul pentru schimbarea aces-
tora. Potrivit calendarului, schimbarea
manunalelor este prevãzutã sã se în-
cheie în 2017”, preciza, vineri, Remus
Pricopie. Potrivit ministrului, din sep-
tembrie, copiii vor avea manual în for-
mat clasic, pe masã, iar pe pagina de
internet manuale.edu.ro vor exista ma-
nualele în format digital. „Vom avea atât
cãrþi în format pdf, cât ºi aplicaþii multi-
media. Studiile au arãtat cã elevii înva-

Proiectul privind noile manuale va fi
lansat astãzi în dezbatere publicã

Parchetul Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie a dispus
neînceperea urmãririi penale
(NUP) în cazul sesizãrii referi-
toare la faptul cã Victor Ponta ar
fi plagiat, au declarat ieri, pentru
Mediafax, oficiali din Ministerul
Public. Sursele citate au precizat
cã s-a dispus neînceperea
urmãririi penale în baza articolu-
lui 10 litera a) din Codul de
procedurã penalã, respectiv cã
„fapta nu existã”. Potrivit
articolului 10 litera a), „acþiunea
penalã nu poate fi pusã în
miºcare, iar când a fost pusã în
miºcare nu mai poate fi exercita-
tã dacã fapta nu existã”. Rezolu-
þia Parchetului ICCJ prin care a
fost dispusã neînceperea
urmãririi penale în cazul lui
Victor Ponta, sub aspectul

Parchetul General a stabilit cã Victor
Ponta nu a plagiat

Premierul Victor Ponta i-a cerut ministrului Educaþiei, Remus Pricopie, sã
asigure o supraveghere strictã la viitorul examen de Bacalaureat ºi a arãtat
cã, deºi sperã în rezultate mai bune, „cine se dovedeºte hoþ” trebuie sã iasã
din examen.  „E foarte important, o spun încã o datã, supravegherea: camere
de luat vederi, profesori. Aia
trebuie sã fie la sânge! Deci,
un elev bine pregãtit ia o notã
mare, unul mai puþin pregãtit
o notã micã, dar unul care
furã trebuie sã disparã din
examen. Aici nu cred cã exis-
tã nici un fel de rabat ºi nici
un fel de diferenþã faþã de
ceea ce se cere. Poþi sã fii mai
puþin bine pregãtit, dar nu
poþi sã fii hoþ! Dacã eºti hoþ,
trebuie sã pleci din Bacalau-
reat!”, a afirmat Ponta ieri, în
ºedinþa de guvern.

Ponta, despre supravegherea BAC-ului:
Cine furã trebuie sã disparã din examen!

þã mai rapid atunci când se folosesc
instrumentele digitale. Atunci când
copiii vãd într-un film cum funcþionea-
zã sistemul solar, înþeleg mai uºor lecþia
decât atunci când privesc o pozã dintr-
o carte”, a explicat Pricopie, precizând
cã ºcoala nu poate rãmâne ancoratã în
structuri vechi, rigide. Unitãþile de în-
vãþãmânt ar putea fi obligate ca din anul
ºcolar 2013-2014 sã raporteze lunar, pe
internet, situaþia absenþelor, a declarat,
tot ieri, ministrul Educaþiei. „Este un lu-
cru grav când un copil nu vine la ºcoa-
lã. Eram în SUA, am lipsit trei zile pen-
tru cã am fost bolnav ºi au sunat sã mã
întrebe de ce lipsesc. Dacã în SUA o
facultate sunã dupã student, de ce în
România ºcoala sã nu fie interesatã de
ce se întâmplã cu elevii. De aceea, voi
încerca sã avem raportarea lunarã a
absenþelor, pe fiecare ºcoalã, pe inter-
net, începând cu anul ºcolar 2013-
2014”, a spus Remus Pricopie, cu oca-
zia lansãrii studiului naþional cu tema
„Toþi copiii la ºcoalã pânã în 2015: ini-
þiativã globalã privind copiii în afara
sistemului de educaþie”.

nu este mai credibil decât o per-
soanã care vorbeºte despre Ro-
mânia. Aceste douã proiecte -
România promovatã prin valori ºi
prin legende”, a adãugat minis-
trul. Ea a constatat cã, deºi Ro-
mânia este foarte bogatã în legen-
de, alte þãri „trãiesc bine” din le-
gende ºi chiar din legendele ro-
mâneºti. „Foarte multe þãri trãiesc
din legenda Dracula, scot bani
adicã, ºi noi rãmânem cu reþine-
rea cã avem un voievod care a
fost catalogat la capitolul Dracu-
la. Turiºtii sunt în general oameni
curioºi, ei vin sã vadã ceva deo-
sebit într-o þarã. O clãdire înaltã
vãd ºi în New York, dar dacã vin
în Bucureºti sã vadã ceva pe care
nu-l gãsesc la New Hork”, a afir-
mat Grapini.

infracþiunii prevãzute de artico-
lul 141 din Legea 8/1996, privind
dreptul de autor ºi drepturile
conexe, modificatã, a fost emisã
în 16 mai. Denunþul la Parchetul
instanþei supreme a fost fãcut,
în 22 august 2012, de cãtre
Mihail Neamþu, Adrian Papahagi
ºi Minel Augustin Ofiþeru,
care au susþinut cã, din cele
292 de pagini ale lucrãrii
„Rãspunderea în dreptul inter-
naþional umanitar”, publicatã
de Editura Universul Juridic
în 2010, lucrare care îi are ca
autori pe Victor Ponta ºi Daniela
Coman, „un numãr de 113 pagini
nu constituie o operã de creaþie
originalã proprie, ci reprezintã
o însuºire frauduloasã a produ-
sului de craþie intelectualã a
patru autori”.
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Atmosfera specialã se fãcea
simþitã ieri încã de la intrarea în
comuna Cãlãraºi, care a fost îm-
podobitã, ca într-o zi de mare sãr-
bãtoare, cu steaguri tricolore, dar
ºi cu drapele ale Uniunii Europe-
ne. La primele ore ale dimineþii,
mare agitaþie a fost însã în faþa
Primãriei, de unde s-a dat startul
paradei portului popular. Mândrii
de costumele tradiþionale pe care
le-au pãstrat din generaþie în ge-
neraþie, de la bunici ºi strãbunici,
peste 200 de elevi ai ansamblurilor
populare ºi ºcolilor din localitãþile
Turceni, Iºalniþa, Calafat, Magla-
vit, Sãrata, Cãlãraºi, Bechet sau
Mischii au defilat pe strada princi-
palã din comunã.

 Tradiþie pãstratã cu sfinþenie
Întregul alai a pornit, apoi, spre

stadionul din localitate, fiecare an-
samblu fiind invitat sã urce pe sce-
nã pentru a susþine un spectacol
de dansuri, nu înainte de a primi
diplome ºi plachete aniversare.

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Comuna Cãlãraºi a îmbrãcat straie de
sãrbãtoare, ieri, chiar de praznicul Sfin-
þilor Împãraþi Constantin ºi Elena. Câ-
teva mii de persoane au participat la Ziua
localitãþii, un adevãrat festival al tradi-
þiilor din zonã. Respectând obiceiul ulti-
milor ani, festivitãþile au început cu o

paradã a porturilor populare. Un alai de
câteva sute de costume tradiþionale ro-
mâneºti, acompaniat de o fanfarã, a por-
nit din faþa Primãriei ºi a strãbãtut stra-
da principalã, pânã la stadion, spre deli-
ciul localnicilor, care au lãsat pentru o
zi grijile cotidiene.

Dupã-amiazã, ºtafeta a fost pre-
luatã de cunoscuþi soliºti de muzi-
cã popularã, printre care un taraf
din judeþul Gorj – Tapotã Lãtãre-
þu, cu Lavinia Bârsoghe, Marius
Mãgureanu ºi Mirela Zisu. ªi aºa
cum îi stã bine unei astfel de sãr-
bãtori, localnicii au încins hore pe
platoul de iarbã verde al comunei,
alþii au fost atraºi repede de grãta-
rele încinse pe care sfârâiau de zor
mititeii ºi de berea pusã la rece.

„Mie mi se pare cã, de la un
timp, acest port popular nu mai
existã. Cu toate acestea, copiii vor
sã vadã ºi sã poarte costumul po-
pular. Toþi copiii au purtat astãzi
(n.r. - ieri) aceste costume vechi
luate, aºa cum zicem noi, din chi-
chiþa lãzii, de la bunici ºi strãbu-
nici, ºi le îmbracã în aceastã zi
pentru cã altãdatã nu prea au oca-
zia. Nu o sã gãsesc trei costume
la fel. Fiecare are specificul sãu,
lucrãtura sa. Asta înseamnã o pa-
radã a portului popular. Este o tra-
diþie de nouã ani, aproape zece,

când Consiliul Local de atunci a
hotãrât sã fie o zi a localitãþii. Noi
avem douã mari evenimente: Ziua
comunei, de Sfinþii Constantin ºi
Elena, ºi Ziua veteranilor ºi a vã-
duvelor de rãzboi, ajunsã la cea de-
a 19-a ediþie, pe care o sãrbãtorim
a treia zi de Crãciun. Vrem sã men-
þinem acest obicei pentru cã este
poate unica ocazie cu care aceºti
copii îmbracã portul tradiþional”,
a afirmat Vergicã ªovãilã, prima-
rul comunei Cãlãraºi.

„Oferim ºansa acestor copii
sã îmbrace mai des
costumul popular”

De altfel, grija pentru pãstra-
rea tradiþiilor din zonã este o pre-

ocupare mai veche a autoritãþilor
locale. Anul aceasta, Cãminul Cul-
tural din localitate va fi moderni-
zat, Primãria Cãlãraºi având dis-
ponibilã o sumã de 5 miliarde de
lei vechi, de la bugetul local, pe
care o va investi în lucrãrile de
reamenajare. ªantierul a început
chiar din aceastã primãvarã ºi se
va extinde ºi la corpul de clãdire
în care funcþioneazã acum biblio-
teca din comunã. Primarul Vergi-
cã ªovãilã a precizat cã intenþio-
neazã sã amenajeze o salã de lec-
turã, separatã de depozitul de car-
te – care deþine o colecþie impre-
sionantã de 14.000 de volume.
«Anul acesta noi vom reabilita
Cãminul Cultural. Deja s-a scos
la licitaþie, în aºa fel încât sã or-
ganizãm acþiuni culturale, sã pu-
tem invita ºi oaspeþi din afara þãrii
ºi sã avem ºi o locaþie pe mãsurã.
Noi suntem o comunã mare, cu
7.000 de locuitori gospodari. Ne
propunem sã le oferim ºansa
acestor copii sã îmbrace mai des
costumul popular. Avem ºi An-
samblul „Bordeiaºul”, cu o tradi-
þie de 70-80 de ani», a precizat
primarul comunei Cãlãraºi.

Ion Prioteasa: „Suntem într-una
dintre cele mai mari comune
din judeþul Dolj”

La sãrbãtoarea comunei a par-
ticipat ºi preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, care
a primit din partea primarului Ver-
gicã ªovãilã o plachetã aniversa-
rã ºi o diplomã, în semn de apre-

ciere, cu ocazia celei de-a IX-a
ediþii a Zilei comunei Cãlãraºi. La
rândul sãu, aceasta a oferit din
partea instituþiei în fruntea cãreia
se aflã o distincþie omagialã care
sã aminteascã peste ani de sãrbã-
toarea de ieri.

„Suntem într-una dintre cele
mai mari comune din judeþul Dolj,

cu oameni harnici, calzi ºi ospi-
talieri. Am venit la dumneavoas-
trã pentru a-mi arãta respectul
pentru o comunitate importantã
a judeþului Dolj, cu un primar,
Vergicã ªovãilã, de care mã simt
foarte apropiat. Am sprijinit în-
totdeauna demersurile celor care
conduc destinele acestei comu-
ne ºi vreau sã spun cã o bunã
parte din banii europeni care vin
pe masterplanul de apã ºi canali-
zare, în valoare de 185 de mili-
oane de euro, vor ajunge la Cãlã-
raºi, respectiv 42 de milioane de
euro. Sperãm ca în acest fel sã
rezolvãm problema alimentãrii cu
apã a comunei Cãlãraºi, astfel în-
cât ºi cea mai îndepãrtatã gos-
podãrie sã beneficieze de apã. La
acest masterplan s-a muncit
foarte mulþi ani la Consiliul Ju-
deþean Dolj, dar în urmãtoarea
perioadã vom începe sã culegem
ºi roadele, odatã cu demararea
lucrãrilor la sistemele de alimen-
tare cu apã ºi canalizare”, li s-a
adresat Ion Prioteasa, preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dolj, lo-
calnicilor prezenþi pe stadionul
din comunã.

Alãturi de oaspeþi, cãlãrãºenii
au petrecut pânã târziu în noap-
te, la final cerul comunei fiind lu-
minat de un spectaculos foc de
artificii.

Vergicã ªovãilã, primarul comunei Cãlãraºi: „De Ziua comunei,
le urez cãlãreºenilor sã fie sãnãtoºi, sã o þinã tot aºa ca vrednicie, sã
putem sã trecem peste aceste greutãþi, pentru cã nu sunt puþine, mai ales
cã noi ne aflãm într-o zonã aridã, cunoscutã ca Sahara Olteniei. Din
pãcate, anul acesta ne confruntãm prea din timp ºi cu seceta, dar gospo-
darii de la noi sunt niºte oameni deosebiþi care ºtiu sã treacã peste aceste
necazuri. Agricultorii au ieºit deja cu cartofii pe piaþã, iar în jur de 10-11
iunie ne aºteptãm sã mâncãm ºi primii pepeni la Cãlãraºi”.
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Poliþiºtii Secþiei 10 Ruralã Poiana Mare ºi
ai Postului de Poliþie Poiana Mare au docu-
mentat activitatea infracþionalã a lui Costel
Bozgan, de 26 de ani, din comuna Poiana
Mare, dupã ce s-a stabilit cã acesta este au-
torul unui furt din locuinþã comis pe 4 apri-
lie a.c. în dauna pãrþii vãtãmate Violeta Mi-
toiu, din aceeaºi localitate. Din cercetãri a
rezultat cã bãrbatul nu a acþionat singur, ci
împreunã cu Cãtãlin Ceafãr (25 de ani), Va-
sile Buicã (25 de ani), fratele sãu, Viorel (15
ani) ºi Petre Bona (58 de ani), toþi din co-
muna Poiana Mare.

În sarcina acestora poliþiºtii au pro-
bat comiterea a încã cinci fapte de furt
calificat, înregistrate în evidenþe cu au-
tori necunoscuþi, comise pe raza co-
munei Poiana Mare, în perioada ianua-
rie – aprilie 2013, din locuinþe dar ºi
dintr-o anexã a Primãriei Poiana Mare.
Suspecþii acþionau pe timp de noapte ºi
prin efracþie ºi au reuºit sã sustragã
bunuri în valoare de aproximativ 7.000
de lei, respectiv pompe de irigat, ca-
bluri electrice, capace din cupru, poli-
zoare unghiulare ºi obiecte din fier. Pe
parcursul investigaþiilor poliþiºtii au re-
cuperat 60% din prejudiciul cauzat de

suspecþi. “Împotriva suspecþilor s-a dispus
începerea urmãririi penale sub aspectul sã-
vârºirii infracþiunii de furt calificat, mãsurã
confirmatã de Parchetul de pe lângã Judecã-
toria Calafat.

Ieri (n.r. – luni), cei doi învinuiþi de 25 de
ani, împreunã cu cel de 26 de ani, au fost
prezentaþi Judecãtoriei Calafat cu propunere
de punere în miºcare a acþiunii penale ºi ares-
tare preventivã, propunere respinsã de instanþã
care a dispus cercetarea acestora în stare de
libertate”, ne-a declarat purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj, comisar-ºef Adrian Cãpraru.

Cercetaþi pentru ºase furturi calificate
Poliþiºtii Biroului Rutier Craiova

împreunã cu agenþi ai Poliþiei Locale ºi
reprezentanþi ai Registrului Auto
Român (RAR) Dolj au organizat, ieri, o
razie rutierã în trafic, vizaþi fiind
taximetriºtii craioveni. Potrivit comisa-
rului-ºef Emil Zuican, ºeful Biroului
Rutier Craiova, «poliþiºtii au urmãrit
verificarea legalitãþii activitãþilor de
transport persoane în regim taxi pe
raza municipiului
Craiova. Echipajele
mixte au acþionat pe
bulevardul „Carol”,
1 Mai, Nicolae
Romanescu, strãzile
„Al. I. Cuza”,
„Unirii” ºi pe Calea
Bucureºti, conducã-
torii auto fiind
verificaþi dacã au
atestate, licenþe,
case de marcat
montate în autotu-
risme ºi asigurare
obligatorie auto ºi
pentru persoane. În
plus, specialiºtii

Razie pr intre taximetr iºt i
RAR Dolj au controlat ºi starea tehnicã a
maºinilor folosite în activitatea de taxime-
trie». Pe parcursul acestor activitãþi,
oamenii legii au aplicat 52 de sancþiuni
contravenþionale, valoarea amenzilor fiind
de 7.800 de lei, în 16 cazuri fiind vorba
despre defecþiuni tehnice. Poliþiºtii au
reþinut în vederea suspendãrii douã
permise de conducere ºi au retras ºapte
certificate de înmatriculare.

