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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dacă Leonardo o picta
acum, precis o făcea blondă.

Excelenţa înseamnă inimă şi pasi-
une, soare şi pământ. Este istorie
şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, în-
ţelepciune şi tenacitate. Înseamnă res-
pect şi energie, tradiţie şi inovaţie.
Excelenţa este un vis ce devine pro-
misiune, aceeaşi pe care o acordăm
vinurilor noastre. Astfel, când le veţi
întâlni aroma şi savoarea veţi şti că
aţi gustat din excelenţă. Aceeaşi care
domneşte în viile noastre. Din 1884. www.domeniulcoroanei.ro
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La 18 ani era considerat „copilul te-
ribil” al Craiovei sau, poftim, unul din-
tre ei. Elev fiind la Colegiul Naţional
„Fraţii Buzeşti”, deja stârnea admira-
ţie. Ca student în anul II al Facultăţii
de Filologie a Universităţii din Craio-
va, a reprezentat Doljul în competiţia
interjudeţeană „Drum de glorii”, dedi-
cată Centenarului Independen-
ţei, pe teme de cultură genera-
lă, transmisă în direct de postul
naţional de televiziune. Îmi amin-
tesc de competiţie, fiindcă avea
dinamism, dar şi substanţă. Ge-
nera pasiuni. Constantin Barbu
era rebel. Avea plete, la care nu
voia să renunţe, şi, pentru a nu
intra în coliziune cu recomandă-
rile „centrului”, autorităţile lo-
cale aranjaseră cu un frizer să îi
prindă părul cu agrafe, cât mai
discret. La 24 de ani, accesese
deja în cercul de tineri scriitori
din Craiova, fiind reperat de Ma-
rin Sorescu, redactorul-şef al re-
vistei „Ramuri”. La 30 de ani,
reprezenta o promisiune ispiti-
toare a tinerilor filozofi, remar-
cat fiind de Constantin Noica.

Interviu
pag. 8 şi 9

Craiova 2020 – Capitală Culturală Europeană (proiect asumat)

Un dialog convenţional cu scriitorul Constantin Barbu, omul
care îi visează pe Mihai Eminescu şi pe Dimitrie Cantemir
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Craiova
se va înfrăţi
cu oraşul Jining

Proaspăt întors din China, pri-
marul Lia Olguţa Vas ilescu va
lansa autorităţilor din Jining in-
vitaţia de  a veni la Craiova. Edi-
lul e ste convins că această rela-
ţie  de prietenie  între ce le două
municipii poate să aducă puncte
Băniei în competiţia pentru titlul
de Capitală Culturală Europeană.
Încântată de cee a ce a văzut în
China, Lia Olguţa Vasilescu vrea
să-şi facă prietene pe unele din-
tre gazadele sale.  Unul dintre ora-
şele chinezeşti care au impre sio-
nat-o pe Olguţa Vasilescu a fost
Shanghai-ul.

Şapte eliminaţi la
prima probă scrisă
a bacalaureatului

HEINEKEN a anunţat câştigătorii
programului de responsabilitate socială
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Cursul pieþei valutare din 2 iulie 2013-anunþat de BNR
VALUTA
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Organizarea referendumului pentru revizuirea Con-
stituþiei simultan cu primul tur al alegerilor prezidenþia-
le, anul viitor, constituie în prezent cel mai raþional lu-
cru care poate fi luat în calcul, a declarat preºedintele
PSD, premierul Victor Ponta, precizând cã subiectul va
fi discutat în USL. „Dupã ce trece acest an - ca jurist îmi
este foarte greu sã înþeleg de unde a venit anul ãla, dar
politic pot sã înþeleg - deci, dupã ce trece acest an de
carantinã, putem sã organizãm foarte bine referendu-
mul. Cã se va organiza odatã cu primul tur al preziden-
þialelor, nu-i nimic rãu, cred cã ºi preºedintele Bãsescu
a fãcut un referendum odatã cu primul tur. Dacã mã
întrebaþi astãzi, mi se pare cel mai raþional acest lucru
(n.r. - suprapunerea referendumului cu alegerile prezi-
denþiale), dar e o decizie pe care nu pot sã o iau eu, o sã
discutãm ºi o sã decidem”, a spus Ponta la postul pu-
blic de televiziune. La remarca moderatorului cã, la mo-
mentul la care preºedintele Traian Bãsescu a organi-
zat un referendum simultan cu primul tur al alegerilor
prezidenþiale, a criticat acest lucru, premierul a rãspuns:
„Da, dar uite cã acum poate va critica preºedintele ce a
fãcut el însuºi atunci”. Modificarea Legii referendu-
mului, prin care se reduce la 30% pragul de validare, de
la 50% cât este în prezent, este constituþionalã în mã-
sura în care nu se aplicã referendumurilor organizate
în decurs de un an de la data intrãrii în vigoare a legii,
a decis, miercuri, Curtea Constituþionalã. Preºedintele
PDL, Vasile Blaga, a adresat, ieri, o scrisoare preºedin-
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telui Comisiei de la Veneþia, Gianni Buquicchio, solici-
tând o întâlnire sãptãmâna aceasta pentru a semnala
„gravele derapaje de la normele democratice impuse în
proiectul de revizuire a legii fundamentale”. Într-un
comunicat PDL se precizeazã cã întâlnirea ar urma sã
aibã loc odatã cu vizita în România a delegaþiei Comi-
siei. „PDL are convingerea cã, în fapt, Constituþia USL
este o reluare a atacului la statul de drept dat de ace-
eaºi alianþã în vara anului trecut ºi pe care toate institu-
þiile europene l-au sancþionat cu maximã severitate. De
data aceasta, situaþia este ºi mai gravã, pentru cã
amputarea unor prerogative instituþiilor garante
ale democraþiei riscã sã fie stipulate în legea fun-
damentalã a României”, precizeazã preºedintele
PDL, Vasile Blaga, în scrisoarea adresatã preºe-
dintelui Comisiei de la Veneþia. În opinia PDL, ex-
primatã de Blaga în scrisoare, proiectul USL de
revizuire a Constituþiei este profund nedemocra-
tic „chiar ºi dacã ne referim numai la faptul cã voin-
þa exprimatã de poporul român în cadrul unui refe-
rendum validat în anul 2009 a fost complet ignora-
tã de cãtre parlamentarii puterii: 300 de parlamen-
tari ºi Parlament unicameral nu se regãseºte în
noua Constituþie propusã românilor de cãtre USL”.
Întrebat ieri ce variantã de organizare a referendu-
mului pentru revizuirea Constituþiei ar prefera,
având în vedere cã USL a vorbit despre comasa-
rea alegerilor prezidenþiale de anul viitor cu acest

referendum sau despre organizarea referendumului în
octombrie, timp de douã-trei zile (ideea aparþine vice-
premierului ºi ministrului Dezvoltãrii, Liviu Dragnea),
Vasile Blaga a rãspuns cã „probabil douã-trei nopþi în
toamnã, cã aici sunt specialiºti cei de la USL, cã noap-
tea se pot întâmpla multe. Eu ºtiu cã ei nu au fost de
acord cu comasarea alegerilor, cu comasãri de genul
ãsta, dar iatã cã ºi-au schimbat punctul de vedere. Ce
sã comasãm, un referendum odatã cu alegerea noului
preºedinte, care pur ºi simplu nu mai are atribuþii?”.

Autostrada Arad-Timiºoara
a ratat încã un termen
de finalizare

Autostrada Arad-Timiºoara nu a
fost finalizatã nici la termenul din 30
iunie, care este anunþat pe site-ul Com-
paniei Naþionale de Autostrãzi ºi Dru-
muri Naþionale din România
(CNADNR). Potrivit ºefului Poliþiei
Autostrãzi Vest, Teodor Tudur, ieri, dar
ºi în urmãtoarea perioadã, se va mai
lucra la acostamente, la montarea de
parapete ºi de balustrade pe viaducte,
pe segmentele unde se aflã echipele de
muncitori existând restricþii de vitezã
de 60 ºi 80 de kilometri la orã. „Totuºi,
trebuie menþionat cã nu se mai lucrea-
zã la partea carosabilã, lucrãrile de
asfaltare care au avut loc recent fiind
încheiate”, a semnalat Tudur. Surse din
cadrul consorþiului care executã lu-
crãrile, FCC Construccion ºi Astaldi,
susþin cã recepþia ar putea avea loc
abia în luna noiembrie. Lucrãrile la
autostrada dintre Arad ºi Timiºoara,
care are o lungime de 32,25 de kilo-
metri ºi face parte din coridorul IV
Pan-european, au început în 2009, iar
termenul de finalizare era de 24 de luni.

Isãrescu: România are nevoie
de un nou acord cu FMI

Guvernatorul BNR, Mugur Isãres-
cu, recomandã încheierea unui nou
acord preventiv cu Fondul Monetar
Internaþional (FMI) ºi Uniunea Eu-
ropeanã, pentru cã cel pe care Româ-
nia tocmai l-a finalizat s-a dovedit be-
nefic. „Eu recomand încheierea unui
nou acord, pentru cã s-a dovedit a fi
benefic, chiar dacã n-am tras nici un
ban, pentru cã ne putem împrumuta
ceva mai ieftin de pe pieþe. Sursa prin-
cipalã de finanþare pe plan extern a
deficitului bugetar rãmân pieþele de
capital”, a declarat ieri Isãrescu, într-
un briefing de presã dupã ºedinþa
Consiliului de Administraþie a BNR
pe probleme de politicã monetarã. El
a afirmat cã un acord cu FMI ar asi-
gura României, totodatã, o „ancorã”
ºi credibilitate.

Reprezentanþi ai companiei China
Nuclear Electric vor veni la Bucureºti
în luna iulie pentru a discuta cu Gu-
vernul detalii concrete despre o even-
tualã implicare în construcþia unitãþi-
lor 3 ºi 4 ale centralei nuclearo-elec-
trice de la Cernavodã (CNE), a anun-
þat premierul Victor Ponta, aflat în vi-
zitã în China. El a precizat cã investi-
torii vor putea deþine pachetul majo-
ritar de acþiuni în acest proiect. „Ge-
opolitic, lucrurile s-au jucat sãptãmâ-
na trecutã”, a spus Ponta legat de
posibilul control al companiei chine-
ze la CNE, cu referire la eºecul pro-
iectului gazoductului Nabucco (ce

China Nuclear Electric, interesatã
de unitãþile 3 ºi 4 ale centralei

de la Cernavodã
Camera Deputaþilor ºi Senatul,

reunite în sesiune extraordinarã,
au aprobat, ieri, noua formã a
Statutului senatorilor ºi deputaþi-
lor, din care au fost eliminate
articolele declarate neconstituþio-
nale de Curtea Constituþionalã a
României (CCR). Decizia a fost
luatã cu 391 de voturi „pentru” ºi
un vot „împotrivã”. Comisiile
juridice ale Senatului ºi Camerei
Deputaþilor ºi Comisia specialã
pentru Statut deciseserã ºi ele
anterior eliminarea articolelor cu
probleme, respectiv 24 indice 1 ºi
indice 2, care prevedeau reþinerea
parlamentarilor în caz de infracþiu-
ne flagrantã, dar ºi procedura în
cazul cererii de începere a urmãririi
penale a unui membru al Guvernu-
lui care are ºi calitatea de deputat
sau de senator. Articolul 24, indice
1, privind „Reþinerea în caz de
infracþiune flagrantã”, avea
urmãtorul cuprins: „(1) În caz de
infracþiune flagrantã, deputatul
sau senatorul poate fi reþinut ºi
supus percheziþiei. Ministrul
Justiþiei îl va informa neîntârziat pe
preºedintele Camerei din care
deputatul sau senatorul face parte
asupra reþinerii sau percheziþiei. În
cazul în care Camera constatã cã
nu existã temei pentru reþinere va
dispune, imediat, prin hotãrâre,
revocarea acestei mãsuri, cu votul
secret al majoritãþii membrilor
prezenþi. Hotãrârea de revocare a
reþinerii se executã de îndatã de
cãtre ministrul Justiþiei ºi va fi
comunicatã ºi CSM. (2) Dacã
Parlamentul nu este în sesiune,
Camera din care face parte
deputatul sau senatorul în cauzã
va fi convocatã de urgenþã de
cãtre preºedintele acesteia.
Prevederile alin. (1) se aplicã în
mod corespunzãtor”. Articolul 24,
indice 2, privind „Procedura în
cazul cererii de începere a urmãririi

penale a unui membru al Guvernu-
lui care are ºi calitatea de deputat
sau de senator”, avea urmãtorul
cuprins: „(1) Parchetul de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
sesizeazã Camera Deputaþilor sau
Senatul, dupã caz, pentru a cere
începerea urmãririi penale pentru
sãvârºirea unei fapte penale care
are legãturã cu exercitarea manda-
tului unui membru al Guvernului
care are ºi calitatea de deputat sau
de senator, în temeiul art.109 din
Constituþia României, republicatã.
Sesizarea trebuie sã conþinã
motivele concrete, legale ºi
temeinice care justificã începerea
urmãririi penale. (2) Preºedintele
Camerei sesizate prezintã Biroului
permanent cererea, iar acesta
sesizeazã comisia care are în
competenþã analizarea situaþiilor
privind imunitatea, pentru întocmi-
rea unui raport, stabilind ºi un
termen pentru depunerea acestuia,
care nu poate fi mai mare de 20 de
zile. (3) Comisia solicitã audierea
deputatului sau senatorului
respectiv, iar în cazul în care
acesta refuzã sã se prezinte,
aceasta se consemneazã în
raportul comisiei. (4) Raportul
comisiei va face referiri punctuale
la motivele concrete, legale ºi
temeinice invocate; acesta se
aprobã prin votul secret al
majoritãþii membrilor prezenþi. (5)
Hotãrârea privind aprobarea cererii
de începere a urmãririi penale se
supune spre dezbatere ºi adopta-
rea plenului respectivei Camere în
termen de 5 zile de la depunerea
raportului. (...) Votul este secret ºi
se exprimã prin bile. (...) (7)
Prevederile prezentului articol se
aplicã în mod corespunzãtor ºi
foºtilor membri ai Guvernului care
au calitatea de deputat sau de
senator, pentru faptele sãvârºite în
calitate de membru al Guvernului”.

Parlamentarii au eliminat din Statutul
senatorilor ºi deputaþilor articolele

declarate neconstituþionale
urma sã tranziteze ºi România). Pre-
mierul Victor Ponta a anunþat recent
cã Guvernul va ceda pachetul majo-
ritar de acþiuni la grupurile 3 ºi 4 ale
centralei nuclear-electrice de la Cer-
navodã acelui investitor care va asi-
gura finanþarea proiectului de con-
strucþie a celor douã unitãþi, arãtând
cã este dispus la o astfel de decizie
politicã. Proiectul construcþiei celor
douã reactoare nucleare, evaluat la 4
miliarde de euro, a fost iniþiat în 2007,
iar lucrãrile erau estimate sã înceapã
în 2010. Iniþial, din compania de pro-
iect fãceau parte Enel (Italia), Arce-
lorMittal România, Nuclearelectrica,

CEZ (Cehia), RWE (Germa-
nia), Iberdrola (Spania) ºi
GDF Suez (grup franco-
belgian). Nemulþumite de
evoluþia discuþiilor, CEZ,
RWE, Iberdrola ºi GDF
Suez au renunþat la sfârºi-
tul anului 2010 la investi-
þie, astfel cã Ministerul
Economiei, prin Nucleare-
lectrica, a ajuns sã deþinã
86% din firma de proiect.

Preºedinþia lituanianã a Consiliului UE intenþioneazã sã punã pe agenda
Consiliului Justiþie ºi Afaceri Interne (JAI) din decembrie o discuþie privind
aderarea României ºi Bulgariei la spaþiul Schengen, a declarat ieri ambasadorul
Lituaniei la UE, Raimundas Karoblis, în conferinþa de presã de prezentare a
prioritãþilor noii preºedinþii, transmite Agerpres. El a menþionat cã subiectul
figureazã deja pe agenda provizorie pentru reuniunea Consiliului JAI din de-
cembrie, adãugând cã aºteaptã ca rapoartele Comisiei Europene (CE) privind
progresele realizate de cele douã þãri în cadrul Mecanismului de Cooperare ºi
Verificare (MCV) sã conþinã evaluãri pozitive. „Nu este un dosar uºor, este un
proces dificil, care necesitã unanimitate, ºi mai multe state membre au încã,
dupã impresia noastrã, preocupãri justificate. Este necesar sã depunem eforturi
ºi noi, dar România ºi Bulgaria vor trebui probabil sã lucreze cu aceste þãri în
cadrul Consiliului ºi sã arate un real progres pe plan intern”, a spus Raimundas
Karoblis. Reprezentantul permanent al Lituaniei la UE a mai apreciat cã, luând în
considerare situaþia prezentã, este nevoie de „ceva dinamism” în acest dosar.