Cãtãlin Mihai Babiuc a ajuns în
spatele gratiilor dupã un scandal cu
un craiovean de 75 de ani, Mihai Dicu,
pornit în timp ce amândoi circulau
cu autobuzul E1. În urma cercetãri-
lor efectuate de poliþiºti ºi procurorii
Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj
s-a stabilit cã, pe 4 aprilie, în jurul orei
11.00, Babiuc ºi Mihai Dicu, în timp
ce autobuzul se îndrepta cãtre Parcul
„Romanescu”, s-au apucat la ceartã,
dupã ce bãtrânul i-a reproºat inculpa-
tului cã nu-i permite sã coboare pri-
mul din autobuz.

„În acest context ºi-au adresat in-
jurii ºi s-au lovit cu pumnii, iar în
momentul în care autobuzul a oprit
în staþie ºi s-au deschis uºile, s-au
prins cu mâinile de haine ºi au înce-
put sã se împingã pânã în apropierea
unei tonete, amplasatã pe trotuarul
din dreptul staþiei Nicolae Romanes-
cu”, dupã cum au consemnat pro-
curorii în rechizitoriu. Conflictul din-
tre cei doi a fost observat de un bãr-
bat, care i-a vãzut coborând din au-
tobuz, cu urme de sânge pe faþã, ºi a
i-a strigat lui Babiuc sã-l lase în pace
pe bãtrân, pentru cã este în vârstã.
Din declaraþiile martorilor a reieºit cã
inculpatul nu a þinut cont de nimic ºi

a continuat sã-l loveascã pe bãtrân ºi
dupã ce au coborât: „Inculpatul a
nesocotit sfatul martorului, a împins
victima cãtre gardul ce împrejmuieº-
te Parcul Nicolae Romanescu ºi a
lovit-o cu pumnul în zona feþei, iar
în cãdere aceasta s-a lovit cu capul
de trotuar”, se mai aratã în rechizito-
riu. Cãtãlin Mihai Babiuc a vãzut cã
victimei a început sã-i curgã sânge
din nas ºi urechi ºi a sunat pe 112
solicitând o ambulanþã, dar ºi orga-
nele de poliþie, iar pânã la sosirea aces-
tora a încercat sã-i acorde primul aju-
tor bãtrânului.

Moartea victimei  a fost violentã

Mihai Dicu a fost internat la Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova, unde a fost supus
unei intervenþii neurochi-
rurgicale, dupã care a fost
dus la Secþia de Anestezie
ºi Terapie Intensivã.

„Din raportul de con-
statare medico-legalã emis
de Institutul de Medicinã
Legalã Craiova rezultã cã
Dicu Mihai a fost internat
cu diagnosticul: TCC
grav. Fracturã temporo-

occipitalã stânga iradiatã în stânca
temporalã. Otoragie stânga. Hema-
tom periorbital stânga. Hematom
subdural fronto-temporo- parietal
drept. Minimã lamã de hematom ex-
tradural fronto-temporal stâng
subiacent traiectului de fracturã.
Contuzie trunchi cerebral. Fracturã
fronto-temporalã stânga. Hemosi-
mus sfenoidal ºi maxilar drept.
S.A.H. Posttraumaticã. Fracturã arc
costal VII posterior stâng, leziuni ce
s-au putut produce prin lovire cu ºi
de corpuri dure în data de
04.04.2013, au necesitat 80-90 zile
îngrijiri medicale de la data produ-
cerii ºi au pus în primejdie viaþa vic-
timei”, este raportul iniþial al IML
Craiova, ataºat la dosarul cauzei. O
zi mai târziu, Mihai Dicu a decedat
pe patul de spital. S-a fãcut autopsia
cadavrului, medicii legiºti constatând
cã între leziunile care i-au curmat via-
þa lui Mihai Dicu ºi loviturile primite
existã o legãturã de cauzalitate direc-
tã: „Din raportul de constatare me-

dico-legalã de autopsie emis de In-
stitutul de Medicinã Legalã Craio-
va rezultã cã moartea numitului
Dicu Mihai, de 74 ani, a fost vio-
lentã, s-a datorat hemoragiei dila-
cerãrii ºi contuziei meningo-cere-
brale urmare a unui TCC cu frac-
turã de boltã ºi bazã cranianã, le-
ziunile de violenþã s-au putut pro-
duce prin lovire cu ºi de corpuri
dure, iar între leziunile de violenþã
ºi deces existã legãturã de cauzali-
tate directã, necondiþionatã”.

Cãtãlin Mihai Babiuc a fost dus la
sediul Poliþiei dupã altercaþie, iar în
timpul audierii inculpatul a recunos-
cut sãvârºirea faptei, motivând cã
Dicu a pornit conflictul, nemulþumit
cã nu i-a permis sã coboare primul
din autobuz. Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Craiova a dispus, pe 5
aprilie, reþinerea pe timp de 24 ore a
inculpatului Cãtãlin Mihai Babiuc
(care este recidivist, fiind eliberat
condiþionat în iunie 2007), pentru
comiterea infracþiunii de vãtãmare

corporalã gravã, ºi a solicitat instan-
þei de judecatã arestarea preventivã
a acestuia. În aceeaºi zi, Judecãtoria
Craiova a admis propunerea ºi a dis-
pus arestarea preventivã a lui Babiuc,
pe o duratã de 20 de zile. Pe 10 apri-
lie, Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj a dispus schimbarea încadrãrii
juridice a infracþiunii sãvârºite de in-
culpatul Babiuc Mihai Cãtãlin din
vãtãmare corporalã gravã, în infrac-
þiunea de lovituri sau vãtãmãri cau-
zatoare de moarte, mãsura arestãrii
preventive a fiind prelungitã de Tri-
bunalul Dolj cu 30 de zile. Procuro-
rii Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj l-au trimis în judecatã pe Cã-
tãlin Mihai Babiuc, în stare de arest
preventiv, pentru infracþiunea de lo-
vituri sau vãtãmãri cauzatoare de
moarte, dosarul a fost înregistrat pe
rolul Tribunalului Dolj, instanþã care
luni, 20 mai a.c., a menþinut arestul
preventiv faþã de inculpat ºi a stabilit
primul termen de judecatã pentru 5
iunie a.c.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Cãtãlin Mihai Babiuc, craioveanul de 29
de ani care, pe 4 aprilie a.c., a bãtut un bã-
trân de 75 de ani, dupã un conflict petrecut
în autobuzul E1 ºi încheiat în staþia de la Par-
cul „Nicolae Romanescu”, a fost trimis în
judecatã, în stare de arest preventiv, pentru
lovituri sau vãtãmãri cauzatoare de moarte.
Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalu-
lui Dolj, luni, 20 mai, judecãtorii i-au menþi-

nut bãrbatului arestarea preventivã ºi au sta-
bilit primul termen de judecatã pe 5 iunie a.c.
Procurorii au reþinut în rechizitoriu cã auto-
rul faptei a avut o atitudine cooperantã ºi a
recunoscut totul în timpul cercetãrilor, însã
a comis fapta în stare de recidivã, fiind eli-
berat condiþionat din penitenciar în iunie
2007. Pentru fapta sa riscã o pedeapsã de
pânã la 15 ani închisoare.
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pentru lovituri cauzatoare de moartepentru lovituri cauzatoare de moartepentru lovituri cauzatoare de moartepentru lovituri cauzatoare de moartepentru lovituri cauzatoare de moarte
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O veste ºocantã a zguduit luni,
20 mai, istoriografia româneascã:
unul din titanii slujitori ai muzei
Clio, reputatul specialist
GHEORGHE BUZATU, a pã-
rãsit prea devreme lumea pãmân-
teascã, la vârsta de 74 de ani ne-
împliniþi, refugiindu-se în Olimpul
zeilor. A lãsat în urma sa o vastã
ºi strãlucitã operã istoricã, pre-
cum ºi numeroºi reprezentanþi ai
tinerei generaþii de istorici, pe
care i-a format ºi îndrumat cu
rãbdare ºi profesionalism.

Cu siguranþã, prin dispariþia sa,
istoriografia româneascã este mai
sãracã. A fost unul dintre cei mai
mari specialiºti în istoria celui de-
al doilea rãzboi mondial, cu un larg
orizont cultural ºi spiritual, un îm-
pãtimit al documentelor de arhi-
vã, în permanentã cãutare a ade-
vãrului istoric. Rezultatele înde-
lungatelor sale cercetãri în arhi-
ve ºi biblioteci au devenit certitu-
dini, iar numeroasele cãrþi care îi

poartã semnãtura sunt, astãzi, lu-
crãri de referinþã în domeniu.
Opinia sa, exprimatã prin viu grai
sau prin scris, era mereu argu-
mentatã ºi cãpãta rezonanþele
unui just ºi veritabil verdict.

A fost un demn urmaº al lui
Nicolae Iorga, pe care l-a con-
siderat un veritabil mentor, a stu-
diat în profunzime opera sa ºi a
contribuit la reeditarea multora
din lucrãrile marelui istoric.

Modestia Profesorului Gheor-
ghe Buzatu era proverbialã, iar
onestitatea sa profesionalã de ne-
contestat. A încurajat întotdeauna
tinerii aflaþi la începutul carierei sã
studieze documentele epocii, sã le
interpreteze ºi sã formuleze pro-
priile puncte de vedere. A slujit atât
pe altarul cercetãrii ºtiinþifice, cât
ºi de la catedra universitarã, îm-
pãrtãºind cu generozitate din pro-
pria experienþã ºi cunoºtinþele acu-
mulate de-a lungul unei vieþi închi-
nate cu devotament ISTORIEI.

Studenþii craioveni au avut pri-
lejul sã-l asculte ºi sã-l îndrãgeas-
cã, sã-l aprecieze ºi sã-l respec-
te ca pe un veritabil dascãl. De
altfel, relaþia Profesorului cu Ce-
tatea Bãniei a fost una specialã.
Avea aici colegi ºi prieteni, care
profitau de prezenþa sa ºi exploa-
tau fiecare moment petrecut îm-
preunã. Orice întâlnire cu Dom-
nia Sa era revigorantã, plinã de
învãþãminte.

Este extrem de greu acum,
pentru cineva care l-a cunoscut
îndeaproape ºi s-a bucurat de
îndrumarea sa de-a lungul ca-
rierei în cercetare ºi în mediul
universitar, sã scrie despre Pro-
fesorul Gheorghe Buzatu la tim-
pul trecut. Nu sunt de ajuns cu-
vintele pentru a schiþa amãrã-
ciunea ºi regretul.

Dumnezeu sã-l odihneascã
în pace!

Prof. univ. dr. SORIN DAMEAN

Ilustrul istoric Gheorghe
Buzatu ne-a pãrãsit!

«Am primit cu satisfacþie o veste bunã
din partea Muzeului Olteniei care ne spu-
ne cã aproape 14.000 de vizitatori au tre-
cut pragul celor trei secþii ale muzeului
în cadrul evenimentului „Noaptea Euro-
peanã a Muzeelor”. Mai precis 13.952
de persoane. Este un succes care mã
bucurã ºi care ne determinã sã mergem
mai departe. Afluxul maxim de public s-
a înregistrat, la toate secþiile muzeului,
între orele 20.00 ºi 23.00, când, practic,
s-a stat la coadã pentru a se intra. Mu-
zeul Olteniei a fost vizitat pânã la ora 3.00
dimineaþa, demonstrând interesul crescut
al craiovenilor pentru actul de culturã.
La ediþia din acest an a „Nopþii Europe-
ne a Muzeelor” s-a înregistrat o prezen-
þã-record, ceea ce mã îndreptãþeºte sã
cred cã politica CJ Dolj de a investi în
culturã a fost una corectã», a declarat
Ion Prioteasa.

Centrul Expoziþional dedicat lui Constantin
Brâncuºi, urmãtoarea mare provocare
ªeful administraþiei doljene a mai spus

cã, dupã investiþiile de la Aeroportul din Cra-
iova, un alt pariu câºtigat al consiliului Ju-
deþean Dolj este în domeniul culturii: «În
ultimii ani, Consiliul Judeþean Dolj s-a im-
plicat prin alocarea de fonduri în susþine-
rea câtorva obiective investiþionale, care
astãzi stau mãrturie cã nu am greºit atunci
când am mizat pe ele. Dupã investiþia de
la Aeroportul Craiova, un pariu câºtigat al
Consiliului Judeþean Dolj, obiectivele din
domeniul culturii – Muzeul Olteniei, Mu-
zeul de Artã, Casa Bãniei, Biblioteca Ju-
deþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” – au
constituit piatra de încercare pentru noi, în-
trucât nu se mai investise nimic în aceastã
direcþie de foarte mulþi ani. Am reuºit ca,
din fondurile proprii ale Consiliului Jude-

þean Dolj, sã construim singurul muzeu din
România dupã 1989, am reabilitat pe fon-
duri europene Muzeul Olteniei ºi aproape
de finalizare e Muzeul de Artã, am redat
circuitului turistic cea mai veche construc-
þie civilã a Olteniei – Casa Bãniei. Întã-
resc ceea ce am spus public în dese rân-
duri ºi anume cã ne menþinem interesul pen-
tru a investi în continuare în culturã, în de-
rulare având deja un proiect european de
peste trei milioane euro pe care îl imple-
mentãm alãturi de Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman” în colabora-
re cu Biblioteca din Vratsa, prin interme-
diul cãruia vom reabilita ºi moderniza douã
clãdiri de patrimoniu din Craiova. Mai de-
parte mergem ºi cu Centrul Expoziþional
dedicat lui Constantin Brâncuºi, în care
vom expune ºase opere fãurite de marele
sculptor ºi care se aflã în proprietatea noas-
trã. Acest Centru Expoziþional va deveni
cu siguranþã unul dintre punctele de atrac-
þie turisticã ale Craiovei».

„Noaptea Europeanã a Muzeelor”
s-a bucurat de un real succes la public
În acest an, Muzeul Olteniei a vernisat

douã expoziþii temporare la Secþia Istorie-
Arheologie, respectiv „Gârla Mare” – Un
periplu al ceramicii strãvechi ºi „Des-
coperã harta în umbre” – Oltenia po-
vestitã prin hãrþi. Ambele au putut fi vizi-
tate în „Noaptea Europeanã a Muzeelor”,
bucurându-se de un real succes la public
alãturi de celelalte expoziþii permanente de
la Secþia de ªtiinþele Naturii ºi Secþia de
Etnografie. Cele mai vizitate secþii în ca-
drul acestui important eveniment cultural
au fost cele de ªtiinþele Naturii ºi Istorie-
Arheologie, adicã locaþiile în care Consi-
liul Judeþean Dolj a finalizat importante in-
vestiþii în cursul anului 2012. Solicitarea
cea mai mare din partea publicului a fost
pentru planetariul digital de la Secþia de
ªtiinþele Naturii. Distribuþia, pe secþii, a
vizitatorilor este urmãtoarea: 4.600 la Sec-
þia de ªtiinþele Naturii (inauguratã la sfâr-
ºitul anului 2012), 3.500 de vizitatori la
Secþia de Istorie-Arheologie (a cãrei re-
novare, pe fonduri europene, a fost finali-
zatã tot în cursul anului 2012), 3.000 la
clãdirea nouã ºi 2.852 la Casa Bãniei –
Secþia de Etnografie.

MARIN TURCITU

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, apreciazã cã
evenimentul „Noaptea Europeanã a Muzeelor”, organizat în noaptea
de 18 spre 19 mai, a fost un succes, aproximativ 14.000 de persoane
vizitând expoziþiile Muzeului Olteniei, instituþie aflatã în subordinea
CJ Dolj. Cu acest prilej, Ion Prioteasa reafirmã interesul Consiliului
Judeþean de a investi în continuare în culturã, Centrul Expoziþional
„Brâncuºi” rãmânând unul dintre proiectele pe care instituþia pe care
o conduce doreºte sã-l implementeze în perioada urmãtoare.