Subiectul Schengen se aflã pe agenda
provizorie pentru consiliul JAI

din decembrie
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Încântatã de ceea ce a vãzut în
China, Lia Olguþa Vasilescu vrea
sã-ºi facã prietene pe unele dintre
gazadele sale. Edilul-ºef al Craio-
vei a declarat, în ultima sa confe-
rinþã de presã, cã va transmite,
chiar în aceastã sãptãmânã, o in-
vitaþie cãtre autoritãþile din Jining,
un municipiu prin care a trecut, de
a veni în vizitã la Craiova. „Sãptã-
mâna viitoare (n.r. – aceastã sãp-
tãmânã) vom lansa o invitaþie cã-
tre primãria din Jining, municipiul
care include localitatea în care s-a
nãscut ºi a trãit Confucius. Un par-
teneriat cu ei ne-ar ajuta în com-
petiþia pentru Capitalã Culturalã
Europeanã”, a declarat Olguþa Va-
silescu, care a menþionat apoi cã
scopul vizitei a fost, de fapt, unul
economic, delegaþia craioveanã în-
tâlnindu-se cu mulþi investitori.

Craiova se va înfrãþi cu oraºul JiningCraiova se va înfrãþi cu oraºul JiningCraiova se va înfrãþi cu oraºul JiningCraiova se va înfrãþi cu oraºul JiningCraiova se va înfrãþi cu oraºul Jining
Proaspãt întors din China, prima-

rul Lia Olguþa Vasilescu va lansa au-
toritãþilor din Jining invitaþia de a veni
la Craiova. Edilul este convins cã

aceastã relaþie de prietenie între cele
douã municipii poate sã aducã puncte
Bãniei în competiþia pentru titlul de
Capitalã Culturalã Europeanã.

Campania de dezinsecþia a înce-
put pe 25 iunie ºi ar trebui sã se în-
cheie pe data de18 iulie, fiind vorba
de cea de-a doua etapã a acþiunii pen-
tru combaterea þânþarilor din acest
an. Potrivit reprezentanþilor Salubri-
tãþii, care se ocupã de aceastã cam-
panie, echipele de lucrãtori au acþio-
nat în dimineaþa zilei de 25 iunie, efec-
tuând operaþiunea de larvicidare în
zona lacurilor din Craiova, pe o su-
prafaþã de 12,5 hectare, ºi au început
dezinsecþia în Parcul Nicolae Roma-
nescu. Ulterior, campania de dezin-
secþie a fost întreruptã pentru douã
zile din cauza condiþiilor meteo nefa-
vorabile ºi a fost reluatã în cursul
nopþii de sâmbãtã, 29 iunie, când a
fost continuatã intervenþia în Parcul
Romanescu.

Subsolurile blocurilor,
în sarcina administratorilor

În cursul nopþii trecute, echipele
SC Salubritate Craiova SRL au înce-
put dezinsecþia în Parcul Tineretului,
celãlalt mare parc al Craiovei unde,
de regulã, se adãpostesc insectele.
Potrivit conducerii societãþii de sa-
lubrizare, aceastã zonã ar urma sã fie
terminatã în cursul acestei zile, ur-
mând ca, începând de mâine, dezin-
secþia sã vizeze zonele verzi din cele-
lalte cartiere ale Craiovei. „Pentru ca
acþiunile noastre sã fie eficiente, re-

Din cauza ploilor, campania de dezinsecþie a fost întrerup-
tã pentru douã zile. De ieri, angajaþii Salubritãþii au reluat

acþiunea pentru combaterea þânþarilor în Parcul Romanescu,
urmând sã ajungã ºi în celelalte cartiere ale Craiovei în

cursul acestei sãptãmâni.

Reamintim cã, vineri, Tribunalul
Dolj a amânat judecarea propunerii de
arestare preventivã formulatã de Pro-
curorii Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj pe numele lui Ionel Cãlin zis
Nixon, cercetat, alãturi de bãieþii sãi,
pentru implicarea în scandalul petre-
cut în noaptea de 25 spre 25 mai a.c.,
pe strada „General Dragalina” din Cra-
iova. Chiar dacã nici ieri Nixon nu a
apãrut în faþa magistraþilor (acesta fi-
ind motivul repetatelor amânãri, întru-
cât judecãtorii au vrut sã-l audieze),
deºi nu mai este internat în nici un spi-
tal, se pare cã ºi aceºtia s-au sãturat ºi
i-au emis mandat de arestare preventi-
vã pe o perioadã de 30 de zile din mo-
mentul punerii în executare.

„Admite propunerea de arestare
preventivã a Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj(...). Dispune arestarea
preventivã a inculpatului Cãlin Ionel
pe o duratã de 30 de zile, începând cu
data punerii în executare a mandatului
de arestare preventivã. Se va emite
mandatul de arestare preventivã pe
numele inculpatului potrivit dispoziþii-

Dupã mai multe amânãri, ieri, judecãtorii Tribunalului Dolj au decis sã
emitã mandat de arestare preventivã ºi pe numele lui Ionel Cãlin zis Nixon,
pentru implicarea în scandalul petrecut la sfârºitul lunii mai, pe strada „Ge-
neral Dragalina” din Craiova.  Asta în ciuda faptului cã bãrbatul nu s-a
prezentat nici de aceastã datã în faþa instanþei. Numai cã, odatã informat de
avocatul sãu cã s-a dispus arestarea sa, Nixon s-a prezentat la Arestul IPJ
Dolj fiind încarcerat, dupã cum au precizat reprezentanþii unitãþii. Tot în
arest sunt ºi bãieþii sãi, care au declarat ieri în faþa judecãtorilor cã n-au
suma stabilitã de instanþã drept cauþiune, 50.000 lei pentru fiecare inculpat,
dar sunt dispuºi sã constituie garanþie imobiliarã în contul banilor.

lor art. 151 C.p.p. Cu recurs în termen
de 24 de ore de la pronunþare pentru
pãrþile prezente ºi de la comunicare
pentru cele lipsã. Pronunþatã în ºedin-
þa publicã din 01.07.2013”, se aratã în
încheierea de ºedinþã de ieri a Tribu-
nalului Dolj.

Chiar dacã la instanþã nu s-a pre-
zentat, odatã informat de avocatul sãu
cã i s-a emis mandat de arestare, Ionel
Cãlin s-a prezentat la arestul IPJ Dolj,
fiind încarcerat, ieri dupã-amiazã, dupã
cum au confirmat reprezentanþii IPJ
Dolj.

Cât îi priveºte pe bãieþii sãi, Sorin ºi
George Constantin, care au cerut sã
fie eliberaþi pe cauþiune, aceºtia au de-
clarat ieri, în faþa judecãtorilor de la
aceeaºi instanþã cã nu au sumele de
bani stabilite de judecãtori, respectiv
50.000 lei pentru fiecare ºi s-au arãtat
dispuºi sã constituie garanþie imobili-
arã în contul acestei sume, mai exact
sã punã o casã „la bãtaie”. Judecarea
cererii lor s-a amânat pentru 4 iulie a.c.

Reamintim cã, potrivit procurorilor
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, în noaptea de 25 spre 26 mai, Cos-
min Cãlin ºi Robert Ciucure care circu-

lau cu un Renault Megane pe strada
„General Dragalina” din Craiova, au
fost blocaþi în trafic de un Audi A6, în
care se aflau Ionel Cãlin zis Nixon („cu-
noscut” al oamenilor legii întrucât este
judecat, în prezent într-un dosar vizând
comiterea de fraude informatice, aflat
pe rolul Tribunalului Bucureºti), frate-
le sãu, Vasile Cãlin, George Constan-
tin ºi Sorin Constantin, ambii bãieþii lui
Nixon. Dupã o scurtã ceartã, Robert
Ciucure, care avea asupra sa un cuþit
tip baionetã, cu lama de 40 cm, i-a apli-
cat lui Nixon o loviturã în zona abdo-
minalã, cauzându-i leziuni care i-au pus
în primejdie viaþa, dupã care a fugit ºi a
sãrit gardul în curtea unei locuinþe. „În
aceastã împrejurare ceilalþi trei l-au ur-
mãrit, au rupt mai multe scânduri dintr-
un gard ºi cu acestea i-au aplicat mai
multe lovituri peste membrele superi-
oare ºi inferioare, apoi l-au pus în port-
bagajul autoturismului lor”, a declarat,
la momentul respectiv, procuror Mag-
da Bãdescu, purtãtorul de cuvânt al
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, Ciucure fiind ºi el în arest pentru
tentativã de omor asupra lui Nixon.

CARMEN ZUICAN

Reamintim cã profesorul de mate-
maticã de la Grupul ªcolar Traian
Vuia, Daniel Cãtãlin Miloº, a fost de-
nunþat de o elevã de clasa a X-a cã i-
a cerut mitã o sticlã de whisky Jack
Daniel’s ºi un parfum Hugo Boss
pentru a o scãpa de corigenþã. A fost
prins în flagrant pe 18 iunie 2012, de
procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj ºi ofiþerii Serviciului
Judeþean Anticorupþie Dolj, la tera-
sa „Ciobãnaºul” din parcul „Nicolae
Romanescu”, a stat dupã gratii cinci

Stadion... ca la Beijing
Unul dintre oraºele chinezeºti

care au impresionat-o pe Olguþa Va-
silescu a fost Shanghai-ul. Primarul
Craiovei a mãrturisit cã a rãmas ui-
mitã cât de mult ºi de repede s-a dez-
voltat acest oraº, fiind acum, dupã
numai 20 de ani, unul dintre cele mai
importante din China. „Shanghai-ul
s-a dezvoltat foarte mult, nici nu vã
puteþi imagina un oraº care a fost
construit în 20 de ani... În 2015 vor
sã facã un bloc care sã aibã cu 30 de
etaje mai mult decât cea mai înaltã
clãdire din Dubai”. Edilul-ºef al Cra-
iovei a declarat cã ºi-ar dori ca mã-
car stadionul „Ion Oblemenco” sã
poatã fi reconstruit de o firmã chi-
nezeascã pentru a aduce întrucâtva
cu celebrul stadion din Beijing, su-
pranumit „Cuib de pãsãri”. „Am vã-
zut cã ei au ca termen de finalizare

pentru un stadion de anvergura ce-
lui pe care ni-l dorim noi de un an de
zile, pe când la noi se vorbeºte de o
execuþie care va dura doi ani. Ori eu
vreau sã am bifat acest stadion pânã
la sfârºitul mandatului”, a mai spus
Olguþa Vasilescu.

Investitorii chinezi,
aºteptaþi la Craiova

Din delegaþia care a petrecut o
sãptãmânã în China au fãcut par-
te, alãturi de primarul Lia Olguþa
Vasilescu, viceprimarul Cristina
Calangiu, prefectul Marius Deca,
consilierul municipal Mihail Geno-
iu ºi primarul comunei Iºalniþa,
Ovidiu Flori. De cealaltã parte, ºi
Craiova a fost vizitatã, în douã rân-
duri, de oameni de afaceri care s-
au arãtat interesaþi de posibilitãþi-
le de investiþii în Bãnie. Ultima vi-

zitã a avut loc la mijlolcul lunii apri-
lie, investitorilor fiindu-le prezen-
tate ca posibilitãþi de iniþiere a pla-
nurilor de afaceri viitorul cartier de
locuinþe pe care Primãria Craiova
intenþioneazã sã îl ridice pe auto-
baza RAT, construcþia unui nou
spital municipal, precum ºi amena-

jarea noului stadion pe amplasa-
mentul celui existent. Deºi munici-
palitatea ºi-ar fi dorit sã îi atragã
într-un parteneriat pentru con-
struirea locuinþelor, investitorii
chinezi nu au oferit un rãspuns
concret.

LAURA MOÞÎRLICHE

comandãm asociaþiilor de proprietari
sã înceapã dezinsecþia în subsolurile
blocurilor, acolo unde existã condiþii
prielnice pentru înmulþirea þânþari-
lor”, a spus Cristian Popescu, direc-
tor general SC Salubritate Craiova
SRL, acþiunea de dezinsecþie desfã-
ºurându-se doar pe domeniul public.

A doua campanie de dezinsecþie
Potrivit reprezentanþilor Salubritã-

þii, produsul folosit în cadrul acestei
intervenþii se numeºte „Supertox” ºi
este o substanþã cu un spectru larg
de acþiune, care face parte din clasa
a treia de toxicitate ºi care este aviza-
tã de Ministerul Sãnãtãþii. Suprafaþã
totalã pe care va avea loc cea de-a
doua etapã de dezinsecþie este de 700
de hectare, iar „graficul intervenþiei
poate suferi unele modificãri în func-
þie de condiþiile meteorologice”, se
mai aratã în comunicatul societãþii de
salubrizare. Aceasta este cea de-a
doua campanie de îndepãrtare a þân-
þarilor, prima etapã fiind desfãºuratã
la începutul lunii mai când, timp de
20 de zile, a fost pulverizat acelaºi tip
de insecticid în zona lacurilor Craio-
vei (lacul din Parcul Romanescu, la-
cul Tanchiºtilor, lacul Valea Fetii, la-
cul de la Fãcãi ºi lacul din Grãdina
botanicã), parcurile ºi toate zonele
verzi din cartiere.

LAURA MOÞÎRLICHE

Profesorul de matematicã de la Grupul ªcolar „Traian Vuia” din Craiova, Daniel Cãtãlin Miloº a rãmas cu
pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendare primitã de la Curtea de Apel Craiova pentru luare de mitã. Sentinþa a

rãmas definitivã prin nerecurare, întrucât bãrbatul nu a atacat decizia în termenul legal prevãzut.
zile, în arest preventiv, iar în noiem-
brie 2012 a fost gãsit vinovat ºi con-
damnat la ºase luni de închisoare cu
suspendare pentru luare de mitã ºi
fals intelectual. Nemulþumiþi de deci-
zie, procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au atacat sentinþa
cu apel, care s-a judecat la Curtea de
Apel Craiova. Vineri, 1 martie a.c., ma-
gistraþii Curþii de Apel Craiova au
admis apelul declarat de procurori
împotriva hotãrârii pronunþate pe
fond de Tribunalul Dolj ºi au mãrit

pedeapsa lui Daniel Cãtãlin Miloº de
la 6 luni, la 2 ani de închisoare, men-
þinând modalitatea de executare, res-
pectiv cu suspendare, pe un termen
de încercare de 4 ani. În termen de 10
zile de la comunicare, atât procurorii,
cât ºi inculpatul puteau face recurs
împotriva deciziei Curþii de Apel Cra-
iova.  Pentru cã nu a fost atacatã de
nici una dintre pãrþi, sentinþa nr. 68
din 1 martie 2013 a Curþii de Apel Cra-
iova a rãmas definitivã.

CARMEN ZUICAN
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Proiectul Global Kindergarten
dezvoltat de AIESEC în partene-
riat cu asociaþia Aproape de TI-
NEri, a ajuns la sfârºitul celei de-a
doua ediþii.  Acest proiect are drept
scop dezvoltarea interesului ºi cu-
riozitãþii copiilor de grãdiniþã asu-
pra altor culturi, dar ºi asupra lim-
bilor strãine, vizând, de asemenea,
îmbunãtãþirea  cunoºtinþelor de lim-
bã englezã a participanþilor.

La evenimentul de închidere a
celei de-a doua ediþii, care s-a des-
fãºurat vineri. 28 iunie a.c., au luat
parte cadrele didactice de la grãdi-
niþele implicate în proiectul Global
Kinderg, precum ºi douã studente
venite din Brazilia ºi Filipine, care

le-au oferit celor mici o
experienþã de neuitat. In-
vitaþii au avut parte de un
moment în cadrul cãruia au
fost prezentate câteva din
momentele petrecute de
copiii din grãdiniþele parti-
cipante alãturi de studen-
tele strãine, iar cadrele di-
dactice participante la
acest proiect vor primi câte
o diplomã prin care le este
recunoscutã participarea la
acest proiect.

Grãdiniþele care au par-
ticipat la proiectul Global Kinderg
sunt: Grãdiniþa “Sf. Ana”, Grãdi-
niþa “Cãsuþa cu Poveºti”, Grãdini-

þa ”Cãsuþa Fermeca-
tã”, Grãdiniþa “Cur-
cubeul Copilãriei”,
Grãdiniþa “Joylight”,
Grãdiniþa “Tudor Va-
dimirescu”, Grãdiniþa
de la Colegiul Naþio-
nal “ªtefan Velovan”,
Grãdiniþa “Eden”.
Timp de ºase sãptã-
mâni, copiii au inter-
acþionat cu stundenþi
din Brazilia, Turcia ºi
Polonia, care au pre-
luat rolul educatorilor

ºi au creat activitãþi interactive de-
spre educaþie culturalã pentru co-
pii. Activitãþile didactice au fost im-
plementate într-un mod interactiv,
non-formal ºi uºor de înþeles pen-
tru copii, cu sprijinul cadrelor di-
dactice din cadrul grãdiniþelor im-
plicate. Cele cinci sesiuni sãptãmâ-
nale au avut ca teme principale:
descoperirea diferenþelor cultura-
le, educaþia lingvisticã (limba en-
glezã ºi limba maternã a studentu-
lui strãin), regulile de comporta-
ment în societate, educaþia artisti-
cã (muzicã, desen, teatru, dans),
sãnãtatea ºi nutriþia, dar ºi educa-
þia ecologicã.