„Investiþiile în domeniul culturii, încã un pariu câºtigat”„Investiþiile în domeniul culturii, încã un pariu câºtigat”„Investiþiile în domeniul culturii, încã un pariu câºtigat”„Investiþiile în domeniul culturii, încã un pariu câºtigat”„Investiþiile în domeniul culturii, încã un pariu câºtigat”
Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:
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MIRCEA CANÞÃR

Povestea juridicã a ex-deputatului Gigi
Becali, fiindcã avea calitatea de parlamen-
tar în ziua pronunþãrii sentinþei, dupã ce an-
terior fusese europarlamentar, se aflã în-
tre coperþile voluminosului dosar, judecat
deunãzi la ICCJ de un complet de 5 jude-
cãtori, condus de preºedinta înaltei instan-
þe, Livia Stanciu. În afara lui Gigi Becali,

condamnaþi în aceeaºi cauzã au mai fost
ex-ministrul Apãrãrii, Victor Babiuc, ºi ge-
neralul Dumitru Cioflinã, fost ºef al Mare-
lui Stat Major al Armatei. Împreunã, per-
fectaserã un schimb de terenuri, destul de
bizar, în 1998 ºi 1999: Gigi Becali „a dat”
la ªtefãneºti (9,36 ha, respectiv 21,5 ha) ºi
„a luat” la Voluntari (8,80 ha, respectiv 20,9

ha). Afacere bunã, într-un moment în care
„imobiliarele” mijeau pe val. Procurorii
DNA au susþinut cã, în urma acestor
schimburi de terenuri, statul a fost prejudi-
ciat cu 892.758 dolari. Povestea, realmen-
te încâlcitã, a mirosit dintr-un început a
escrocherie, fiind intens mediatizatã. Te-
renurile Armatei aparþineau, de fapt, do-
meniului public ºi jonglarea lor, prin trece-
rea din domeniul public în cel privat ºi in-
vers, nu se prea putea sãvârºi, fiindcã în
acelaºi an apãruse legea în materie (Le-
gea 213/1998 privind proprietatea publicã
ºi regimul juridic al acesteia). Cel care pã-
gubeºte statul, mai ales când mai dã ºi la
alþii din ciugulealã, n-a fost niciodatã stig-
matizat. Acum, toate comentariile legate
de condamnarea latifundiarului din Pipera,
din studiourile de televiziune, pigmentate
doar cu intervenþii telefonice ale avocatu-
lui sãu, au avut un iz de chibiþãrealã pseu-
do-juridicã. Încât, finalmente, s-a confec-
þionat, premeditat sau nepremeditat, ceva
care aducea cu „cazul Dreyfus”. Numai
cã în cazul respectiv s-a operat totuºi cu
noþiuni mult mai concrete ºi mai logice. Or,
Gigi Becali, care i-a eclipsat pe Victor
Babiuc ºi Dumitru Cioflinã, era acum pri-
vit dintr-o perspectivã care n-are nici o
contingenþã cu probele materiale adminis-
trate la dosar, necunoscute de vorbitori. ªi
parcã nici nu mai era vorba de... Gigi Be-
cali. Care a fãcut multe la viaþa lui: ºi fapte
de o mare omenie, ºi fapte reprobabile, apte
sã le anuleze pe cele dintâi. Latifundiarul
din Pipera fusese condamnat în luna fe-

bruarie la 3 ani de închisoare cu suspen-
dare pentru sechestrare. Din acest motiv,
prin contopirea pedepselor, fiindcã iniþial
primise 2 ani de închisoare în dosarul pri-
vind schimbul de terenuri, va efectua 3 ani
de închisoare. Fireºte, sã nu omitem meri-
tele sale în construcþia echipei de fotbal
Steaua, deja campioanã a þãrii, cu o pre-
zenþã lãudabilã în Liga Europa. Viaþa lui
pãrea un show interminabil. Revenim. Nu
pentru caracterul sãu frumos sau îndoiel-
nic, nu pentru tarele de caracter, nu pentru
lãsarea sa din braþe de cãtre Dumnezeu,
cum a clamat, nu pentru cã a intrat în poli-
ticã a avut probleme cu justiþia, ci pentru
cu totul altceva. Mai exact, pentru ceea
ce a sãvârºit. Chiar dacã trimiterea sa în
judecatã s-a produs în noiembrie 2010,
printr-un rechizitoriu întocmit de procuro-
rii DNA. Interesant este faptul cã agenþii-
le de presã internaþionale n-au omis sã
aminteascã de cariera politicã a lui Gigi Be-
cali, dar ºi de comportamentul sãu excen-
tric. Se spune cã în Spania, un site de ºtiri
sportive, GolpeDirecto, menþionând „o ciu-
dãþenie” a lui Gigi Becali, scrie cã acesta
„a cerut” sã se picteze un tablou care îl
reprezenta ca pe Iisus din „Cina cea de
tainã”, a lui Leonardo Da Vinci, înconjurat
de fotbaliºti ºi de antrenori. Nu cumva Gigi
Becali a fost un factor de rating ºi absenþa
lui ar putea fi regretatã tocmai din aceastã
perspectivã, fãrã nici o legãturã cu restul
detaliilor? Ceea ce n-ar fi, pânã la urmã,
decât un semn, nu uºor de precizat ºi nici
de comentat, a ceea ce se întâmplã cu noi.

Încâlcita poveste a lui Gigi BecaliÎncâlcita poveste a lui Gigi BecaliÎncâlcita poveste a lui Gigi BecaliÎncâlcita poveste a lui Gigi BecaliÎncâlcita poveste a lui Gigi Becali

O echipã din cadrul Unitãþii de
Management al Proiectului „Con-
trolul Integrat al Poluãrii cu Nutri-
enþi” a vizitat, sãptãmâna trecutã,
un numãr de 10 localitãþi din jude-
þul Dolj pentru a constata stadiul
lucrãrilor de plantare. Conform
contractului 33/SH/2013, in luna
aprilie anul acesta, s-au livrat pu-
ieti forestieri în toate aceste comu-
ne. La Galicea Mare au ajuns
15.000 de puieþi de salcâm ºi au
fost plantaþi toþi, într-o zonã lipsitã
în totalitate de vegetaþie forestierã,
plantaþia fiind bine îngrijitã, peste
90% din puieþii fiind intraþi în ve-
getaþie. Pleniþa a primit 5.000 de
puieþi, tot de salcâm, sãdiþi pe un
teren în pantã din vecinãtatea ci-
mitirului, pentru stabilizarea aces-
tuia. Primãria Poiana Mare a rela-
tat cã cei 10.000 de salcâmi au fost
plantaþi în trei amplasamente situa-
te în apropierea Dunãrii.

Din cele 15.000 de bucãþi de
material sãditor ajuns la Giubega,
doar circa 50% au ajuns în pãmânt
pe o fâºie de circa 30 m din vecinã-
tatea unei pãºuni. În comuna Cio-
roiaºi toþi cei 2.000 au fost plantaþi
în totalitate într-o zonã din apropie-

rea centrului localitãþii cu sprijinul
persoanelor care beneficiazã de aju-
tor social. La Siliºtea Crucii autori-
tãþile locale au preferat ca cei 10.000
de salcâmi sã creascã pe terenuri
situate în apropierea localitãþii. Cei
25.000 de puieþi care au ajuns la
Drãnic vor fi plantaþi în perioada
urmãtoare. În comuna Teasc, din
25.000 de puieþi au fost sãdiþi
24.500, 500 fiind depozitaþi la ºanþ
pentru a fi plantaþi la ºcoala din lo-
calitate în cadrul unor activitãþi cu

elevii. Un teren nisipos din apropie-
rea localitãþii Celaru, impropriu pen-
tru agriculturã, a fost pregãtit ante-
rior plantãrii celor 25.000 de sal-
câmi, administrându-se ºi un îngrã-
ºãmânt complex. În perioada urmã-
toare ºi în Iºalniþa vor fi puºi în pã-
mânt 10.000 de puieþi. Pânã in acest
moment, în cadrul proiectului s-au
împãdurit aproximativ 120 ha teren
din zone vulnerabile la nitraþi.

MARIN TURCITU

Una dintre cele mai importante activitãþi
ale Proiectului „Controlul Integrat al Poluã-
rii cu Nutrienþi” este reprezentatã de spri-
jinul acordat comunitãþilor locale pentru
plantarea de puieþi ºi vegetaþie forestierã

pe terenurile degradate, plantarea de ba-
riere de vegetaþie, perdele forestiere ºi fâ-
ºii-tampon riverane pe terenurile comunale
în pantã, pe pãºuni degradate sau aflate în
proximitatea corpurilor de apã.

În Dolj s-au împãdurit 120 ha teren
din zone vulnerabile la nitraþi

Având în vedere creºterea
temperaturilor ºi, odatã cu
aceasta, tentaþia cetãþenilor
de a se scãlda, Administraþia
Bazinalã de Apã Jiu Craiova
a anunþat cã este interzisã
îmbãierea în apele curgãtoare,
acestea neîndeplinind condiþii-
le necesare.

Administraþia Bazinalã de
Apã Jiu a luat de mult timp
mãsuri în privinþa atenþionãrii
înotului. Astfel, pentru a
conºtientiza populaþia de riscul
pe care ºi-l asumã dacã se
scaldã în apele Jiului (expune-
re la îmbolnãvire ºi înec), a
amplasat  pe malul râului Jiu
plãcuþe cu «Scãldatul interzis».

ABA Jiu avertizeazã:

“Scãldatul interzis în râuri!”

“Suntem conºtienþi  cã
panourile de avertizare nu
sunt de ajuns pentru a-i opri
pe cetãþeni sã facã o baie în
Jiu. Subliniem faptul cã râul
Jiu nu e loc amenajat pentru
scãldat, chiar dacã zeci de
oameni care nu respectã
interdicþia vin zilnic sã înoate
aici. Este cunoscut faptul cã
scãldatul în locuri neamenaja-
te corespunzãtor determinã ºi
riscuri majore pentru sãnãta-
te, pe lângã pericolul de înec.
De aceea vã rugãm sã res-
pectaþi avertismentul!”, a
afirmat directorul ABA Jiu,
Marin Tãlãu.

ALINA DRÃGHICI
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Festivitãþile de ieri au început cu
o surprizã pe care organizatorii au
dorit sã le-o ofere tuturor partici-
panþilor. Corul elevelor ºcolii a in-
terpretat, în premierã, Imnul Cole-
giului Naþional „Elena Cuza”, com-
pus pe muzica profesorului Doina
Manolea, fostã absolventã a liceu-
lui ºi maestru dirijor la Liceul de
Artã „Marin Sorescu” din Craiova.
„Sãrbãtorim astãzi 180 de ani de la
fondare, 21 mai 2013 fiind ziua Co-
legiului nostru, ziua în care facem
un bilanþ care sã îmbrãþiºeze deo-
potrivã trecutul, prezentul ºi viito-
rul. Este, fãrã îndoialã, o zi a bucu-
riei. Noi îndeplinim astãzi o datorie
faþã de ctitorii acestui colegiu Cu
acest prilej avem datoria sã evo-
cãm numele patronului nostru spi-
ritual, distinsa doamnã Elena Cuza.
Astãzi noi sãrbãtorim numele câ-
torva sute de învãþãtori ºi profe-
sori care ºi-au dedicat viaþa pregã-
tirii temeinice a elevilor noºtri pe
parcursul acestor ani. Directorilor
care au condus mai multe generaþii
de profesori dorim sã le mulþumim,
inclusiv colegilor noºtri care au ple-
cat dintre noi, în faþa cãrora ne în-
clinãm pentru cã ei ºi-au pus ºi su-
fletul pentru ridicarea colegiului

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi MARGA BULUGEAN

Elevii premianþi ºi profesorii de excepþie
s-au aflat, ieri, în centrul manifestãrilor dedi-
cate aniversãrii venerabilei vârste de 180 de
ani de la înfiinþarea Colegiului Naþional „Ele-
na Cuza”. S-au împãrþit diplome de excelenþã,
s-au adresat felicitãri ºi mulþumiri, s-au trans-
mis mesaje de recunoaºtere, s-au depãnat
amintiri frumoase, într-un cuvânt a fost o ade-

vãratã galã pentru emblematica ºcoalã craio-
veanã. Au luat pe rând cuvântul foºti directori
ai colegiului, profesorii Hariton Stoiculescu ºi
Dumitru Rãducanu, fiecare dintre ei punctând,
cu mândrie, rezultatele excepþionale pe care
le-au obþinut în anii aceia. Olimpicii Colegiului
au fost premiaþi în faþa colegilor ºi încurajaþi
sã continue sã facã performanþã.

nostru. Se apropie în curând ºi mo-
mentul încheierii anului ºcolar 2012-
2013, trebuie sã intensificãm toate
eforturile pentru a obþine rezultate
bune la învãþãturã, la toate nivelu-
rile ºi la toate clase. Le amintim ele-
vilor din ultimii ani cã vine Bac-ul
ºi sperãm ca media de absolvire a
acestui examen sã fie cât mai aproa-
pe de 100%. În ceea ce priveºte
admiterea în învãþãmântul superi-
or, sperãm ca absolvenþii colegiu-
lui nostru sã se încadreze în prime-
le poziþii la facultãþile pe care le vor
urma”, le-a transmis elevilor ºi pro-
fesorilor directorul instituþiei, Mir-
cea Nãstase.

ªcoala a fost felicitatã
de conducerea ISJ Dolj

Inspectorul ºcolar general, Geor-
gicã Bercea, a felicitat conducerea
ºcolii ºi pe elevi pentru rezultatele
obþinute la diversele competiþii, mãr-
turisind cã este legat afectiv de
acest colegiu întrucât aici a absol-
vit ºi el. «Sunt astãzi 180 de ani de
când performanþa este la ea acasã.
Ce poate fi mai frumos, ce poate fi
mai bun decât sã ne prezentãm în
faþa dumneavoastrã cu rezultatele
pe care le-a avut colegiul de-a lun-

gul anilor. Colegiul Na-
þional „Elena Cuza” a
performat ºi performea-
zã în continuare, de-a
lungul timpului o serie
de diplome ºi medalii fã-
când cinste unitãþii ºco-
lare. Elitele pregãtite aici
au punctat ºi puncteazã
în continuare istoria
acestei þãri, de la profe-
sori universitari la me-
dici, de la istorici la aca-
demicieni, toþi au trecut
prin bãncile acestei ºcoli
ºi au fãcut cinste socie-
tãþii. Mã numãr printre
cei care, în anul 1987, am
pãºit cu emoþie pragul
acestei unitãþi ºcolare,
aici m-am format benefi-
ciind de un corp de pro-
fesori de elitã cãrora

vreau sã le mulþumesc în aceastã zi».
De altfel, profesorii cu experienþã ºi
premii la concursuri au fost felici-
taþi pentru rezultatele lor, oferindu-
li-se diplome de recunoaºtere pen-
tru dãruirea de la orele de cursuri.

Jurnalistul Mircea Canþãr:
«La mulþi ani, „Elena Cuza!”!»

În salã s-au aflat, alãturi de pro-
fesori ºi elevii actuali, ºi invitaþi de
onoare din rândul foºtilor absol-
venþi. Unul dintre ei a fost Mircea
Canþãr, directorul cotidianului re-
gional „Cuvântul Libertãþii”, care
ºi-a amintit cu plãcere de
anii pe care i-a petrecut
studiind aici. «Sunt unul
dintre numeroºii absol-
venþi ai acestui lãcaº de
învãþãmânt ºi niciodatã nu
m-am aflat în ipostaza de a
vorbi de la acest prezidiu.
O ºcoalã bunã, ºtiþi cu to-
þii, este o ºcoalã care te
ajutã sã nu te faci de râs în
viaþã, în nici o împrejurare,
ºi îþi dã ºansa de a merge
mai departe în mediul uni-
versitar. Asta s-a întâmplat
ºi cu promoþia mea, ºi cu
colegii mei. „Elena Cuza”
a fost, cum bine ºtiþi, un
liceu preponderent de fete,
care cred cã au ºi potenþat
calitatea învãþãmântului.
Foarte multe amintiri mã
leagã de aceastã ºcoalã ºi
cred cã nu am greºit cu ni-
mic când am optat pentru a veni sã
fac liceul aici. ªi unul dintre bãieþii
mei a terminat „Elena Cuza”, pro-
babil cã ºi nepoþii mei vor fi tot aici.
Sunt copleºit de multe amintiri plã-
cute, dar, revãzând mai multe foto-
grafii din vremea când eram elev,
am vãzut cã ºcoala a pierdut din
ceea ce avea odatã. ªi dacã a rã-
mas un simbol, o unitate de refe-
rinþã pentru învãþãmânt, cred cã nu
acelaºi lucru s-a întâmplat cu zes-
trea pe care o avea odinioarã. Acum,
la ceas aniversar, nu pot sã spun
decât cã urez viaþã lungã cadrelor
didactice ºi am un gând pios pen-

tru cei care au fost odinioarã. La
mulþi ani, „Elena Cuza”».

Istoricul Adrian Cioroianu:
„Sã þineþi în afara ºcolii politica!”

Istoricul Adrian Cioroianu a mãr-
turisit cã este foarte mândru cã a ab-
solvit Colegiul Naþional „Elena
Cuza”, unde a avut ocazia sã întâl-
neascã profesorii extraordinari care
l-au format. «Sunt foarte mândru de
ºcoala de cartier unde am învãþat sã
scriu, de facultatea pe care am ur-
mat-o, dar în tot acest timp am avut
senzaþia cã ºcoala care m-a format
realmente a fost acesta. Drept pen-
tru care mândria de a fi absolvent al
Colegiului Naþional „Elena Cuza”
este una realã ºi cred cã nu mi-ar
trebui foarte multe cuvinte pentru a

fi credibil în faþa dumneavoastrã. Ca
unul care am fãcut politicã ºi care
poate cã o sã mai facã, rugãmintea
mea pentru toþi profesorii ºi pentru
toþi pãrinþii este sã þineþi în afara
ºcolii politica. Din toatã aceastã ca-
rierã, cât a fost ea, oricât de mândru
aº fi fost cã am fost senator sau mi-
nistru sau parlamentar, cel mai bine
mã simt în aceastã posturã de pro-
fesor. Profesorul lucreazã cu cel mai
nobil material din câte existã, lucrea-
zã cu mintea ºi sufletul unor tineri.
În anii 1980, când eram elev, nu am
avut niciodatã senzaþia cã profeso-
rii încearcã sã ne manipuleze, sã ne

îndoctrineze sau sã ne arate cã, în
afara ºcolii, existã ºi o Românie co-
munistã. Dacã printr-o minune aº
mai avea acum 14 ani, aº absolvi tot
Colegiul Naþional „Elena Cuza”».

Prof. univ. dr. Bianca Predescu a
oferit burse de studiu

Un moment aparte l-a constituit
premierea olimpicilor care provin
din aceastã unitate de învãþãmânt.
Conducerea ºcolii i-a premiat pe
elevii care s-au calificat la fazele
naþionale ale olimpiadelor de Spa-
niolã, Englezã, Matematicã ºi Chi-
mie. Ca o noutate, au fost premiate
ºi douã eleve din clasa a VI-a pen-
tru rezultatele obþinute la un con-
curs naþional de limba chinezã. Pro-
fesorul universitar Bianca Predes-

cu a oferit elevilor cole-
giului ºi anul acesta,
continuând tradiþia pe
care a început-o în 2008,
trei burse de studiu în
memoria bunicului sãu,
remarcabilul avocat ºi
publicist, George Deme-
trescu Miulescu. «În
2008, când am instituit
aceastã bursã, m-am ori-
entat cãtre elevii cu re-
zultate bune la Istorie.
Dar þinând cont cã nu am
putut sã mai merg pe
aceastã materie, am
punctat elevii care s-au
evidenþiat prin dãruirea
lor pentru ºcoalã. Am
stat de vorbã cu elevi
deosebiþi, minunaþi ºi îi
felicit pe pãrinþi ºi pro-
fesori pentru aceºtia.
Din septembrie, vor

primi lunar aceastã bursã, pentru
cã eu mã þin de cuvânt, ºi sper ca în
felul acesta sã îi ajut ºi eu sã se
descurce. Pentru alþii am foarte
multe cãrþi de Drept», a mãrturisit
Bianca Predescu, care a pus la dis-
poziþia bibliotecii ºcolii ºi 200 de
volume din cartea intitulatã «Cen-
tenarul Liceului de Fete „Elena
Cuza” (1835-1935)”, scrisã de avo-
catul George Demetrescu Miulescu
ºi reeditatã de domnia sa. De ase-
menea, colecþia de carte a colegiu-
lui s-a îmbogãþit ºi cu o altã dona-
þie: 600 de volume apãrute la Editu-
ra „Scrisul Românesc” din Craiova,
precum ºi colecþia completã a revis-
tei culturale, oferite toate de direc-
torul editurii, profesorul Florea Fi-
ran, fost director al acestui colegiu.

***

Se încheie, aºadar, o ediþie ani-
versarã pe care organizatorii ºi-au
dorit-o sã fie una de excepþie pen-
tru a încununa perioada îndelun-
gatã de performanþã pe care ºi-o re-
vendicã prestigiosul Colegiu Naþi-
onal „Elena Cuza”. Au ºi reuºit în-
trutotul avându-i alãturi pe invita-
þii de seamã care au transmis cu-
vinte frumoase, pe distinºii profe-
sori, care tuteleazã aceastã ºcoalã,
dar ºi pe elevii care, cu mândrie,
poartã numele colegiului peste tot
în þarã, la olimpiadele ºi concursu-
rile naþionale.
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Universitatea din Craiova,
prin Centrul de Consiliere ºi Ori-
entare Profesionalã, îºi “deschi-
de porþile” în zilele de 23 ºi 24
mai a.c., prilej cu care toate cele
11 facultãþi vor prezenta infor-
maþii referitoare la admiterea
pentru anul universitar 2013-
2014. Evenimentul “Zilele Por-
þilor Deschise – 2013” se va
desfãºura în Holul Central al
Universitãþii din Craiova, în in-
tervalul orar 9.00 - 17.00.

Aici, tinerii viitori studenþi au
posibilitatea de a gãsi rãspun-
suri la mai multe întrebãri, cum ar fi: cum
se va organiza admiterea la facultatea alea-
sã; ce acte sunt necesare pentru întocmi-
rea dosarului de înscriere; numãrul de lo-
curi la buget ºi la taxã (propuneri); dome-
niile, specializãrile; taxele de înscriere ºi
taxele de studiu; unde se vor putea angaja
dupã absolvire; ce universitãþi din strãinã-
tate ar putea primi bursã; cum aratã cam-

Zilele porþilor deschise
la Universitatea din Craiova

pusurile în care vor fi cazaþi.
De asemenea, participanþii vor putea in-

tra în posesia unor materiale informative,
menite sã le ofere informaþii detaliate, cu
privire la oferta educaþionalã a fiecãrei fa-
cultãþi. Evenimentul se va derula ºi în cadrul
Centrului Universitar Drobeta-Turnu Seve-
rin, în zilele de 30 ºi 31 mai a.c., în interva-
lul orar 9.00 – 17.00.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

AIESEC Craiova organizeazã târgul de
internship-uri globale intitulat X Fair, prin
care invitã studenþii sã “Sarã peste hota-
re”, într-un stagiu de voluntariat sau pro-
fesional în strãinãtate. Târgul se desfãºoarã
în perioada 21-23 mai, în incinta Univer-
sitãþii din Craiova, în intervalul orar 11.30
– 14.00.

Studenþii craioveni se pot bucura în
aceastã varã de o vacanþã exoticã, în una
dintre cele 113 þãri AIESEC, exersându-ºi
totodatã abilitãþile de vorbire a limbii engle-
ze, dar ºi capacitatea de a lucra în echipã ºi
de a fi proactiv, toate fiind elemente cãuta-
te de companii în vederea angajãrii tineri-
lor. În cadrul târgului vor fi prezentate opor-
tunitãþi concrete tinerilor interesaþi. În ceea
ce priveºte stagiile de voluntariat, studenþii
au ºansa de a descoperi timp de o lunã ºi
jumãtate o þarã strãinã, cunoscând oameni
noi, prin implicarea activã în proiecte de
dezvoltare socialã ºi comunitarã, educaþie,
ecologie, diversitate culturalã ºi altele. Sta-
giile profesionale oferite de AIESEC con-
tribuie la dezvoltarea studenþilor,  oferindu-
le ºansa de a se specializa într-unul dintre
urmãtoarele domenii: educaþie, marketing ºi
management, IT sau inginerie,  prin acti-

varea în companii, organizaþii ºi instituþii din
jurul lumii între 3 ºi 18 luni.

X Fair este ocazia tinerilor de a accesa
ofertele de internship-uri AIESEC ºi de a se
înscrie în cadrul programului, urmând ca
mai apoi sã îºi aleagã destinaþia ºi internship-
ul care li se potrivesc cel mai bine.

Business English Classes 
este realizat de AIESEC
Craiova în parteneriat cu
ªcoala de limbi strãine
DAGMAR ºi se adreseazã
mediului de afaceri local.
Proiectul, desfãºurat pe o
perioadã de trei luni, între 4
martie ºi 21 mai, a oferit
cursuri de englezã de aface-
ri cãtre angajaþii companiilor
craiovene, aceºtia având
oportunitatea de a-ºi îmbunã-
tãþi cunoºtinþele lingvistice
într-un mod organizat ºi
profesionist.

Curricula a fost structuratã
în module de pregãtire special
concepute pentru a rãspunde
nevoilor participanþilor,
indiferent de nivelul acestora
de limba englezã. De-a lungul
proiectului, cei 31 de repre-

Prima ediþie a proiectului Business English Classes
a ajuns la final, iar AIESEC Craiova organizeazã astãzi,
începând cu ora 19.00, în incinta Facultãþii de Drept,
un eveniment în cadrul cãruia vor fi prezentate con-
cluziile proiectului, impactul asupra participanþilor

ºi vor fi împãrtãºite impresii atât din partea acestora,
cât ºi din partea celor doi traineri internaþionali.

zentaþi ai companiilor
implicate au participat
la douã ºedinþe pe
sãptãmânã, în urma
cãrora aceºtia au
dobândit cunoºtinþe
avansate ºi un limbaj
divers.

Programul a inclus
abordarea unor
subiecte specifice
mediului de afaceri,
precum: negocierea
contractelor în limba
englezã, simularea de
întâlniri de afaceri,
descrierea produselor
ºi serviciilor oferite

de companie pe piaþa de
afaceri sau dezvoltarea unui
discurs persuasiv pentru
conferinþe ºi întâlniri de
afaceri. “Participanþii au avut
posibilitatea de a interacþiona
în mod direct cu persoane din
alte culturi, experimentând
astfel un mediu internaþional
de studiu ºi cãpãtând totodatã
perspective externe asupra
unor probleme de business
actuale. Astfel, aceºtia ºi-au
îmbunãtãþit cunoºtinþele de
limbã englezã cu sprijinul
celor doi stagiari din Macedo-
nia ºi Egipt, dobândind noi
perspective cu privire la o
abordare internaþionalã a
businessului pe care îl deþin”,
a afirmat Irina Simulescu,
purtãtor de cuvânt în cadrul
AIESEC Craiova.

Departamentul de Relaþii Internaþionale ºi Inte-
grare Europeanã din cadrul ªcolii Naþionale de Studii
Politice ºi Administrative Bucureºti desfãºoarã un
proces preînscriere online pentru admiterea la pro-

gramele masterale.
Oferta educaþionalã include programe de mas-

terat în domeniul relaþiilor internaþionale, diploma-
þiei, studiilor de securitate, studiilor europene ºi

evaluãrii de politici ºi programe
publice europene. Preînscrierea
online se poate realiza pe tot par-
cursul anului, candidaþii putând
completa formularul de preînscrie-
re la adresa: dri.snspa.ro/admitere/
preinscriere-online/.

Potrivit calendarului de admitere,
dosarele de înscriere pot fi depuse
între 1 ºi 15 iulie iar concursul se
va desfãºura între 17 ºi 19 iulie. Ad-
miterea la toate programele de mas-
terat organizate în cadrul DRIIE se
face pe baza unui eseu academic de
aproximativ 5-10 pagini în limba ro-
mânã, englezã sau francezã, pe o
temã legatã de obiectul de studiu al
programului de masterat pentru care
se opteazã.

Sala Albastrã a Universitãþii
din Craiova gãzduieºte astãzi,
începând cu ora 10.00, întâl-
nirea tematicã intitulatã „Ro-
lul antreprenoriatului în dez-
voltarea zonei Sud-Vest a Ol-
teniei”. Evenimentul, organi-
zat de Universitatea din Cra-
iova, prin Centrul de Consilie-
re ºi Orientare Profesionalã, în
colaborare cu Organizaþia Stu-
denþilor Politehniºti Profil
Electr ic  din Craiova (OS-
PPEC), se desfãºoarã în ca-
drul proiectului „Voluntar
acum, antreprenor mâine”.
Se deruleazã în  perioada 1 ia-
nuarie – 1 iunie 2013 ºi este
realizat prin intermediul Agen-
þiei Naþionale pentru Progra-
me Comunitare în Domeniul
Educaþiei ºi Formãrii Profesi-
onale. La aceastã întâlnire vor
lua parte reprezentanþi de mar-

„Voluntar acum, antreprenor mâine”
cã ai mediului socio-economic
din regiunea S-V Oltenia, pre-
cum ºi studenþi ai Universitã-

þii din Craiova, interesaþi de
implicarea în activitãþile de vo-
luntariat ºi antreprenoriat.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Zilele municipiului
Craiova – ediþia a XVII
(27 mai – 2 iunie) vor fi
marcate ºi de Filarmo-
nica „Oltenia”, printr-un
concert extraordinar de
rock simfonic, care va
fi prezentat duminicã, 2
iunie, începând cu ora
20.30, în aer liber, în Pia-
þa „Mihai Viteazul”. Con-
certul va fi susþinut de
Orchestra Simfonicã ºi

Corala Academicã ale instituþiei – dirijor Horst-
Hans Backer (Germania), maestru de cor Flo-
rian-George Zamfir – ºi va oferi spre audiþie
hituri pop-rock ale anilor ’60-’70-’80, care cu-
ceresc ºi generaþiile de astãzi. Este vorba de
melodii celebre cântate de The Rolling Sto-
nes („Satisfaction”), Deep Purple („Smoke
on the Water”), Led Zeppelin („Stairway to
Heaven”), The Beatles („Michelle”, „Let It
Be”, „Yesterday”) ºi Queen („Friends Will
Be Friends”, „A Kind of Magic”, „Bohemian
Rhapsody”, „We Are the Champions”, „Ra-
dio Ga Ga”, „We Will Rock You”).

Concert extraordinar
de rock simfonic
în centrul oraºului,
de Zilele Craiovei

Biblioteca
J u d e þ e a n ã
„Alexandru ºi
Aristia Aman”
organizeazã as-
tãzi, ora 12.00,
la Secþia „Adri-
an Pãunescu”,
activitatea cu
tema „Ne ve-

dem pe NET!”. Agent-ºef Constantin Iancu,
de la Secþia 1 Poliþie Craiova, îi va informa pe
elevii de la Colegiul Economic „Gheorghe Chi-
þu”, însoþiþi de prof. Veronica Burci ºi prof.
Mihaela Popa, despre riscul transmiterii datelor
personale ºi al socializãrii cu diverse persoane
pe Internet. Cuprinsã în cadrul parteneriatului
educaþional „Deschide ochii!”, realizat de bi-
bliotecã în colaborare cu Secþia 1 Poliþie, activi-
tatea are ca scop antrenarea elevilor în discuþii
prin care sã îºi exprime opiniile faþã de conse-
cinþele alegerii anturajului.

Riscurile socializãrii
pe Internet, expuse
elevilor de poliþiºti

Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman” vã invitã la lan-
sarea volumului de teo-
rie ºi criticã literarã „Ori-
entul Europei romanti-
ce. Alteritatea ca exo-
tism în poezia englezã,
francezã ºi românã”,
semnat de lector univer-
sitar doctor Cãtãlin
Ghiþã, de la Facultatea
de Litere a Universitãþii
din Craiova, ºi apãrut
recent la Editura „Tra-
cus Arte” din Bucureºti,
cu un Cuvânt înainte de

Al. Cistelecan. Lansarea are loc astãzi, ora
17.00, în Sala „Nicolae Romanescu” a bi-
bliotecii, în prezenþa prof. univ. dr. Nicolae
Panea, decanul Facultãþii de Litere, ºi conf.
univ. dr. Gabriel Coºoveanu, prodecanul
Facultãþii de Litere ºi preºedintele Filialei
Craiova a Uniunii Scriitorilor din România,
care vor vorbi despre carte.

Volum de teorie ºi
criticã literarã lansat
la Biblioteca Judeþeanã

Muzeul Olteniei oferã o nouã alternati-
vã de petrecere a timpului liber în aceastã
varã pentru copiii de toate vârstele, înce-
pând de la 6 ani pânã la… 70 de ani! De la
1 iulie ºi pânã în luna august, la Secþia de
ªtiinþele Naturii se va desfãºura proiectul
ªcoala de varã – „Bios Art în vacanþã”.

Acesta va consta
în cinci ateliere a
câte cinci module
fiecare.

«Oferta mu-
zeului include ate-
liere de origami

(arta plierii hârtiei), de mozaic (arta de a crea
imagini prin asamblarea unor piese mici de
sticlã, ceramicã coloratã, piatrã sau materi-
alele plastice), de modelaj în lut, de decou-
page (arta de a orna diverse obiecte cu hâr-
tie de ºerveþele) ºi linogravurã (gravurã în
linoleum). Desigur, existã ºi posibilitatea de

a se personaliza atelierele, adicã participan-
þii pot veni cu o idee proprie, iar echipa
noastrã sã o realizeze», a precizat muzeo-
graf drd. Lila Gima. Aceasta a adãugat cã
fiecare atelier va conþine un modul final în
care va avea loc festivitatea de premiere a
celor mai inedite obiecte realizate de cur-
sanþi ºi votate de vizitatorii muzeului.

Înscrierile la ªcoala de varã – „Bios Art
în vacanþã” se vor face de la începutul
lunii viitoare, la sediul Secþiei de ªtiinþele
Naturii a Muzeului Olteniei, aflatã pe stra-
da „Popa ªapcã” nr. 8 (tel. 0251.411.906),
în limita locurilor disponibile.

De ziua lor, copiii sunt aºteptaþi la Tea-
trul Liric „Elena Teodorini”! Instituþia le
oferã cadou intrare liberã, de la ora 11.00,
la spectacolul „Cocoºelul neascultãtor” –
operetã pe libretul lui Ion Lucian ºi
muzica lui Constantin Ungureanu.

Un muzical savuros, plin de cu-
loare, dar ºi de învãþãminte, pentru
copiii de toate vârstele, jucat în regia
artisticã a lui Carmen Roibu, sceno-
grafia lui Rãsvan Drãgãnescu ºi co-
regrafia Leliei Vais. Îºi vor primi, cu
siguranþã, binemeritatele aplauze
Anca Þecu (Cocoºelul), Eva ªtefã-
nescu (Pisicuþa), Alexandru Petre
(Ursuleþul), Edith Mag (Vulpea), Te-
odor Ispas (Corbul), Laurenþiu Nicu
(Iepuraºul Urechiuºã), Mihaela Leon-

Intrare liberã pentru copii la Teatrul Liric, de 1 Iunie

Evenimentul va debuta cu festivitatea de
premiere a participanþilor la expoziþia
ECOART – ediþia a II-a, organizatã la se-
diul Secþiei de ªtiinþele Naturii în perioada
22 aprilie – 22 mai. Îi va urma conferinþa
intitulatã „Speologie în lãcaºul norilor
(Meghalaya). Conservarea biodiversitãþii
în contextul conservãrii patrimoniului cul-
tural mondial”, susþinutã de Oana Mire-

Ziua Biodiversitãþii, sãrbãtoritã la Muzeul Olteniei

Searã culturalã cu tema „India vãzutã
prin ochii ºi sufletul unui naturalist”

te (Iepuraºul Codiþã) ºi Ansamblul de ba-
let al instituþiei.