ALINA DRÃGHICI

S-a încheiat cea de-a doua ediþie
a proiectului Global Kindergarten

Subiectele pe care absolvenþii de liceu le-
au avut de rezolvat la examenul scris de
Limba ºi Literatura Românã au fost împãr-
þite în trei cerinþe, fiecare notatã cu 30 de
puncte. La profilul uman, subiectul al III-
lea a avut ca cerinþã realizarea unui comen-
tariu al unei poezii simboliste, iar la subiec-
tul al II-lea elevii au avut de argumentat
importanþa unui jurnal în viaþa unui adoles-
cent, printr-un eseu de maximum 300 de
cuvinte. Pentru profilele tehnologic ºi real,
elevii au avut de fãcut un text despre temã
ºi viziune într-o poezie modernistã, având
de ales între trei autorii: Lucian Blaga, Eu-
gen Barbu ºi Tudor Arghezi. La profilul
uman, în schimb, au avut de realizat un eseu

despre temã ºi viziune în simbolism, având
de ales între poeziile “Plumb” sau “Lacus-
trã”, ale autorului George Bacovia.

Elevii, dezamãgiþi de subiecte
Aºteptaþi de pãrinþii care încercau sã-ºi

ascundã emoþiile, la ieºirea din examen,
candidaþii s-au arãtat dezamãgiþi, în spe-
cial din cauza ultimului subiect. “Nu ne
aºteptam sã avem poezia simbolisticã, pe
care nici nu o mai repetasem. Sunt con-
vinsã cã ºi ceilalþi colegi ai mei sperau sã
le pice un roman, însã, cu toate acestea
sunt convinsã cã voi lua peste 9”, a spus
Andreea Ionaºcu.

Acesta este primul an în care subiectele
de bacalaureat la Limba ºi literatura româ-
nã au fost diferenþiate în funcþie de filiere.
“Am avut încredere în cunoºtinþele mele ºi
cred cã voi lu peste 8.50. Îmi doream sã
avem prozã la partea a treia, aºa cum cred
cã ºi îºi doreau toþi ceilalþi, dar m-am des-
curcat. Eu sunt mulþumit de mine. Timpul
a fost suficient. Acum urmeazã Matemati-
ca, proba de care îmi este cel mai teamã”,
a spus ºi Andrei Coandã.

421 de candidaþi nu s-au
prezentat la examen

Potrivit vicepreºedintelui comisiei jude-
þene de examen, Alexandrina Nãstase, cinci
dintre cei eliminaþi au avut asupra lor tele-
fon mobil, iar ceilalþi doi au fost surprinºi
cu fiþuici. “Din cei 5.632 de candidaþi care
s-au înscris sã susþinã proba de Limba ºi
Literatura Românã, 421 au absentat, cei mai
mulþi fiind cei de la centru organizat la Li-
ceul Tehnologic Auto (79). Dintre cei 5211
candidaþi care s-au prezentat la examen, din

nefericire, ºapte au ales sã încerce frauda-
rea acestui examen ºi au fost eliminaþi. Cinci
dintre ei avut telefonul mobil asupra lor, iar
doi au fost gãsiþi cu fiþuici în buzunar, unul
dintre cazuri fiind semnalat chiar de cãtre
colegii din sala de clasã”, a spus vicepreºe-
dintele comisiei judeþene de examen, Ale-
xandrina Nãstase.

Elevii vor reveni în bãnci miercuri 3 iu-
lie, când va avea va avea loc proba obliga-
torie a profilului, care va fi la Istorie pentru
elevii de la filierele teoretice ºi la Matemati-
cã pentru cei de la clasele cu specializãri
tehnice sau de ºtiinþe exacte. Pe 5 iulie,
candidaþii vor susþine proba la alegere a
profilului ºi specializãrii.

Primele rezultatele vor fi afiºate pe 8 iu-
lie, pânã la ora 12.00. Tot în aceeaºi zi, pânã
la ora 16.00, se vor putea depune conte-
staþiile. Rezolvarea acestora se va face în-
tre 9 ºi 11 iulie, iar afiºarea rezultatelor fi-
nale pe data de 12 iulie.

ALINA DRÃGHICI

Prima probã scrisã a bacalaureatului, cea de Limba ºi Literatura Românã,
care s-a desfãºurat ieri a fost marcatã de multe cazuri de tentativã de frau-
dã, deºi sancþiunile sunt drastice, iar elevii au fost avertizaþi asupra lor cu
mult timp înainte. În judeþul Dolj, din cei peste 5000 de candidaþi, ºapte elevi
au fost pãrãsit sala de examen în mod forþat, fiind surprinºi în timp ce încer-
cau sã se “inspire” din diverse surse, precum telefoane mobile sau fiþuici.
Toþi aceºti candidaþi au pierdut dreptul de a mai participa la urmãtoarele
douã sesiuni, ºi li s-au anulat ºi probele de competenþe digitale.

ªapte eliminaþi la prima probã scrisã a Bacalaureatuluiªapte eliminaþi la prima probã scrisã a Bacalaureatuluiªapte eliminaþi la prima probã scrisã a Bacalaureatuluiªapte eliminaþi la prima probã scrisã a Bacalaureatuluiªapte eliminaþi la prima probã scrisã a Bacalaureatului

Secia de Etnografie a Muzeului
Olteniei (Casa Bãniei) va organiza pe
parcursul lunilor iulie ºi august mai
multe ateliere de meºteºuguri adre-
sate copiilor, dar nu numai, la care
participarea este gratuitã. Astfel, în-
tre 2-15 iulie ºi 31 iulie – 30 august
(marþea ºi vinerea, între orele 9.00 –
11.00), va avea loc atelierul de pic-
turã icoane pe lemn (îndrumãtor:
artistul plastic Doru Dragomir). Din
7 iulie pânã pe 30 august (miercu-
rea, între orele 9.00 – 10.30 ºi 10.30

– 12.00) se va desfãºura atelierul
de ceramicã (îndrumãtor: meºterul
olar ªtefan Truºcã). De asemenea,
de astãzi pânã la sfârºitul lunii viitoa-
re doritorii sunt aºteptaþi – joia, între
orele 10.00 ºi 12.00 – la atelierul
de icoane pe sticlã (îndrumãtor:
profesor Cãtãlin Ostroveanu). Ate-
lierele vor avea loc la Casa Bãniei,
din strada „Matei Basarab” nr. 16.
Pentru informaþii ºi înscrieri: tel.
0351.440.030.

MAGDA BRATU

Ate l i e re  g ra tu i te  de  o lã r i t
º i  i conãr i t  la  Casa  Bãn ie i ,

î n  pe r i oada  ve r i i
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Compania de teatru
„Laminarie” reia traseul
făcut de sculptorul român
pe jos,  la începutul secolului trec ut,
pornind din România şi având ca desti-
naţie capitala Franţei. După cum se ştie,
Constantin Brâncuşi a străbătut Europa
cu scopul de a ajunge la Paris, oraşul
care era în vremea respectivă centrul
european al vieţii artistice. Nu este vor-
ba însă doar de un simplu turneu tea-
tral, ci de un adevărat periplu de peste
6.000 km, ce include şapte ţări, ajun-
gând în teatre, muzee, centre culturale.
Programul cuprinde c inci spectac ole
prezentate pe scene diferite, conferin-
ţe, reşedinţe de creaţie, proiecţii video,

Pentru prima dată o alternativă
a timpului liber din vacanţă

Atelierele din cadrul proiectului
„Bios Art” nu sunt străine celor care
„ţin aproape” de Muzeul Olteniei,
ele desfăşurându-se încă din 2009
şi atrăgând mii de copii din grădini-
ţele şi şcolile craiovene. Este însă
pentru prima dată când reprezen-
tanţii instituţiei decid să aibă loc în
vacanţă, sub forma unei şcoli de
vară. Iar ideea a „prins” la public
aproape nesperat de bine!

«Şcoala de vară este un vis foarte
vechi al meu. Îmi doream un astfel
de program pentru copii, îmi do-
ream să le putem oferi o alternativă
pentru timpul liber. Iată că se înde-
plineşte prin această iniţiativă a co-
legei mele Lila Gima, care de câţiva
ani se preocupă de această idee şi
acum reuşim, în sfârşit, să o pu-
nem în practică. Mă bucur că a avut
priză la public: dacă la început am
zis că vom lucra cu grupe de câte
opt copii, acum a trebuit să dublăm
sau chiar să triplăm numărul! Foarte
mulţi colegi muzeografi sunt antre-

Aproape o sută de craioveni, de la 3 la 78 de ani,
vor frecventa Şcoala de vară „Bios Art în vacanţă” !

Proiect al Se cţiei de Ştiinţele Naturii a Muze ului
Olte nie i din Craiova,  care  se desfăşoară până la ju-
mătate a lunii se ptembrie,  Şcoala de  vară „Bios Art în
vacanţă” a debutat, ieri, cu un work shop de  pre ze n-
tare  a te hnicilor care vor f i folos ite  în cadrul celor
cinci ate liere . Aproape  o sută de  persoane s-au arătat
inte re sate să frecvente ze cursurile , determinându-i
pe  organizatori să suplime nteze  numărul de locuri şi
să înfiinţe ze câte două-trei grupe pentru f ie care ate-

Pagină realizată de MAGDA BRATU

lier. Inte resul a fost cu atât mai mare  cu cât cursurile
sunt gratuite şi, în plus,  se desfăşoară în perioada
vacanţei elevilor.  Majoritatea ce lor înscrişi sunt copii
preşcolari şi adole scenţi,  a precizat coordonatorul pro-
ie ctului,  muze ograf drd. Lila Gima,  însă e xistă ş i o…
exce pţie de  vârstă: o doamnă de  78 de ani! Foarte
mulţi au optat pentru atelie rul de modelaj în lut,  dar
în număr mare s-au îndreptat şi spre origami,  mo-
zaic, linogravură,  de coupage  ş i quilling.

naţi în acest nou tip de activitate
muzeală şi, pe lângă ateliere, ei vor
face şi nişte expuneri având ca temă
lumea plantelor ş i animalelor. În
plus, copiii, venind la aceste atelie-
re, vor putea să (re)vadă expoziţia
de la Secţia de Ştiinţele Naturii, care
le oferă foarte multe informaţii pri-
vind natura», a declarat dr. Corne-
lia Chimişliu, şeful Secţiei de Ştiin-
ţele Naturii a Muzeului Olteniei.
E aproape octogenară,
dar vrea să înveţe lucruri noi!

Însoţiţi de părinţi sau bunici şi
curioşi să afle ce activităţi vor des-
făşura în cadrul atelierelor, copiii au
făcut „roată”, ieri, la workshop-ul
de prezentare, în jurul muzeografei
Lila Gima. Scurtele demonstraţii,
prin care au fost evidenţiate tehni-
cile şi materialele care vor fi folosi-
te, i-au făcut şi mai nerăbdători să
înceapă lucrul! „Vă doresc să vă
simţiţi în elementul vostru, să fiţi
creativi şi intuitivi, dar şi mulţumiţi
de activităţile pe care le veţi desfă-
şura aici”, le-a spus aceasta.

Aproape o sută de persoane vor

frecventa atelierele din cadrul Şco-
lii de vară „Bios Art în vacanţă”,
majoritatea copii preşcolari şi ado-
lesc enţi, spune Lila Gima. „Dar
avem şi adulţi de 30-40 de ani, nu
neapărat însoţitori ai copiilor, ci pur
şi simpli iubitori ai tehnicilor pe
care le prezentăm”, a adăugat mu-
zeografa. Nu mică le-a fost mira-
rea organizatorilor însă când au pri-
mit înscrierea unei doamne în vâr-
stă de… 78 de ani! Au acceptat-o,
desigur, ba chiar au considerat că
este o lecţie de viaţă pentru mulţi.
„Doamna ne-a mărturisit că a citit
declaraţia unui medic specialist şi a
aflat astfel că cei bătrâni, ca să nu
ajungă la senilitate, trebuie să îşi
ocupe mintea cu ceva nou. Ştiind
din presă despre aceste ateliere, ne-
a telefonat, spunându-ne că vrea să
încerce tehnicile din cadrul atelie-
relor noastre”, a povestit Lila Gima.
Atelierul de modelaj în lut,
cel mai dorit de participanţi

Foarte mulţi dintre c ei c are
s-au înscris  la Şc oala de vară
„Bios  Art în vac anţă” au fos t

atraşi de modelajul în lut, fiind
necesară organizarea a trei gru-
pe la acest atelier  care se va des-
făşura în perioada 2-30 iulie: două
marţea (între orele 9.00-10.30 şi
10.30-12.00) şi una mierc urea
(9.00-10.30). „Chiar dacă le-am
spus  că nu o să folosim roata ola-
rului şi pur şi simplu vom mode-
la lutul brut, aşa cum făceau s tră-
moşii noştri, s-au înghesuit la
ac est atelier”, a mai spus  coor-

donatorul pro-
iec tului.

Pen tru c ă
s-a depăş it nu-
mărul prec oni-
zat de partici-
panţi, c âte două
gr upe ( înt re
or ele 9.0 0-
10.30 şi 10.30-
12.00) au fost
înfiinţate şi pen-
tru atelierele de
de coupage  ş i
quilling (4 iulie
– 8 au gus t,

joia),  linogravură (24 iulie – 28
augus t, mierc urea),  mozaic (6
august – 3 septembrie, marţea),
origami (15 august – 12 septem-
brie, joia). Fiecare atelier va avea
câte c inci module şi va fi f inali-
zat cu o expoziţie, la care vor par-
tic ipa toţi c ursanţii, vizitatorii
muzeului votând cele mai inedite
lucrări. Aces tea vor fi premiate
şi cuprinse într-o nouă expoziţie
colectivă, itinerantă.

We ek -end-ul trecut,  Craiova a primit vizi-
ta membrilor companie i de  te atru „Lamina-
rie” din Bologna (Italia) , aflaţi în această pe-
rioadă într-un turneu în Europa pe  urmele
marelui artis t român Constantin Brâncuşi.
Însoţiţ i de  prof. univ. dr. Ele na Pîrvu,  prode-
can al Facultăţii de Litere a Universităţii din
Craiova, oaspeţii au vizitat  obiective legate de

nume le  sculptorului:  Muzeul de Artă,  Cole-
giul Naţional „Carol I”, Colegiul Te hnic de Arte
ş i Meserii „Constantin Brâncuş i”,  Bise rica
„Madona Dudu”.  Astăzi, repre zentanţii com-
paniei „Laminarie ” se află la Bucureşti, unde,
pe  scena Teatrului „Bulandra”, pre zintă spe c-
tacolul „Proiecţie verticală”, joi vor ajunge la
Târgu Jiu, iar duminică,  7 iulie,  la Timişoara.

Obiectivul principal al
trupei în acest turneu, stră-
bătând Europa de la vest
la est, este de a studia în
profunzime viaţa şi activi-
tatea sculptorului Con-
stantin Brâncuşi şi de a
realiza o cercetare teatra-
lă despre personalitatea
extraordinară a artistului.

Compania teatrală „Laminarie” din Bologna a fost
fondată în anul 1999 şi este condusă de soţii Bruna Gam-
barelli, profesor la Universitatea din Bologna (unde predă
Cultura teatrului şi Literatura şi filozofia teatrului), şi
Febo Del Zozzo, regizor şi actor. Trupa are ca obiectiv
principal studiul limbajelor originale în cadrul teatrului
contemporan, prin spectacole care se adresează atât pu-
blicului adult, cât şi copiilor. În cursul celor aproape 14
ani de activitate, compania teatrală „Laminarie” a dezvol-
tat o poetică teatrală specială strâns legată de arhitectură
şi de artele vizuale, realizând spectacole în care sunt pre-
zente simultan tehnici diferite, în tentativa de a-i familiari-
za atât pe copii, cât şi pe adulţi cu limbajele contemporane
ale teatrului, ale cinematografiei şi ale artelor vizuale.

urmate de realizarea unei expoziţii foto.
Început pe 27 iunie, din Bologna (Ita-

lia), turneul trupei „Laminarie” a urmat
traseul Zagreb (Croaţia), Belgrad (Serbia),
apoi România, şi va continua cu Buda-
pesta (Ungaria), Munchen (Germania) şi
Paris (Franţa), unde va avea loc ultima
reprezentaţie a spectacolului „Proiecţie
verticală”, încheindu-se, rotund, la Bo-
logna. Spectacolul explorează, prin inter-
mediul limbajului teatrului contemporan,
una dintre renumitele opere ale artistului,
Coloana Infinitului, din care Brâncuşi a
realizat mai multe variante. Cea mai cu-

noscută face parte din Ansamblul Mo-
numental „Calea Eroilor” din Târgu Jiu.