«Teatrul Liric vine în întâmpinarea co-
piilor craioveni de Ziua Internaþionalã a

Copilului cu un spectacol adresat lor, care
s-a bucurat de mare succes încã de la pre-
miera din toamna anului 2010. Prezenta-
rea îndrãgitului muzical „Cocoºelul neas-

cultãtor” face parte din programul
de manifestãri organizat de Primã-
rie cu ocazia Zilelor Craiovei, iar ac-
cesul în salã se va face în limita lo-
curilor disponibile», a precizat An-
toniu Zamfir, managerul Teatrului
Liric „Elena Teodorini”.

Copiii sunt aºteptaþi sã revinã la
spectacolele instituþiei ºi luna viitoa-
re: pe 3 ºi 4 iunie aici se va spune
povestea Micii Cenuºãrese, în mu-
sicalul pentru copii pe muzica lui
Dumitru Capoianu ºi un libret de Ion
Lucian ºi Virgil Puicea.

Data de 22 mai este desemnatã, în calendarul evenimentelor ecologice
instituit de ONU, ca Ziua Biodiversitãþii. Cu acest prilej, la sediul Secþiei
de ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteniei, dr. Mirela Ridiche organizeazã
astãzi, începând cu ora 17.30, o searã culturalã cu o temã ineditã: „India
vãzutã prin ochii ºi sufletul unui naturalist”. La eveniment ºi-au anunþat
participarea liceeni de la Colegiile Naþionale „Elena Cuza” ºi „Carol I”,
însoþiþi de profesorii Leila Podeanu, Camelia Simeanu ºi Lidia Nãstasie.
Aceºtia vor putea vizita fotoexpoziþia cu aspecte din nord-estul Indiei ºi,
totodatã, vor audia muzicã tradiþionalã indianã.

la Chachula – speolog cu o expe-
rienþã de aproape 15 ani pe plan
naþional, dar ºi internaþional . Mãr-
turii în acest sens sunt participãrile
sale repetate la diverse expediþii in-
ternaþionale organizate în Maroc,

Franþa, Turcia, Grecia ºi, cea mai recen-
tã, în India – Expediþia Speologicã Inter-
naþionalã „Caving in the Abode of the
Clouds” – Meghalaya (2011-2013).

«Aceastã expediþie, cu o tradiþie de
peste 20 de ani, se desfãºoarã anual în
nord-estul Indiei, în cel mai ploios loc
de pe glob, respectiv în provincia Shil-

long, situatã la graniþa cu Bangladeshul.
Expediþia începe în Shillong, capitala sta-
tului Meghalaya (tradus din sanskritã în-
seamnã „lãcaºul norilor”), ºi are ca scop
principal descoperirea, explorarea ºi car-
tarea peºterilor din aceastã regiune», au
precizat organizatorii evenimentului de
astãzi.

Oana Mirela Chachula, biolog, expert

investigator la Muzeul National de Istorie
a României, membru în Clubul Sporturi-
lor Montane Hunedoara ºi, totodatã, spe-
cialist în chiropterologie ºi explorãri car-
stice, va oferi auditoriului detalii despre
logistica, desfãºurarea ºi rezultatele ºtiin-
þifice obþinute de  biologii participanþi la
expediþiile derulate în India în anii 2011-
2013. De asemenea, prin mijloace multi-
media moderne ea va prezenta aspectele
sociale ºi culturale, care fac din India un
punct de atracþie pe harta lumii, dar ºi
unele probleme legate de conservarea bi-
odiversitãþii în contextul conservãrii pa-
trimoniului cultural mondial.

Conferinþe cu teme inspirate din natura ºi
cultura continentului asiatic vor mai avea loc
la Muzeul Olteniei în zilele de 4 ºi 5 iunie, cu
prilejul Zilei Mondiale a Mediului. Acestea
fac parte din proiectul cultural educativ
„Muzeul – o ªcoalã Altfel”, sprijinit finan-
ciar de Consiliul Judeþean Dolj.

La 20 decembrie 2000, Adunarea Gene-
ralã a Organizaþiei Naþiunilor Unite (ONU) a
proclamat adoptarea Convenþiei pentru Di-
versitate Biologicã ºi a hotãrât celebrarea,
în fiecare an, la nivel mondial, a Zilei Di-
versitãþii Biologice la data de 22 mai.
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În timp ce tabãra republicanã conti-
nuã sã agite „atentatul de la Benghazi”
denunþând „minciunile” lui Obama ºi
solicitând constituirea unui comitet ad-
hoc pentru a investiga mai departe,
media americanã afirmã cã opoziþia a luat
o þintã greºitã. Violenþa atacurilor din 11
septembrie 2012 din Libia ºi circumstan-
þele încã misterioase ale morþii ambasa-
dorului american Chris Stevens ºi a încã
a trei membri a echipei sale aduc în cen-
trul atenþiei actorul încã ascuns, dar cen-
tral al crizei: CIA. „Agenþia Centralã
de Informaþii este un elefant pe care
nimeni nu vrea sã-l vadã. Gras, stân-
gace, cicnindu-se de tot ce-l înconjoa-

rã, chiar dacã toatã lumea încearcã
sã nu vorbeascã despre asta”, afirmã,
de exemplu, Christopher Dickey în zia-
rul Daily Beast. „CIA a interpretat în
mod eronat cazul Benghazi ºi a con-
tribuit mult la confuzia care a urmat”,
continuã el, punând în cauzã pe fostul
director al agenþiei, David Petraeus, pânã
acum amintit printre picãturi. „Este tim-
pul de a discuta despre operaþiunea
secretã a CIA care este în centrul scan-
dalului Benghazi”, opineazã Michael
Kelley ºi Geoffrey Ingersoll în jurnalul
online Business Insider. CNN este de
acord: „Publicul trebuie sã ºtie mai mul-
te depre rolul agenþiei, afirmã Jake Tap-

per. Asta nu diminueazã încãpãþinarea
Casei Albe de a subestima acest atac
terorist. Dar rolul CIA, eºecurile sale clare
în materie de informaþii ºi obstinaþia de
a apãra teoria antimusulmanã ca un den-
claºator al atacului cer sã fie analizate”.
Pentru jurnaliºti, faptul cã CIA este scu-
titã de virulenþa republicanilor, dar ºi a
democraþilor, este pentru cã a avut o
misiune delicatã, pe care nimeni nu vrea
sã o dezvãluie. Primul lucru pe care îl
subliniazã jurnaliºtii se bazeazã pe sur-
sele interne din administraþie, dar ºi pe
informaþiile confidenþiale culese în Con-
gres, în timpul audierilor. Termenii de
„misiune diplomaticã” ºi „consulat” fo-
losiþi dupã septembrie 2012, pentru a
desemna navele americane care au ata-
cat în aceeaºi lunã, la Benghazi, miliþiile
islamiste, camufleazã faptul cã aceastã
misiune era o operaþie CIA sub acoperi-
re diplomaticã. Potrivit Business Insi-
der aceastã operaþie ultra secretã, care a
mobilizat nu mai puþin de 20 de agenþi,
într-o anexã situatã la aproximativ 2 km
de clãdirea oficialã a reprezentanþei ame-
ricane, a fost pentru prima datã menþio-
natã în octombrie, în cursul unei audi-
eri, de Charlene Lamb, ºeful Biroului de
Securitate Diplomaticã al Departamen-
tului de Stat. A fost confirmat de o sursã
oficialã în „Wall Street Journal”, în no-
iembrie. Ceea ce ridicã o întrebare evi-
dentã: de ce cu o astfel de reprezentare
substanþialã, CIA a fost incapabilã în a
prevedea atacul? De ce, în cele din urmã,
în contextul tulbure, cu atacuri în serie
împotriva sediilor diplomatice, ambasa-

dorul Stevens a ales a se întâlni, la Ben-
ghazi, la data, simbolicã dar ºi pericu-
loasã, 11 septembrie? Jurnaliºtii de la
Business Insider  ºi Daily Beast au in-
terpretarea lor. Pentru ei, dacã CIA este
scutitã de virulenþa republicanilor ºi de-
mocraþilor este pentru cã a avut o misi-
une delicatã pe care nimeni nu vrea sã
dezvãluie. Se ºtie cã agenþia avea misiu-
nea de a contracara ameninþarea tero-
ristã prin reducerea infiltrãrii extremiºti-
lor care au adus þara în haos. Mãrturisi-
rea lui Hillary Clinton cã CIA a recupe-
rat mii de arme furate de miliþiile rebele
libiene din arsenalul lui Gaddafi, în tim-
pul rãzboiului, inclusiv rachete antiaeri-
ene aer-sol, poate fi admisã. Dar Busi-
ness Insider se întreabã daca agenþia
nu a fost implicatã, în momentul dramei,
în furnizarea de rachete SAM-7 rebeli-
lor sirieni, la Benghazi. Ziarul online afir-
mã cã noul guvern libian ar fi fost dirijo-
rul livrãrii a 400 tone de arme, inclusiv
rachete aeriene, în Siria, printr-un port
din sudul Turciei. Acest acord fusese
negociat de Abdelhakim Belhadj, prin-
cipala persoanã de contact al lui Chris
Stevens în sânul rebelilor libieni, în tim-
pul rãzboiului din 2011. În acest con-
text, prezenþa ambasadorului american
ar putea fi legatã de facilitarea transfe-
rului acestor arme ºi nu de inaugurarea
unei cladiri culturale, cum suna versiu-
nea oficialã. O ipotezã care ar putea crea
un cutremur geopolitic, dacã ar putea fi
susþinutã. Fiindcã administraþia Obama
se opune oficial furnizãrii de arme cãtre
rebelii sirieni.
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Preºedintele american, Barack
Obama, ºi omologul sãu chinez, Xi
Jinping, se vor întâlni la începutul
lunii iunie în cadrul unui summit în
California, în vestul SUA, prima lor
întâlnire de când Xi Jinping a preluat
conducerea þãrii sale, a anunþat Casa
Albã. Obama ºi Xi Jinping se vor
întâlni la 7 ºi 8 iunie, în regiunea Palm
Springs, la 160 de kilomeri est de Los
Angeles, pentru „discuþii aprofunda-
te cu privire la un ansamblu de
dosare bilaterale, regionale ºi
mondiale”, a precizat preºedinþia
americanã într-un comunicat. Cei doi
lideri „vor examina progresele ºi
dificultãþile (care au marcat) relaþiile
americano-chineze în ultimii patru ani

Obama se va întâlni pentru
prima datã cu preºedintele

chinez, în iunie
Socialistul Mihail Mikov (52 de ani),

profesor universitar de drept, a fost ales
preºedinte al noului parlament bulgar.
Candidatura fostului ministru de Inter-
ne în guvernul lui Serghei Staniºev
(2005-2009) a fost sprijinitã de 118 par-
lamentari, iar 97 de parlamentari au fost
împotrivã. Pentru Mikov au votat parla-
mentarii din Partidul Socialist Bulgar
(BSP) ºi Miºcarea pentru Drepturi ºi Li-
bertãþi (DPS, a minoritãþii turce), în timp
ce reprezentanþii formaþiunii ultranaþio-
naliste Ataka nu au participat la vot.
Candidatul pentru acelaºi post nomi-
nalizat de cel mai mare partid, GERB,
Þeþka Þaceva, a fost respins. Preºedin-
tele þãrii, Rosen Plevneliev, i-a îndemnat
pe parlamentari sã nu uite revendicãrile

Socialistul Mihail Mikov,
ales preºedinte al noului

parlament bulgar
ºi vor discuta despre mijloacele de
ameliorare a cooperãrii, pentru a
gestiona dezacordurile noastre în
mod constructiv în urmãtorii ani”, a
afirmat Casa Albã. Xi Jinping a fost
desemnat, la 14 martie, preºedintele
Republicii Chineze de cãtre parla-
ment, o succesiune atent organizatã
de puterea comunistã, dupã cei zece
ani în funcþie ai lui Hu Jintao.
Disputele nu lipsesc între cele douã
mari puteri, atât concurenþi geopoli-
tici, cât ºi parteneri economici.
Dorinþa lui Obama de a reorienta
eforturile diplomatice ºi comerciale
ale þãrii sale cãtre Asia s-au ciocnit de
multe ori de noile ambiþii geopolitice
ºi economice ale Beijingului.

cetãþenilor care au ieºit sã protesteze în
februarie ºi a anunþat cã mâine va orga-
niza consultãri cu partidele parlamenta-
re ºi apoi va înmâna mandatul pentru
formarea guvernului GERB, partidul care
a câºtigat cele mai multe voturi la alege-
rile anticipate din 12 mai. GERB are însã
doar 97 de locuri în parlament ºi este de-
parte de majoritatea necesarã - cel puþin
121 mandate. În aceste condiþii, cel mai
probabil este ca mandatul sã ajungã la
cea de-a doua forþã politicã, Partidul So-
cialist Bulgar (84 locuri), care a anunþat
deja cã va încerca sã formeze un guvern
de tehnocraþi ºi are toate ºansele sã fie
susþinut de partidul etnicilor turci (36
mandate) ºi de ultranaþionaliºtii din Ata-
ka (23 de mandate).

Ultimul bilanþ al victimelor tornadei care a lovit luni
statul american Oklahoma a ajuns la 91 de morþi, printre
care cel puþin 20 de copii, a declarat postului de televi-
ziune CNN reprezentantul medicului legist din acest stat,
Amy Elliott, citatã ºi de AFP. În ultimele ore, echipele de
salvare au recuperat 40 de corpuri neînsufleþite, a indi-
cat aceasta, amintind cã un bilanþ precedent consemna
51 de morþi. Numãrul victimelor ar putea însã sã creascã
în urmãtoarele ore, conform ABC ºi CBS. Tornada a
distrus douã ºcoli, dintre care una complet în Moore,
oraºul cel mai afectat de stihie, unde se aflau 75 de copii,
iar soarta unora dintre ei este necunoscutã. De aseme-
nea, dintre cele 120 de persoane spitalizate, în jur de 70
sunt, de asemenea, copii. Zece dintre aceºtia se aflã în
stare criticã, iar 12 - în stare gravã, conform canalelor
media citate. Cel mai afectat este oraºul Moore, cu o
populaþie de 55.000 de locuitori, unde cartiere întregi au
fost rase de pe faþa pãmântului. Viteza vântului în timpul
tornadei a atins 320 de km/orã. Într-o convorbire telefo-
nicã purtatã cu guvernatorul statului Oklahoma, Mary

Fallin, preºedintele Barack Obama a dat asigurãri cã
guvernul federal este pregãtit sã ofere asistenþa nece-
sarã pentru eliminarea efectelor distrugerilor în urma
furtunii. Meteorologii nu exclud producerea de noi tor-
nade în Oklahoma City (sudul Statelor Unite).
La sfârºitul sãptãmânii trecute, mai mult de 20
de tornade au lovit statele Oklahoma, Kansas
ºi Iowa. Cu trei zile în urmã, la 17 mai, statul
Texas a fost victima unei tornade: 6 persoane
ºi-au pierdut viaþa, iar mai mult de 100 au fost
rãnite. Imagini apocaliptice sunt difuzate de
media americane din Moore, unde furtuna vio-
lentã a smuls copaci din rãdãcinã, acoperiºuri
de pe case, a rupt linii electrice ºi a rãsturnat
maºini. Tot aici, reþeaua de telefonia mobilã nu
funcþiona, în timp ce mii de oameni au rãmas
fãrã electricitate. Multe din clãdirile distruse
au luat foc. Echipele de salvare ºi grupuri de
voluntari piaptãnã zona, în cãutare de morþi ºi
de rãniþi. „Aceasta este cea mai devastatoare

tornadã din viaþa mea. A fost chiar mai puternicã decât
cea din 1999”, spune un localnic. Conform experþilor,
viteza vântului din timpul tornadei din 1999 a atins, în
centrul ei, circa 486 km/orã.

Tornadã devastatoare în sudul Statelor Unite: 91 de oameni au murit

Evoluþia virusului gripei
aviare nu poate fi estimatã

Nu este posibil sã se estimeze
evoluþia gripei aviare care s-a
declanºat în China, a apreciat
directoarea generalã a Organizaþiei
Mondiale a Sãnãtãþii (OMS),
Margaret Chan. „Nimeni nu poate
prezice care va fi evoluþia acestei
crize”, a declarat aceasta la Geneva,
în deschiderea Adunãrii mondiale a
sãnãtãþii, subliniind totuºi cã, „în
prezent, transmiterea de la om la om a
virusului este neglijabilã”. „Virusuri-
le gripei aviare suferã mutaþii
constant”, a amintit ea. Aproximativ
3.000 de delegaþi din 194 de state
membre ale OMS asistã la reuniunea
anualã, care are loc la Geneva, pânã
la 28 mai. Chan a mulþumit Chinei
pentru colaborarea sa strânsã cu
OMS, precum ºi pentru supraveghe-
rea a mii de persoane care intrã în
contact cu pacienþii, dintre care sute
de angajaþi medicali. Din luna martie,
o sutã de cazuri de contaminare cu
virusul H7N9 au fost confirmate, „însã
dupã închiderea pieþelor de pãsãri vii
numãrul cazurilor noi a scãzut
radical”, a continuat directoarea OMS.

Curtea Constituþionalã
din Guatemala anuleazã
condamnarea fostului
dictator Rios Montt

Curtea Constituþionalã din
Guatemala a anulat, luni, sentinþa de
80 de ani de închisoare pronunþatã în
data de 10 mai împotriva fostului
dictator Rios Montt, pentru genocid ºi
crime de rãzboi, ºi a dispus rejudeca-
rea procesului, relateazã agenþiile
Associated Press ºi EFE. El fusese
condamnat pentru rolul jucat în
masacrarea a 1.771 indieni de etnie
maya (ixil) în perioada rãzboiului civil
din Guatemala, dar Curtea a admis
recursul în anulare înaintat de
avocaþii lui Montt, care au pretins cã
tribunalul de primã instanþã nu a
soluþionat cererea de recuzare
formulatã de apãrare împotriva a doi
judecãtori. Rejudecarea procesului îl
va obliga pe fostul general José
Rodríguez, fostul ºef al serviciilor de
informaþii ale armatei, achitat în
acelaºi dosar, sã revinã în banca
acuzaþilor. Aceasta a fost prima
condamnare a unui fost dictator din
America Latinã ºi prima recunoaºtere
a genocidului din timpul rãzboiului
civil dintre anii 1960 ºi 1996, soldat cu
peste 200.000 de victime, genocid
negat chiar ºi de actualul preºedinte,
generalul Otto Perez Molina.

Vizitã a preºedintelui afgan
în India, pentru a solicita
un ajutor militar

Preºedintele afgan, Hamid Karzai,
a efectuat ieri o vizitã în India, pentru
a le cere liderilor indieni sã suplimen-
teze ajutorul militar pentru Afganis-
tan, în perspectiva retragerii, anul
viitor, a forþei internaþionale de pace
din aceastã þarã, relateazã AFP.

Karzai urma sã aibã o întrevedere
cu premierul indian, Manmohan
Singh, ºi cu preºedintele Uniunii
Indiene, Pranab Mukherjee. ªeful
statului afgan a salutat sprijinul
acordat de India de la venirea sa la
putere, în 2001, dupã cãderea
regimului taliban. „India a contribuit
cu douã miliarde de dolari la
ameliorarea situaþiei din Afganistan”,
a menþionat Karzai, citat de agenþia
Press Trust of India (PTI). Potrivit
purtãtorului de cuvânt al preºedintelui
afgan, acesta îi va cere Indiei „orice fel
de asistenþã, pentru a întãri instituþiile
militare ºi în materie de securitate”.
Potrivit unei surse din Ministerul
indian de Externe, discuþiile se vor axa
în special pe un potenþial acord în
domeniul armamentului.
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Anunþul tãu!
Popa&Asociaþii Insolvenþã IPURL cu
sediul în Craiova str. Popa Sapca, bl.
Popa Sapcã, sc. B3, Ap. 45, în calitate
de lichidator judiciar al SC CALEDA
COM SRL, organizeazã licitaþie cu
strigare pentru vânzarea unor bunuri
mobile de natura mijloacelor fixe ºi
obiectelor de inventar situate la se-
diul lichidatorului judiciar în data de
22.05.2013 orele 16. Lista bunurilor
supuse vânzãrii prin licitaþie, caietul
de sarcini ºi raportul de evaluare  se
gãsesc  la sediul lichidatorului judi-
ciar. Preþul de pornire al licitaþiei este
cel din raportul de evaluare diminuat
cu 10%.  Cuantumul garanþiei de par-
ticipare este de 10% din preþul de
pornire a licitaþiei. La licitaþie pot par-
ticipa persoane fizice sau juridice în
condiþiile legii. Informaþii suplimen-
tare pot fi solicitate la telefon:
0726402987, fax 0351411854, e-mail:
popa.asociatii@gmail.com.
SC YUKO GROUP SRL, anunþã publi-
cul interesat asupra  depunerii soli-
citarii de obþinere a acordului de me-
diu privind proiectul “INSTALAÞIE DE
DESCÃRCARE, ÎNCÃRCARE, DISTRI-
BUÞIE PRODUSE PETROLIERE CU
ÎMPREJMUIRE”, ce se desfasoarã în
portul  Bechet, jud. Dolj. Informaþiile
privind potenþialul impact asupra me-
diului pot fi consultate la sediul  APM
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1,
zilnic între orele 9-14. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj pânã la data de 5.06.2013.
SC BALKAN PHOTO ENERGIA SRL
anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiectul PARC
SOLAR 1 Mw, propus a fi amplasat în
intravilanul comunei Almãj, T34, jud.
Dolj. Informaþii privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul
SC BALKAN PHOTO ENERGIA SRL, în
zilele de L-V între orele 9-14. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic la se-
diul APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1.

Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Ciupercenii Noi, anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii solicitãrii
de obþinere a acordului de mediu privind
proiectul Modernizare ºi reabilitare strãzi
ce se desfãºoarã în sat Ciupercenii Noi,
Dolj. Informaþiile privind potenþialul im-
pact asupra mediului pot fi consultate la
sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, zilnic între orele 9.00-14.00. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic la se-
diul APM Dolj pânã la data de 6.06.2013.
SC Construcþii Feroviare Craiova SA cu se-
diul în Craiova, str. Aleea I. Bariera Vâlcii, nr.
28A, înregistratã la ORC Dolj sub nr. J16/
2209/1991, CUI RO2292068, anunþã: vân-
zarea prin licitaþie publicã cu strigare, a ac-
tivului proprietate a societãþii, Pensiune Cã-
limãneºti, situat în Cãlimãneºti, str. Gãrii,
judeþul Vâlcea. Licitaþia se va þine la sediul
SC Construcþii Feroviare Craiova SA din
Craiova, str. Aleea I. Bariera Vâlcii, nr. 28A,
în data de 30.05.2013, ora 12.00. Preþul de
pornire al licitaþiei este de 517.885 lei, fãrã
TVA. Sub aceastã valoare nu se poate ad-
judeca activul. Condiþii de participare la lici-
taþie: 1. Cumpãrarea caietului de sarcini în
valoare de 100 lei (exclusiv TVA); 2. Plata
unei garanþii de participare la licitaþie la ni-
velul sumei de 50.000 lei; 3. Plata taxei de
participare în suma de 100 lei (exclusiv TVA);
Alte condiþii de participare la licitaþie sunt
prezentate în caietul de sarcini. Plata caie-
tului de sarcini ºi a taxei de participare la
licitaþie, se poate face în numerar, la ca-
sieria SC Construcþii Feroviare Craiova SA
sau în contul societãþii RO51UG-
B10000322003595RON deschis la GA-
RANTI BANK SA - Agenþia Craiova. Garan-
þia de participare se achita în contul SC Con-
strucþii Feroviare Craiova SA RO51UG-
B10000322003595RON deschis la GA-
RANTI BANK SA - Agenþia Craiova. Pentru
garanþia de participare se acceptã ºi scri-
soare de garanþie bancarã în favoarea SC
Construcþii Feroviare Craiova SA. Docu-
mentele pe baza cãrora se elibereazã caie-
tul de sarcini sunt: - buletin/carte de identi-
tate sau paºaport -pentru persoane fizice;
- buletin/carte de identitate sau paºaport
precum ºi documentul care atestã calita-
tea de reprezentant legal al societãþii inte-
resate, în situaþia în care acesta se prezin-

Anunþul tãu!
tã pentru cumpãrarea caietului de sarcini;
-în situaþia în care investitorii se vor pre-
zenta prin împuternicit, acesta va prezen-
ta procura specialã autentificatã ºi buletin/
carte de identitate sau paºaport; -dovada
achitãrii taxei de 100 lei, exclusiv TVA. Pen-
tru participarea la licitaþie, ofertanþii vor de-
pune la sediul societãþii Construcþii Fero-
viare Craiova SA în plic sigilat documente-
le de participare pânã în ziua anterioarã þi-
nerii licitaþiei, ora 15.00, acest termen fiind
termen de decãdere. Licitaþia se va desfã-
ºura cu cel puþin doi participanþi. În situaþia
în care se prezintã un singur investitor, lici-
taþia se va transforma în negociere direc-
tã, condiþia de finalizare fiind aceea de ofe-
rire cel puþin a preþului de pornire al licita-
þiei. Câºtigãtorul licitaþiei va prelua ºi con-
diþiile cuprinse în contractul de concesiu-
ne teren, în suprafaþã de 5.350mp, aferent
activului, încheiat cu Primãria Cãlimãneºti,
la data de 12.07.2004, pe o perioadã de 49
de ani. Neprezentarea de cãtre potenþialii
cumpãrãtori a oricãruia dintre documen-
tele de participare conduce la excluderea
acestora din procedura licitaþiei. Verifica-
rea ºi analizarea documentelor de partici-
pare la licitaþie se va face în ziua licitaþiei, iar
la ora 11.00 în aceeaºi datã se va afiºa la
sediul SC Construcþii Feroviare Craiova SA
lista ofertanþilor acceptaþi. Caietul de sar-
cini se poate procura de cei interesaþi de la
sediul societãþii SC Construcþii Feroviare
Craiova SA, str. Aleea I. Bariera Vâlcii, nr.
28A, începând cu data publicãrii anunþului
de vânzare. În situaþia în care la data de
30.05.2013 activul nu se va adjudeca, licita-
þia se reia în data de 7.06.2013, ora 12.00, în
acelaºi loc ºi în aceleaºi condiþii. Dacã nici
în data de 7.06.2013 activul nu se va vinde,
se va întocmi un proces verbal constata-
tor, Consiliul de Administraþie al SC Con-
strucþii Feroviare Craiova SA urmând sã
decidã. Cei interesaþi pot solicita detalii la
sediul SC Construcþii Feroviare Craiova SA,
str. Aleea I. Bariera Vâlcii, nr. 28A, tel./fax:
0251.419.161, e-mail constructii_feroviare-
@yahoo.com, începând cu data publicãrii
anunþului de vânzare; persoana de con-
tact: dl. Camen Sorin - Director General,
tel. 0741.361.918, dl. Vigaru Ion - Preºedin-
tele Consiliului de Administraþie, tel.
0740.001.741.
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CERERI SERVICIU

Caut sã fac menaj,
program 8-16. Tele-
fon: 0751/911.417.
Solicit angajare, se-
cretariat, administra-
þie. Telefon: 0763/
17.23.63.
Absolvent al Facultãþii
de Ingineria Mediului în
Horticulturã, cu expe-
rienþã în domeniul vân-
zãrii de materiale de
construcþii, caut loc de
muncã în aceste do-
menii. Telefon: 0351/
802.028.
Doamnã serioasã
caut de lucru ca me-
najerã. Telefon: 0758/
152.881.

OFERTE SERVICIU
Caut restaurator mo-
bilã veche lemn ma-
siv. Telefon: 0745/
602.422.
Atelier de creaþie ºi
croitorie la comandã
angajeazã modelieri
cu experienþã. Telefon:
0760/652.522.

MEDITAÞII
Meditez limba româ-
nã, orice nivel. Tele-
fon: 0754/031.894.
Pregãtesc contabili-
tate – studenþi,
ºomeri etc. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.
Meditez matematicã
orice nivel. Telefon:
0726/522.670.

PRESTÃRI SERVICII
EXECUTÃM dulgherii,
învelitor toate tipurile de
tablã, curãþãm jghea-
buri ºi reparãm. Tele-
fon: 0748/417.501.
Înfiinþare societãþi ºi
asociaþii. Telefon:
0761/633.118; 0766/
000.580.
Servicii de vidanjare.
Telefon: 0748/210.827;
0765/257.983.

Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase +
albumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Societate de conta-
bilitate presteazã ser-
vicii de calitate la
preþ avantajos. Tele-
fon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/km.
Telefon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist ma-
rochinãrie. Telefon:
0722/943.220; 0771/
215.774.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând/schimb garsoni-
erã, Brazdã, bl. G7, et.
3, cu apartament 2 ca-
mere + diferenþa. Tele-
fon: 0729/368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT
2 CAMERE, DRÃGÃ-
NEªTI-OLT. TELE-
FON: 0763/265.251.
Vând apartament 2
camere, etaj 2/4, Cra-
iova central. Telefon:
0351/429.144.
Vând apartament 2
camere, Brazda lui
Novac. Telefon: 0762/
307.962.
Vând apartament 2
camere decomandate,
cart. Rovine zona J-uri,
47 mii Euro negociabil.
Telefon: 0766/360.302,
0763/679.696.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere, Filiaºi, mo-
bilat. Telefon: 0762/
243.539.

Particular, 4 camere,
4 balcoane, ultracen-
tral. Telefon: 0724/
804.875.
La Filiaºi vând apar-
tament 3 camere de-
comandate ºi casã +
teren. Telefon: 0766/
577.828.
Vând apartament 3
camere, Slatina,
zona ACR, parter, cu
toate dotãrile, preþ
negociabil. Telefon:
0762/620.432.
Vând apartament 4
camere decomanda-
te. Zonã centralã
(Ciufulici). Telefon:
0351/809.765.
Vând apartament 4
camere, Lãpuº sau
schimb cu o casã
lângã Craiova. Tele-
fon: 0766/483.542.

CASE
P+1, 5 km Craiova,
240 mp locuibili, cu-
rent, necesitã finisa-
je interioare, 34.000
Euro/neg. Telefon:
0761/610.988.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.
La 8 km de Craio-
va, vând casã 6 ca-
mere cu puþ ameri-
can ºi  4000 mp,
pomi, în Livezi,
com. Podari. Tele-
fon: 0251/522.579.
Vând casã Gherceºti.
4300 m2, pomi fructi-
feri, viþã-de-vie. Tele-
fon: 0768/710.866.
Vând casã cu etaj,
pod, subsol, con-
strucþie solidã, zonã
centralã, Agronomie,
6 camere, 2 bãi, bu-
cãtãrie, teren 462
m2, garaj. Telefon:
0726/275.943.

Vând casa D+P 6 ca-
mere, 2 bãi, pivniþã,
utilitãþi, teren 1300 mp,
garaj. Telefon: 0761/
824.947.

TERENURI
Vând 4300mp teren
intravilan la 10 km
de Craiova – cedez
4500mp pentru re-
novarea unei case
+ anexe. Telefon:
0727/884.205.
Teren zona Tribunal
Judeþean, strada
Iancu Jianu. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren centura
Nord 600 mp, 35 euro/
mp, negociabil. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren intravilan
Pieleºti (Peugeot),
certificat urbanism,
3000 mp, 10 euro/mp.
Telefon: 0722/531.426.
Cedez 4300 mp teren
intravilan în schim-
bul – garsonierã +
diferenþã bani – la 10
km de Craiova. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 1275 mp cu
viþã-de-vie la Cârcea,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/809.765.
Vând 2 ha pãdure co-
muna Borãscu, judeþul
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Schimb 450 m2 teren
(cãpºunãrie) între
case, cu casã la þarã
în comunele învecina-
te sau vând. Telefon:
0763/616.711.

VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
Vând teren Albeºti, in-
travilan. Telefon: 0762/
090.223; 0746/068.061.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 0743/088.899.
Vând teren central
330 mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.
Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova –
ªimnicu de Sus (600
mp de Lacul Tanchiº-
tilor), negociabil. Tele-
fon: 0351/170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Superno-
va, an 2002, ITP 2014,
3.500 lei. Telefon:
0745/541.174.

STRÃINE
Vând Ford Fiesta im-
pecabil, înmatriculat.
Telefon: 0745/043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39000 km,
nerulat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil
sau alte variante. Te-
lefon: 0748/99.55.94.
Vând KIA SPORTA-
GE, an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon: 0740/
316.002.

Urgent! Vând Mitsu-
bishi Colt, an fabrica-
þie 2006, înmatriculat
România, 93000 km,
full option, preþ 3950
euro, negociabil. Tele-
fon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra
1.4, anul 1996, 70.000
km reali, Olanda, 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0767/116.092.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groasã
pentru pui, curcani ºi
animale mici. Telefon:
0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate mare
ºi centrifugã miere. Te-
lefon: 0728/381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
VÂND Combinã Class
Consul, stare impeca-
bilã, meritã vãzutã. Te-
lefon: 0746/015.958.
Vând aparat de ozo-
nat apa, eliminã  pes-
ticidele din legume ºi
fructe, precum ºi hor-
monii ºi antibioticele
din carne. Telefon:
0729/033.903
Albine – Familii puter-
nice, cu 5-6 rame cu
puiet – Podari. Tele-
fon: 0720/115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe o
parte. Telefon: 0729/
977.036.
Vând bicicletã copii 2-
4 ani (50 Ron), televi-
zor bucãtãrie, 2 radio
casetofoane (30 Ron/
buc). Telefon: 0729/
977.036.
Vând araci roºii, faso-
le, vie 0,30-1-2  lei/buc.
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
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Albine – familii puter-
nice – cu 4-5 rame cu
puiet. Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând perucã pentru
dame tunsã scurt, pãr
negru. Telefon: 0251/
531.294.
Vând puieþi de viºin
altoiþi, fructe mari pu-
ieþi de pruni, 2 lei bu-
cata. Telefon: 0251/
428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi
- se vinde restaurantul
DIVERTIS. Telefon:
0743/055.225; 0760/
653.355.
Vând bicicletã Franþa,
cu cadru genþi ionox,
cauciucuri noi, Cehia
schimbãtor în torpe-
dou pantã. Telefon:
0351/467.841; 0762/
672.086.
Vând: clocitoare, bici-
cletã, telefon, feliator,
costum Giudo copii,
cearceaf medicinal. Te-
lefon: 0785/634.748;
0351/461.140.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
Vând þiglã – Jimbolia
ºi cãrãmidã. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.
Vând þuicã de 40 gra-
de. Telefon: 0745/
751.558.
Vând jaluzele vertica-
le pentru sufragerie,
culoare portocaliu, preþ
foarte bun. Telefon:
0744/325.836; 0766/
656.844.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.