Proiectul „Brâncuşi. Proiecţie ver-
ticală” este iniţiat de Febo Del Zozzo,
iar la el participă Bruna Gambarelli,
Febo Del Zozzo, fiicele Sofia Del Zozzo
şi Agnese Del Zozzo şi studentele la
scenografie Noemi Piccorossi şi Lau-
ra Martorana (Accademia delle Belle
Arti din Bologna). Obiectivul este in-
troduc erea numelui lui Cons tantin
Brâncuşi în galeria personalităţilor că-
rora compania „Laminarie” le-a dedi-
cat producţii teatrale – Jackson Pol-
lock, Elias Canetti, Varlam Shalamov,
Simone Weil, Bobby Fischer –, pro-
punându-şi să demonstreze că geniul

artistic se hrăneşte din experienţa fizi-
că, acoperind distanţe geografice mari
şi înfruntând dificultăţi neaşteptate.

Călătoria companiei „Laminarie” este
realizată în colaborare cu MAMbo –
Muzeul de Artă Modernă din Bologna,
Muzeul Naţional de Artă, Teatrul „Bu-
landra” şi Institutul Italian de Cultură din
Bucureşti, oraşele Târgu Jiu, Craiova şi
Timişoara, Centrul Bakelit Multi Art din
Budapesta, Institutul Avant Rue şi Ga-
leria Tornabuoni din Paris şi cu contri-
buţia Inspectoratului pentru Cultură al
Regiunii Emilia-Romagna.

Membrii companiei italiene de teatru „Laminarie” –
pe urmele lui Brâncuşi, la Craiova şi Tg. Jiu
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Programul  “HEINEKEN
pentru Comunitãþi” face par-
te din Agenda de Sustenabili-
tate a companiei HEINEKEN,
“Brewing a Better Future”.
Abordarea companiei asupra
sustenabilitãþii este caracteri-
zatã printr-o viziune integratã,
care acoperã toate ariile de
activitate ale companiei ºi o

ajutã sã îºi desfãºoare activi-
tatea în România pe termen
lung, în mod eficient ºi respon-
sabil. Una dintre ariile impor-
tante ale Agendei de Sustena-
bilitate “Brewing a Better Fu-
ture” este susþinerea comuni-
tãþilor locale în care compania
îºi desfãºoarã activitatea, prin
investiþia în programe relevan-
te pentru aceste comunitãþi.
La fel ca ºi anul trecut, pro-
gramul de responsabilitate so-
c ia lã  “HEINEKEN pentru
Comunitãþi” se desfãºoarã în

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

HEINEKEN a anunþat ieri, în ca-
drul unei conferiþe de presã, organi-
zatã la Hotel Europeca, din Craio-
va, care sunt cele douã proiecte câº-
tigãtoare ale programului de res-
ponsabilitate socialã „HEINEKEN
pentru Comunitãþi”, ediþia 2013 lan-
sat în oraºul Craiova în parteneriat
cu Asociaþia CSR Nest. Programul
este dedicat susþinerii ºi dezvoltãrii
comunitãþii locale din oraºul Craio-
va. Cele douã granturi acordate sunt

în valoare de  50.000 RON fiecare.
În urma unui proces de evaluare a
tuturor proiectelor înscrise în pro-
gramul de responsabilitate socialã
“HEINEKEN pentru Comunitãþi”,
juriul programului a desemnat cele
douã organizaþii nonguvernamenta-
le câºtigãtoare: Asociaþia PR Pãtrat
cu proiectul – „De la comunitãþi la
comunitate” ºi Asociaþia Fapte Bune
pentru Comunitate cu proiectul –
„Mentorat în fapte bune”.

cele patru oraºe de pe terito-
riul României în care HEINE-
KEN este prezentã cu fabrici:
Constanþa, Craiova, Miercu-
rea Ciuc ºi Târgu Mureº.  „De
la un an la altul se observã o
creºtere a numãrului de pro-
iecte înscrise în programul de
responsabilitate socialã <HEI-
NEKEN pentru Comunitãþi>,

ceea ce reprezintã o confirma-
re a faptului cã iniþiativa noas-
trã de implicare în susþinerea
ºi dezvoltarea comunitãþii lo-
cale din Craiova, în care ne
desfãºurãm activitatea, a fost
bine primitã, s-a bucurat de un
interes în creºtere în rândul
aplicanþilor ºi a rãspuns unor
nevoi reale cu care comunita-
tea din Craiova se confruntã.
În acest sens, suntem încân-
taþi sã susþinem cele douã pro-
iecte pe care juriul indepen-
dent le-a declarat câºtigãtoa-

re în cadrul programului, din
Craiova”, declarã Alina Þâru,
directorul fabricii  de bere
HEINEKEN din Craiova.

Finanþare în valoare
de 50.000 RON

fiecare
Cele douã proiecte câºtigã-

toare din  oraºul Craiova  vor
primi o finanþare în valoare de
50.000 RON fiecare. Suma ob-
þinutã va fi destinatã implemen-
tãrii programului conform ca-
lendarului stabilit de finanþator.
Implementarea proiectelor va
avea loc între 15 iulie 2013 –
1 februarie 2014, iar în aceas-
tã perioadã finanþatorul va or-
ganiza câte o vizitã de moni-
torizare pentru fiecare proiect
câºtigãtor. Pentru a asigura
imparþialitatea ºi transparenþa
procesului de evaluare a pro-
iectelor propuse, câºtigãtorii
au fost desemnaþi de cãtre un
juriu independent de finanþato-
rul programului, format din eva-
luatori cu experienþã de peste
ºase ani în evaluarea de pro-
iecte. “Având în vedere cã

acest program  s-a concentrat
pe aria oraºului Craiova ºi pe
o razã de 15 kilometri în jurul
acestuia, considerãm cã un nu-
mãr de 19 proiecte înscrise re-
prezintã un rezultat foarte bun.
La fel ca ºi în anii trecuþi, apli-
canþii din Craiova din cadrul
programului <HEINEKEN
pentru Comunitãþi> au acope-
rit prin proiectele depuse spre
finanþare o mare parte dintre
componentele din sectorul
ONG respectiv social, sãnãta-
te, culturã ºi turism. Totodatã,
în program s-au înscris ºi pro-
iecte mixte”, a declarat Sergiu
Sebesi, preºedintele Asociaþiei
CSR Nest.

La rândul sãu, „Asociaþia Fapte Bune pentru Comunitate”  ºi-a
propus prin proiectul sãu,  „Mentorat în fapte bune” dezvoltarea
abilitatilor socio-profesionale ale persoanelor cu dizabilitãþi din Craio-
va, prin participarea acestora la un program structurat de mentorat;
promovarea acestora ca persoane resursã pentru comunitate; forma-
rea unei echipe de voluntari în lobby ºi advocacy cu scopul facilitãrii
angajãrii pe piaþa forþei de muncã a persoanelor cu dizabilitãþi.

Obiectivele proiectului „De la comunitãþi la comunitate” al
„Asociaþiei PR Pãtrat” urmãresc crearea unei comunitãþi online
a organizaþiilor neguvernamentale din Craiova prin realizarea unei
platforme online dedicate îmbunãtãþirii practicilor acestora în do-
meniul comunicãrii, managementului ºi CSR-ului precum ºi dez-
voltarea capacitãþii lor de a acþiona responsabil, eficient ºi suste-
nabil, ca parte a aceleiaºi comunitãþi.

Despre organizaþia “CSR Nest”:

CSR Nest este o organizaþie româneascã, cu caracter apolitic, non-
profit, non-discriminatoriu pe criterii sociale, religioase, sexuale, etni-
ce, de naþionalitate sau filosofice, supusã legislaþiei române în vigoare,
înfiinþatã în anul 2010. Misiunea Asociaþiei este aceea de a oferi soluþii
ºi servicii atât sectorului neguvernamental cât ºi celui corporatist prin
promovarea responsabilitãþii sociale în rândul societãþii civile ºi al com-
paniilor. De asemenea, asociaþia îºi mai propune sã contribuie la pro-
gresul social ºi cultural, educaþional ºi turistic al României.