Vând frigider Electro-
star, combinã muzica-
lã CMS 205, piese Da-
cia noi, piei bovinã ar-
gãsite, calculator in-
struire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând faianþã micã
albã – faianþã micã roz,
negociabil. Telefon:
0770/334.168.
Vând maºinã de spã-
lat, televizor color, fri-
gider clasa A. Telefon:
0742/884.839; 0351/
463.661.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând butelii aragaz
pentru voiaj, arcuri spi-
rale pentru suspensii
dublurã la Mercedes
190D, de epocã. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând masã lemn ma-
siv – ext.12 persoane,
fotolii sculptate gen jilþ;
dozator bere + tub
CO2, frigidere, scaun
ergonomic, balanþã
Berkel, cuier pom,
aparat telefon-fax. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând set 16 piese
pentru gãtit etajat,
economic, rapid,
fãrã ulei. Cadou nun-
tã deosebit. Telefon:
0251/415.863; 0765/
027.337.
Vând 100 baniþe
grâu, preþ negocia-
bil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând grâu, comu-
na Terpeziþa, 1 leu/
kg. Telefon: 0760/
191.641.
Vând centralã elec-
tricã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0743/
462.582.

Vând canistrã alumi-
niu 20 litri, ansamblu
ax volan cu pedaliere
ºi contact cu cheie Da-
cia 1310 nou, arzãtor
încãlzire la gaze sau
butelie, arzãtoare gaze
sobã, reductor tub oxi-
gen. Telefon: 0251/
427.583.
Vând cositoare rotati-
vã 1,90 lãþime ºi plug
PP2 pentru tractor U
45. Telefon: 0757/
624.843.
Vând cãmãºi naþio-
nale. Telefon: 0351/
459.222.
Vând 2 roþi cu jenþi la
4 gãuri pt. Opel Astra
F Caravan, montate
cauciucuri de iarnã
mãrimea 175/65R 14.
Preþ 100 lei/buc. Tele-
fon: 0767/517.023.
Vând radio, oglindã
interior, telescop spa-
te pt. Opel Astra F Ca-
ravan ºi 2 oglinzi ex-
terioare, 1 interior pt.
Dacia 1300. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/517.023.
Ozonator: purificã ae-
rul, apã terapeuticã,
mâncare ecologicã,
bãi terapeutice, steri-
lizator rufe, tacâmuri,
frigider. Telefon: 0724/
512.304.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burghierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini
ouãtoare. Telefon:
0251/285.145; 0762/
278.639.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând bufet stil neocla-
sic ºi pianinã. Telefon:
0737/265.196.

Vând centralã Vaillant
26 kw, membranã, apã
caldã, defectã. Tele-
fon: 0721/483.933.
Vând 1 set cauciucuri
iarnã 175/65 R14(82T)
M+S pneumant R cu
jenþi la 4 gãuri, preþ 700
Ron, negociabil. Tele-
fon: 0724/281.744.
Vând putinã salcâm
50 vedre nouã – douã
uºi cu toc noi pentru
casã, cilindru de cu-
pru cu þeavã ºi butoi
galvanizat pentru þui-
cã. Telefon: 0749/
536.525.
Vând pãtuþ copil, toc
cu ferestre 3 canate
lemn, uºã apartament
din lemn. Telefon:
0251/410.573.
Vând avantajos ºifo-
nier, vitrinã, maºini de
cusut, covoare, încãl-
zitor pe gaze, instant
apã pe gaze, haine
din piele. Telefon:
0745/753.524.
Vând maºinã de
nervurat tablã, barã
inox rotundã, diame-
tru 38 mm ºi lungã de
300 mm. Telefon:
0351/800.654.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi
broascã 40 lei; douã
bidoane 60 litri largi la
gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/270.365.

Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã
jubiliarã argint 25 gr,
Carol I 1881, 300
euro. Telefon: 0761/
355.869.
Vând avantajos cen-
tralã termicã pe
gaze, marca Anca –
Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz
ºi frigider. Telefon:
0757/322.534.
Vând convector pen-
tru cãldurã instant
apã caldã, ºemineu
pe lemne – cãrbuni,
stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã cu
plutitor 20 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând pat dublu 2m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret,
excepþional. Telefon:
0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa)
model ºi culoare deo-
sebite. Telefon: 0741/
772.627.
Vând mobilã sufra-
gerie lemn masiv,
mobilã dormitor,
aragaz patru ochiuri,
frigider mare, mese,
scaune. Telefon:
0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã
ºi bibliotecã, birou,
masã. Telefon: 0251/
428.437.

Vând ceragem cu ºi
fãrã perinã electricã;
ceas foarte vechi (pes-
te 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.
Pictez tablouri, portre-
te, peisaje, naturi sta-
tice, icoane ulei ºi foi-
þã aur, convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri
155X13 cu jantã, ara-
gaz  voiaj douã ochiuri
cu butelie, alternator
12V nou, delcou  mo-
tor Dacia nou. Tele-
fon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã
pe lemne, putinã nouã
de 50 vedre din sal-
câm, cãruþ curte cu
douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare
norme deviz ºi alte
cãrþi tehnice. Telefon:
0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând motor, motosa-
pã Honda, echipa-
ment vânãtoare din
piele, hidrofor pentru
irigaþii. Telefon: 0728/
154.845.
Vând þuicã culoarea
berii, þinutã în butoi de
dud, minim 5 litri, 10
lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând flori de came-
rã, balcon, în ghiveci
ºi rãsad de muºcate
cu floare bãtutã, alb,
frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.



14/ cuvântul libertãþii miercuri, 22 mai 2013publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

miercuri, 22 mai 2013

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Cumpãr spaþiu
comercial,

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903

Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

Craiova, ªoseaua
“Bãlceºti” nr. 54, vinde

sãmânþã de floarea-
soarelui Favorit

ºi Performer, lucernã,
orzoaicã, ovãz ºi mazãre
la cele mai mici preþuri.

Relaþii suplimentare
la telefoanele:
0251/468.159

0785/292.188

CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2
camere parter- etaj 2
cu balcon. Telefon:
0760/548.459.

GARSONIERE
Vând camerã cãmin
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0736/429.876;
0758/937.083.
Particular! Cumpãr
apartament – garsoni-
erã, la stradã, parter,
maximum etajul 2. Te-
lefon: 0748/195.954.

CASE
Cumpãr casã modes-
tã cu gaze ºi curte în
Constanþa – ICIL. Te-
lefon: 0351/429.144.
Cumpãr urgent casã 4
- 5 camere + curte mi-
nimum 1000 mp, utili-
tãþi. Telefon: 0723/
466.154.

DIVERSE
Cumpãr maºinã de tri-
cotat marca Dubet
sau Diamant. Telefon:
0745/589.825.
Cumpãr convenabil
baterie maºinã 12V x
55 AH, ROMBAT sau
MONBAT. Telefon:
0722/382.970.

Cumpãr tablou mare
peste 1,5 m, CAR CU
BOI sau altul mai mare
ºi mai frumos. Telefon:
0766/304.708.
CUMPÃR SPAÞIU
COMERCIAL, 70-80
MP. TELEFON: 0729/
033.903.
Cumpãr dormitor
sculptat, canapea,
fotolii mãsuþã hol. Te-
lefon: 0761/824.947.
Cumpãr tablouri, mo-
nede, timbre, ceasuri,
icoane, cãrþi poºtale,
medalii, argintãrii, sã-
bii, obiecte regaliste,
acte, antichitãþi. Tele-
fon: 0723/926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez la bloc, Ca-
lea Bucureºti. Tele-
fon: 0762/047.095
ÎNCHIRIEZ casã Fã-
cãi, fãrã chirie, doar
costurile întreþinerii. Te-
lefon: 0760/428.582.
Primesc în gazdã o
fatã. Telefon: 0251/
428.437.

Închiriez aparta-
ment cu 2 camere
decomandat, zona
George Enescu,
strada Fãgãraº. Te-
lefon: 0766/463.563.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la
demisol pretabil bar,
discotecã, casino,
birouri. Filiaºi. Tele-
fon: 0769/784.998.
Doresc sã închiriez
sau sã cumpãr gar-
sonierã – Brazdã în
blocurile G4, G5, sau
G6. Telefon: 0762/
109.595.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdi-
niþã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.
Ofer spre închirie-
re apartament 3 ca-
mere modificat în 4
camere, blocurile
K, strada Pãltiniº,
parter, acces bila-
teral, pretabil fir-
mã. Telefon: 0744/
541.452.
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti
(zona Institut), com-
plet mobilatã ºi uti-
latã. Telefon: 0764/
855.169.
Primesc 2 fete în gaz-
dã condiþii bloc. Tele-
fon: 0746/274.204.
Primesc o fatã în gaz-
dã, condiþii bloc. Tele-
fon: 0720/863.286.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.
Particular vând sau
închiriez pe termen
lung apartament ul-
tracentral, 4 came-
re, 2 bãi, mobilat,
centralã termicã,
tot confortul, 250
euro. Rog seriozi-
tate! Telefon: 0720/
001.909.

Închiriez garsonierã
bulevardul „1 Mai”. Te-
lefon: 0785/886.507.
Închiriez apartament
trei camere G. Enescu.
Telefon: 0763/589.837;
0740/240.421.
Primesc fete în gaz-
dã, la bloc, lângã Me-
dicinã. Telefon: 0770/
300.327.

CERERI
Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsu-
mator de bãuturi alco-
olice, caut camerã cu
chirie, preferabil la
casã, zona Brestei.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0740/895.691.
Doresc apartament
mobilat 2 sau 3 came-
re. Telefon: 0749/
287.709; 0763/787.678.
MATRIMONIALE
Intelectual craiovean
cu vilã, pensionar, sã-
nãtos, altruist, caut par-
tenerã compatibilã. Te-
lefon: 0251/458.192.
Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã
copii. Telefon: 0747/
072.472.

Salariat, 50 de ani,
nefumãtor, neconsu-
mator de bãuturi al-
coolice, caut doam-
nã serioasã, fãrã
obligaþii, apropiatã
de vârstã. Telefon:
0740/895.691.

DIVERSE
Pensionar singur caut
familie pentru întreþine-
re la þarã. Telefon:
0762/603.748.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

Profesor universitar
pensionar, doresc,
contra retribuþie,
doamnã pentru com-
panie ºi îngrijire. Te-
lefon: 0351/446.735,
între orele 12.00 –
17.00.

PIERDERI
Pierdut carnet de
student pe numele
PASCU COSMINA.
Se declarã nul.
S.C. BETON LOGIS-
TIC S.R.L. anunþã
pierderea Certifica-
tului Constatator cu
nr. 26727 „Activitate
la terþi”.
Pierdut borsetã cu
documente pe nu-
mele Covei Horea.
Gãsitorului ofer  re-
compensã. Telefon:
0764/292.916.
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Digi Sport 1
20:30 – FOTBAL – Cupa României, semifinale,

manºa secundã: Astra Giurgiu – CFR Cluj (în tur 0-0).
Digi Sport 2
11:30 – TENIS (F) – Open-ul Belgiei de la Bruxelles:

ziua a treia.
Digi Sport 3
17:00 – HANDBAL (F) – Cupa României: finala (se

joacã la Oradea).

Ceea ce se tot vehicula de ceva timp,
s-a confirmat în cele din urmã. Preºedin-
tele lui Real Madrid, Florentino Perez, a
anunþat, luni searã, într-o conferinþã de
presã, cã Jose Mourinho, 50 de ani, nu
va mai continua pe banca “galacticilor”.
Portughezul mai avea contract pînã în
2016 ºi nu va primi nici o compensaþie

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

financiarã, la sugestia sa.
“Dupã întâlnirea Comitetului Director din

aceastã dupã amiazã, vã pot comunica fap-
tul cã am ajuns la un acord cu Jose Mou-
rinho pentru rezilierea contractului. Era mo-
mentul. Îi mulþumim pentru munca sa din
tot acest timp. Cu ajutorul sãu am readus
Real Madrid unde îi este locul, balanþa pe-
rioadei petrecute de el aici este pozitivã. 

Am avut o discuþie sincerã, normalã, cu
Mourinho, despre problemele care se pot
rezolva ºi cele care nu. Am ajuns la aceastã
concluzie. Nimeni nu a destituit pe nimeni,
a fost o decizie de comun acord. Eu mi-aº
fi dorit sã continue, dar presiunea a fost
prea mare ºi totul are o limitã. Trei ani sunt
suficienþi. E foarte exigent cu sine însuºi ºi
ceilalþi, foarte competitiv, iar asta creeazã
ºi probleme.

Nu avem nici un acord sau precontract
cu vreun posibil antrenor. Vrem sã fie ci-
neva care sã ne ajute sã facem un pas îna-
inte, asta cãutãm mereu. Avem stabilitate

din toate punctele de vedere, nu trebuie sã
pierdem acest statut. Suntem mai uniþi ca
niciodatã”, a declarat Perez.

3 trofee a câºtigat Mourinho cu Real
Madrid: titlul în 2012, Cupa în 2011, Super-
cupa în 2012, ajungând ºi în 3 semifinale ale
Ligii Campionilor. Cea mai probabilã desti-
naþie a lui Mourinho este Chelsea Londra,
formaþie la care ar reveni dupã ce a mai an-
trenat-o între 2004 ºi 2007.

Vine Ancelotti?! Preºedintele
lui PSG îl ameninþã

pe omologul sãu madrilen

Deºi Florentino Perez n-a su-
flat o vorbã despre posibilul suc-
cesor al lui Mourinho, în opinia
presei internaþionale, tehnicianul
lui PSG, Carlo Ancelotti, este fa-
vorit sã-i ia locul. Asta a stârnit
furia preºedintelui noii campioa-
ne a Franþei, ºeicul Nasser Al

Khelaifi, care a ieºit la atac. “Nu cred cã
mutarea va avea loc. Noi avem contract pe
încã un an cu el ºi dacã Real îl convinge sã
semneze, îi vom da în judecatã”.

“Ancelotti e un antrenor formidabil. Avem
un proiect frumos ºi o echipã mare. Sper sã
rãmânã, pentru cã am dat un sac de goluri
datoritã lui”, a spus ºi atacantul parizienilor,
suedezul Zlatan Ibrahimovici.

LIGA I – ETAPA A 32-A

CFR Cluj – Concordia 1-1
Au marcat: Bjelanovic 91 / Bambara 84.
Oþelul – Ceahlãul 3-2
Au marcat: Neagu 19, Astafei 33, Iorga 73 / Stana 5,

Constantinescu 14.
Pandurii – FC Braºov 2-3
Au marcat: Nistor 46, Viera 50 / Tãtar 7, I. Popa 88, Machado 90+4.
Petrolul – Astra 1-1
Au marcat: Bokila 19 / Ben Youssef 54.
FC Vaslui – Dinamo 4-1
Au marcat: Antal 21, Celeban 32, Stanciu 59, Temwanjera 89 /

Strãtilã 28.
Steaua – Viitorul 2-5
Au marcat: Nikolic 37 – pen., Rocha 57 / Chiþu 9, 38, N. Dicã 34 –

pen., Larie, Nikolov.
Gloria – Turnu Severin 0-0
Rapid – „U” Cluj 1-4
Au marcat: Ciolacu 14 / Szekely 8, 82, Apostu 33, Muzac 37.
CSMS Iaºi – Gaz Metan 0-2
Au marcat: Eric 17 pen., A. Munteanu 28.

Locul 1: Liga Campionilor / Locul 2-3 plus câºtigãtoarea Cupei:
Liga Europa / Locurile 15-20 retrogradeazã.

Programul ultimelor douã runde
Etapa a 33-a: Turnu Severin – Steaua, Dinamo – Viitorul, Ceahlãul –

CSMS Iaºi, “U” Cluj – Petrolul, Gaz Metan – Rapid, Astra – CFR Cluj,
Concordia – Pandurii, Braºov – Gloria, Vaslui – Oþelul.

Etapa a 34-a: Viitorul – Turnu Severin, Gloria – Concordia, Steaua –
Braºov, Oþelul – Dinamo, Rapid – Ceahlãul, CSMS Iaºi – Vaslui, Petrolul
– Gaz Metan, CFR Cluj – “U” Cluj, Pandurii – Astra.

 CLASAMENT     M     V      E         Î     G                  P
Steaua 32 23 6 3 69-28 75
Pandurii 32 18 5 9 55-42 59
Astra 32 17 7 8 60-33 58
Petrolul 32 15 13 4 55-31 58
Dinamo 32 15 8 9 45-37 53
Vaslui 32 14 10 8 47-33 52
FC Braºov 32 13 9 10 46-46 48
CFR Cluj 32 11 12 9 50-35 45
Rapid 32 12 9 11 32-34 45
Mediaº 32 12 8 12 40-44 44
Oþelul 32 11 10 11 38-40 43
„U” Cluj 32 10 8 14 36-48 38
Viitorul 32 7 12 13 39-51 33
Ceahlãul 32 8 7 17 40-57 31
Concordia 32 6 12 14 26-47 30
Severin 32 6 10 16 31-43 28
Iaºi 32 7 5 20 30-47 26
Bistriþa 32 3 9 20 19-62 18

Dolce Sport 1
20:30 – FOTBAL – Camp. Greciei: Asteras Tripolis

– PAOK Salonic.
Eurosport
13:00 – TENIS (M) – Turneul de la Dusseldorf (Germa-

nia) / 15:00 – CICLISM (Belgia): prima etapã / 16:45 –
TENIS (M) – Turneul de la Dusseldorf (Germania).

Eurosport 2
15:00 – FOTBAL AMERICAN – Liga Campionilor

Asiei / 15:30 – CICLISM – Turul Italiei: etapa a 17-a.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Antrenorul lui Manchester United, Alex Fer-
guson, a fost desemnat, luni searã, cel mai bun

Ce retragere!

Ferguson, managerul sezonului în Premier League
manager din acest sezon al Premier League, a
notat site-ul manchestereveningnews.co.uk.

Ferguson, în vârstã de 71 de ani, a câºtigat
pentru a patra oarã în carierã acest premiu acor-
dat în urma voturilor tuturor managerilor din pri-
ma ligã englezã.

Alex Ferguson, care s-a retras la finele aces-
tui sezon, a cucerit al 20-lea titlu de campioanã
pentru Manchester United.

Dupã retragerea lui Alex Ferguson, conduce-
rea tehnicã a formaþiei Manchester United va fi
preluatã de fostul tehnician al lui Everton, David
Moyes.

Deja transferat la Bayern,
Mario Gotze va avea ocazia unei
despãrþiri în glorie de echipa
care l-a fãcut mare.
Mijlocaºul este în
recuperare dupã ac-
cidentarea suferitã
în  meciul  tur  cu
Real Madrid (din
semif inale) ,  dar
spune cã îºi doreºte
cel mai mult sã joa-
ce în finala cu vii-
toarea lui echipã, pe
care, dacã va avea
ocazia, va face to-
tul s-o învingã.

Pus la zid de fanii
Borussiei Dortmund

Deºi nerefãcut, în totalitate, dupã o accidentare, vrea sã joace cu tot înadinsul

Gotze a pus gând rãu viitoarei sale echipe
pentru mutarea la marea rivalã,
mijlocaºul a declarat: “O victo-
rie în finala Ligii, în ultimul meu

meci la Borussia, ar fi cel mai
bun lucru care mi s-ar putea în-
tâmpla. Este obligatoriu sã fac

parte din echipã la fi-
nala de la Londra. Voi
da tot pentru Borus-
sia ºi îmi voi ajuta
echipa sã câºtige tro-
feul”, a spus Gotze
pentru Eurosport.

Finala Ligii Cam-
pionilor, Bayern Mun-
chen – Borussia
Dortmund, se joacã
sâmbãtã, la Londra,
de la 21:45, putând fi
urmãritã în direct pe
TVR 1, Digi Sport 1
ºi Dolce Sport 1.

LIGA CAMPIONILOR – FINALA
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Meciul în sine nu este spectaculos, ba chiar
destul de modest. În tur, a fost 3-2 pentru Zvez-
da, acum pare foarte greu sã vedem vreun gol.
Arbitreazã ecusonul FIFA, Milorad Mazic, cel
care a trecut de câteva ori Dunãrea ºi pentru
unele derby-uri româneºti. Oaspeþii sunt mai
buni în prima reprizã, în care au ºi o barã, dar
nu aratã mare lucru. Au trecut de mult vremu-
rile în care Savicevic, Prosinecki, Pancev, Ju-

Reportaj de la derby-ul Belgradului, considerat unul dintre cele mai tari din lume
Partizan – Crvena Zvezda este cel

mai tare derby din estul Europei. Ri-
valitatea împarte practic Serbia în
douã, cu un avantaj de partea Stelei
Roºii, echipa mai galonatã. Supercla-
sicul Belgradului intrã pe locul 4
într-un top al celor mai acerbe ºi mai
periculoase derby-uri din lume, alã-
turi de River – Boca, Lazio – AS
Roma, Celtic – Rangers, Fener –
Galata, Olympiakos – Panathinaikos,
Corinthians – Palmeiras, Ajax – Fe-
yenoord, etc.. În zi de derby, capitala
Serbiei este în stare de alertã, dar
parcã întreaga þarã de la sud de Du-
nãre se conecteazã la tensiunea în-

cleºtãrii. De cum treci graniþa, va-
meºii te întreabã „Crvena sau Parti-
zan”. Au ºi ei afinitãþi ºi treci mai
repede dacã le spui cã simpatizezi cu
„ai lor”. Evident, toate drumurile duc
la Belgrad în zi de meci. Este sâmbã-
tã, iar apropierea lui „Veciti derbi”
îi zoreºte pe cei care au alte proble-
me. Duminicã, la Belgrad cântã De-
peche Mode, însã în zi de meci ni-
meni nu se gândeºte la Dave Gahan
ºi Martin Gore, iar în loc de „Perso-
nal Jesus” sunt alte cântece de in-
terpretat. Au multe ºi le cântã toþi, de
la ultraºii din peluzã pânã la bãtrâni,
fete ºi copii.

Se joacã pe „Partizan”, iar miza este
mare anul acesta. Dupã ani în ºir în
care „Grobari” au dominat campiona-
tul, Zvezda le pune probleme. Cu fos-
tul internaþional portughez, Ricardo
Sa Pinto, pe bancã, campioana Euro-
pei din 1991 s-a apropiat la doar douã
puncte de lider, cu 3 etape înainte de
final. Practic, oaspeþii au nevoie de
victorie, iar Partizan are ºi varianta
egalului pentru a se încorona. Ca
strãin, eºti întâmpinat diferit de fanii
sârbi. Unii sunt mândri cã derby-ul are
rating peste tot ºi sunt gata sã îþi dea
detalii, sã se fãleascã, mândri de nu
ºtiu ce bãtaie administratã rivalilor, alþii
îþi spun direct: „Nu mai sunt bilete,
staþi la voi în þarã, turiºtilor!” Biletele
costã între 6 ºi 18 euro, iar cu o zi îna-

Meciul a decis titlul ºi s-a jucat cu casa închisã
inte de meci s-a anunþat deja cã me-
ciul se disputã cu casa închisã. Dacã
nu ai bilet, în zi de meci poþi face rost,
dar te costã. Þi se cer 100 de euro, se
ajunge rapid la jumãtate, dar dacã eºti
abil îl scoþi chiar la 20 de euro. Mai
ales dacã pe el scrie 0.00 la preþ, fiind
vorba de tichete gratuite pentru anu-
mite brigãzi ale galeriei lui Partizan. La
Belgrad, 50 de euro poate fi o jumãta-
te de salariu. Preþurile sunt mici în ge-
neral, cam la jumãtate faþã de ale noas-
tre. Nu se pune accent pe opulenþã,
dar observi multã decenþã, eleganþã,
stil. Seara, Belgradul nu este împânzit
de þigani cu maºini scumpe asurzin-
du-te cu manele, dar vezi fete frumoa-
se ºi tineri care þin la etichetã, dar nu
epateazã.

Cu 5-6 ore înainte de meci este deja
furnicar în jurul arenei. Pe un perime-
tru de câþiva kilometri, „mascaþii” pa-
truleazã, cordoanele fiind extrem de
dense. Sunt extrem de vigilenþi, pen-
tru ei fiind testul bienal de mare risc,
dar nu te agaseazã, doar rãmân în
stand-by. Cei de lângã stadion sunt
cãlare. Inclusiv caii sunt „blindaþi”, cu
apãrãtori la picioarele din faþã sunt
pregãtiþi sã preîntâmpine orice scan-
dal. De altfel, cele douã stadioane sunt
apropiate, la câteva sute de metri. „Îna-
inte de meci se evitã incidentele, în

„Grobari” vs „Sever Delje”, derby-ul din tribune ºi de pe strãzi
schimb s-au înregistrat sãptãmâna
trecutã, când Grobarii veneau de la
Niº, iar Delje au avut acasã, cu OFK”
ni se explicã de cãtre un localnic, fan
moderat al lui Partizan. Suporterii Zvez-
dei, „Delje”, vin dinspre „Maracana”
lor, împresuraþi de forþele de ordine.
Partea de sud este coloratã simplu în
alb ºi negru. Nu se comercializeazã
bãuturi alcoolice pe o razã de 5 kilo-
metri. Se vând seminþe în schimb, dar
nimeni nu cumpãrã. La derby se stri-
gã, nu e timp de destindere. Sunt des-
tui români care au venit sã vadã der-

by-ul. Craioveni ºi timiºoreni, în mare
parte. Nostalgici dupã vremurile când
aveau propriile desfãºurãri de forþe,
nãpãstuiþii României s-au refugiat sã
vadã cel mai tare derby din zonã. Unii
au rãmas definitiv în afara fenome-
nului, fiind „dezafiliaþi”, alþii trãiesc
un vis frumos, având o „Poli” a lor,
dar printr-o ligã judeþeanã. Îºi poves-
tesc durerea unii altora, rememorea-
zã vremurile cu coregrafii superbe ºi
deplasãri cu peripeþii. ªi mai înjurã o
datã duºmanii comuni, dar ºi finan-
þatorii diabolici.

Coregrafii impresionante, torþe din abundenþã
În ciuda senzaþiei de securitate ma-

ximã, controlul la porþi este mai mult
decât superficial. Doar þi se rupe bile-
tul, iar stewarzii mai au puþin ºi fac o
fotografie cu tine ca amintire. Teore-
tic, poþi introduce orice. Rãmâi ºocat,
mai ales dacã te gândeºti la nenumã-
ratele filtre, ºicane ºi controale pânã
la piele de la noi. Þi se confirmã încã o
datã cã România e stat poliþienesc.
Cu o orã înainte de meci, stadionul lui
Partizan este aproape plin. La 30.000
de locuri este neîncãpãtor pentru un
derby de mare interes, dar este mai
vechi decât „Maracana”, care, la
55.000 de locuri, ar fi fost mai potrivit.
De altfel, pe vremea când nu era mo-
dernizat, stadionului Zvezdei gãzdu-
ia chiar peste 100.000 de oameni. „Del-
je” (Eroii) nu ocupã doar peluza nord,

„Cãlcaþi-i în picioare!”, îndemnul galeriei oaspete

ci ºi sectoarele alãturate. Îºi
întind bannerele cunoscu-
te: Ultras RSB, Ultra Boys-
, Belgrade Boys, Heroes.
Unii sar peste gard ºi îºi al-
toiesc rivalii care stau prea
aproape pânã ca forþele de
ordine sã apuce sã intervi-
nã. Sunt circa 12-13.000 ºi
sunt întâmpinaþi în cor de
„Grobari”: „Cigani, cigani!”
Nu mai e nevoie de nici o
traducere. Galeriile se „sa-
lutã” cu obiºnuitele înjurã-
turi, dar se ºi aplaudã reci-
proc când scandeazã nume-
le unor eroi comuni. Cei de
la Partizan, uniþi în jurul
banner-ului „Alcatraz”, îºi aclamã bas-
chetbaliºtii, care au câºtigat recent

Liga Adriaticã, dupã o finalã dramati-
cã împotriva Cibonei Zagreb.

govic, Mihajlovic sau Belodedic te fermecau.
Nimeni nu e mulþumit la pauzã. Meciul e echi-
librat, dar nu dur. Galbene apar pe final, când
este dictatã ºi o eliminare. În partea a doua se
aºtepta un iureº al Zvezdei, dar acesta nu vine.
În schimb, Partizan are câteva ocazii, egalând
ºi scorul barelor. În ultimul minut de joc, Jojic
dã lovitura la propriu ºi la figurat. O execuþie
magistralã de la 20 de metri, din barã mingea

ricoºând în portar ºi apoi scuturã plasa. 60 la
sutã din stadion este în delir, fiindcã Partizan
este campioanã. Steaua Serbiei încearcã ripos-
ta în prelungiri, dar lovitura liberã a lui Kadu
este scoasã de la vinclu de trãdãtorul Stoj-
kovic. Nimic nu se mai întâmplã, iar fanii inav-
deazã terenul pentru a sãrbãtori un nou titlu.
Al 25-lea, egalând performanþa rivalilor, care
nu au mai câºtigat 6 ani întrecerea internã.

Dupã meci organizarea mai suferã, iar fanii
kamikaze se iau la bãtaie când se întâlnesc
prin cartiere. Peste 100 sunt reþinuþi, între care
mai mulþi bosniaci, un grec ºi un rus. Nu pu-
tea sã treacã un derby fãrã astfel de inciden-
te. Fac parte din povestea fiecãrei dispute,
indiferent cã este vorba de fotbal sau bas-
chet. Belgradul ºi-a consumat o nouã con-
fruntare teribilã. Vor urma altele.

Primul intrã pe teren portarul lui Par-
tizan, Vladimir Stojkovic. Marele trãdã-
tor. S-a format pe în curtea Stelei Roºii
iar dupã un periplu la mai multe echipe
din vest a înºelat culorile alb-roºii, sem-
nând pentru Partizan, atras de bani ºi
mirajul Ligii Campionilor. Dinspre „Del-
je” fluierãturile acoperã fondul sonor.
Trãdarea nu a fost uitatã, chiar dacã au
trecut 3 ani ºi câteva derby-uri. Apar
echipele. Au dispãrut marii jucãtori, nu-
mele importante, vedetele sunt acum
Ilic (Partizan) ºi Miljas (Steaua Roºie).
Când meciul este gata sã înceapã, pe-
luzele se transformã subit, dezvoltând
coregrafii deosebite, cu mesajele afe-
rente, afiºate pe gard. „Delje” au ima-
ginat un fault dur asupra adversarilor,
completat de îndemnul evident: „Cãl-
caþi-i în picioare!”, încadrat de steaguri
alb-roºii, dispuse vertical. În peluza
„Groparilor”, fani mai puþin cunoscuþi
prin scenografii spectaculoase, se în-
fãþiºazã un cap de mort pe o pânzã, iar
în preajma-i se agitã multe folii gri. Mai
impresionante sunt steagurile alb-ne-
gre fluturate apoi ºi miile de mâini în-
dreptate simultan spre cer când se scan-

deazã. Timp de 90 de minute, la derby
scaunele sunt inutile. Ba nu, dupã ra-
tãri, multe se mai sparg sub loviturile
necruþãtoare ale fanilor vulcanici.
30.000 de de oameni stau în picioare,
urlã, încurajeazã, cântã, înjurã adver-
sarii. O parte a galeriei lui Partizan, „Za-
brenije”, stã la tribuna a doua, de tea-
ma incidentelor interne. „Grobari” sunt
unii dintre cei mai violenþi suporteri din
Europa. Unii îi considerã nebuni de-a
dreptul. Nu începe bine meciul ºi încep
sã se batã între ei, peluza miºcându-se
parcã dupã meleurile în care se împart
pumni. Nu ezitã sã se încingã direct cu
torþele aprinse. La Constanþa, acum câþi-
va ani, la un meci din Cupa UEFA cu
Oþelul Galaþi, 50 de ultraºi „alb-negri”
au produs panicã pe „Farul”, iar abia
1.000 de jandarmi le-au fãcut faþã. Dupã
ce au umplut terenul de torþe, întreru-
pând jocul, „Grobari” nu au ezitat sã se
batã „parte în parte” cu forþele de ordi-
ne. Cu sângele pe faþã ºi copleºiþi ca
numãr, mai gãseau forþa de a aprinde o
torþã pentru a o arunca spre scutieri.
Acum nimeni nu intervine, doar ambu-
lanþa apare pentru a culege victimele.

PartizanPartizanPartizanPartizanPartizan –  –  –  –  – ZvezdaZvezdaZvezdaZvezdaZvezda –  –  –  –  – Serbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziPartizanPartizanPartizanPartizanPartizan –  –  –  –  – ZvezdaZvezdaZvezdaZvezdaZvezda –  –  –  –  – Serbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziPartizanPartizanPartizanPartizanPartizan –  –  –  –  – ZvezdaZvezdaZvezdaZvezdaZvezda –  –  –  –  – Serbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziPartizanPartizanPartizanPartizanPartizan –  –  –  –  – ZvezdaZvezdaZvezdaZvezdaZvezda –  –  –  –  – Serbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziPartizanPartizanPartizanPartizanPartizan –  –  –  –  – ZvezdaZvezdaZvezdaZvezdaZvezda –  –  –  –  – Serbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziPartizanPartizanPartizanPartizanPartizan –  –  –  –  – ZvezdaZvezdaZvezdaZvezdaZvezda –  –  –  –  – Serbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziPartizanPartizanPartizanPartizanPartizan –  –  –  –  – ZvezdaZvezdaZvezdaZvezdaZvezda –  –  –  –  – Serbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziPartizanPartizanPartizanPartizanPartizan –  –  –  –  – ZvezdaZvezdaZvezdaZvezdaZvezda –  –  –  –  – Serbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziSerbia, în rãzboi pentru o ziPartizan – Partizan – Partizan – Partizan – Partizan – ZvezdaZvezdaZvezdaZvezdaZvezda – Serbia, în rãzboi pentru o zi – Serbia, în rãzboi pentru o zi – Serbia, în rãzboi pentru o zi – Serbia, în rãzboi pentru o zi – Serbia, în rãzboi pentru o zi