19 proiecte au fost
înscrise în competiþie

Totodatã, membrii juriului au
evaluat independent unul de ce-
lãlalt fiecare proiect în parte
pentru a nu altera caracterul ob-
iectiv al procesului de evaluare
ºi în strictã conformitate cu cri-
teriile de eligibilitate stabilite de
cãtre finantaþor în ghidul evalua-
torului.  „La nivelul oraºului Cra-
iova, în cadrul programului
“HEINEKEN pentru Comuni-
tãþi” ediþia 2013 s-au înscris
19 proiecte din partea a 19 or-
ganizaþii nonguvernamentale,
având sediul în oraºul Craiova.
În ceea ce priveºte proiectele
înscrise, 6 proiecte sunt exclu-
siv pe social, 1 este exclusiv pe
sãnãtate, 4 sunt exclusiv proiec-
te culturale, 1 proiect este ex-
clusiv pe turism ºi 7 proiecte
sunt mixte (social-mediu-sãnã-
tate-educaþie; social-culturã-tu-
rism-mediu; social-culturã, so-
cial-mediu, social-mediu-turism;
mediu-culturã)”, a subliniat Ser-
giu Sebesi.
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Franþa, Italia ºi Grecia au fi-
gurat printre cele 38 de þinte su-
pravegheate de Agenþia Naþio-
nalã de Securitate (NSA) din
SUA, se precizeazã în docu-
mentele oferite „The Guardian”
de fostul consultant al agenþiei,
Edward Snowden. Unul dintre
documentele NSA aratã cã ac-
tivitãþile de spionaj electronic
ale agenþiei au vizat ambasade
din Washington ºi reprezentan-

þele þãrilor membre ONU, a in-
serat duminicã, 30 iunie a.c., co-
tidianul britanic pe site-ul sãu.
Tentativele de ascultare au vi-
zat cu predilecþie ambasadele
Franþei, Italiei ºi Greciei la Wa-
shington. Japonia, Mexic, Core-
ea de Sud, India ºi Turcia s-au
aflat, de asemenea, printre þin-
tele operaþiunilor de surpave-
ghere electronicã, potrivit unui
document datat din 2010. Sãp-

tãmânalul german „Der Spie-
gel” a concluzionat sâmbãtã, pe
baza documentelor furnizate de
Edward Snowden, cã NSA, acu-
zatã de spionarea comunicaþii-
lor electronice prin intermediul
programului PRISM, a vizat bi-
rourile UE din Bruxelles ºi mi-
siunile diplomatice ale UE la
Washington. Delegaþia UE la
ONU a fost, de asemenea, mo-
nitorizatã, potrivit „Der Spie-

gel”. Se vorbeºte de mi-
crofoane instalate în clãdi-
re, dar ºi de infiltrarea re-
þelei informatice, încât sã
permitã citirea e-mail-uri-
lor ºi documentelor inter-
ne. Potrivit documentelor
confidenþiale citate de pu-
blicaþia germanã, europenii
erau explicit desemnaþi
drept „þinte de atacat”.
Potrivit documentelor con-
sultate de „The Guardian”,
operaþiunea care a vizat
UE a avut drept obiectiv
aflarea a cât mai multor di-
sensiuni dintre þãrile mem-
bre. Operaþiunea de surpa-
veghere a reprezentanþei
Franþei la ONU a fost bo-
tezatã „Blackfoot”, iar cea

care a vizat ambasada Franþei
la Washington „Wabash”. Am-
basada Italiei la Washington a
fost introdusã într-o operaþiune
al cãrei nume de cod era „Bru-
neau”. UE, Franþa ºi Germania
au cerut duminicã explicaþii pe
seama legaþiilor de spionaj îm-
potriva UE. „Între parteneri nu
se spioneazã”, a lansat dumini-
cã, la Luxemburg, comisarul eu-
ropean pentru Justiþie, Viviane
Reding. „Nu putem negocia o
piaþã transatlanticã în cazul în
care existã neîncredere între
partenerii noºtri”, a mai decla-
rat ea, susþinând cã SUA tre-
buie sã disipeze cât mai repede
aceste îndoieli. Direcþia Naþio-
nalã de Informaþii (ODNI) din
SUA, care supravegheazã
agenþiile de informaþii din þarã,
printre care ºi NSA, a menþio-
nat într-un comunicat cã „SUA
vor rãspunde în mod corespun-
zãtor” UE ºi þãrilor membre, pe
canale diplomatice. „Dacã nu
vom comenta în public asupra
activitãþilor de informaþii presu-
puse nu o facem pentru cã SUA
colecteazã informaþii externe de
tipul celor colectate de toate
þãrile”, a precizat ODNI.

Franþa, Italia ºi Grecia monitorizate de NSAFranþa, Italia ºi Grecia monitorizate de NSAFranþa, Italia ºi Grecia monitorizate de NSAFranþa, Italia ºi Grecia monitorizate de NSAFranþa, Italia ºi Grecia monitorizate de NSA

Rata ºomajului în zona euro a
atins o nouã valoare record, de
12,1% din populaþia activã în luna
mai 2013, în creºtere faþã de 12%
în luna aprilie 2013, în timp ce în
Uniunea Europeanã indicatorul a
rãmas nemodificat, la 10,9%, a
anunþat ieri Oficiul european de
statisticã (Eurostat). Aproximativ
26,405 milioane de persoane erau
în ºomaj în UE în cursul lunii mai,
dintre care 19,22 milioane de
ºomeri numai în cele 17 state
membre ale zonei euro. Situaþia
ºomajului este una deosebit de
gravã în Spania ºi Grecia, douã
þãri lovite de crizã, unde rata
ºomajului a ajuns în mai la 26,9%
ºi, respectiv 26,8% (în luna mar-
tie). La polul opus se situeazã
Austria ºi Germania, cu o ratã a

Rata ºomajului  în zona euro a atins
nivelul  record de 12,1% în mai

Fosta preºedintã socialistã Mi-
chelle Bachelet a obþinut dumi-
nicã o victorie fãrã drept de apel
în alegerile primare, organizate
în perspectiva scrutinului prezi-
denþial din noiembrie, pentru coa-
liþia de opoziþie, în timp ce în ta-
bãra guvernamentalã pare cã a
avut câºtig de cauzã, la capãtul
unei lupte strânse, ultraconser-
vatorul Pablo Longueira (un
apropiat al fostului dictator de-
funct Augusto Pinochet), trans-
mite France Presse. Conform ul-
timelor cifre oficiale, ce au în
vedere numãrãtoarea a 92% din
voturi, Michelle Bachelet, 61 de
ani, s-a impus cu 73,76% din vo-
turile coaliþiei de stânga, ce reu-

Chile:  Victorie zdrobitoare a fostei
preºedinte,  Michel le  Bachelet ,
în  aleger i le  pr imare ale stângi i

neºte socialiºti, creºtin-demo-
craþi, social-democraþi ºi radicali.
La dreapta eºichierului politic,
fostul ministru al Economiei, Pa-
blo Longueira, 54 de ani, a obþi-
nut 50,66% din voturile taberei gu-
vernamentale, în faþa rivalului sãu,
fostul ministru al Apãrãrii, Andres
Allamand (49,33% din sufragii).
Victoria lejerã a fostei ºefe de stat
socialistã (2006-2010), precum ºi
rata de participare mai ridicatã
decât se aºtepta iniþial, sporesc
ºansele acesteia de a obþine vic-
toria încã din primul tur al scruti-
nului prezidenþial, programat la 17
noiembrie, ceea ce ar fi o premie-
rã în Chile în ultimii 20 de ani, po-
trivit analiºtilor.

ºomajului de 4,7% ºi, respectiv,
5,3%. România se situeazã sub
media UE, cu o ratã a ºomajului
de 7,5%. ªi rata anualã a inflaþiei
în zona euro a crescut în luna iu-
nie, pânã la 1,6%, de la nivelul de
1,4% înregistrat în luna mai, con-
form unei estimãri preliminare
publicate ieri de Eurostat. În po-
fida creºterii din luna iunie, infla-
þia în zona euro este în continua-
re sub þinta avutã în vedere de
Banca Centralã Europeanã, care
vrea sã menþinã creºterea preþu-
rilor sub, dar în apropiere, de douã
procente. Cifrele preliminare pu-
blicate de Eurostat aratã cã ma-
jorarea preþurilor la alimente, bã-
uturi ºi þigãri a fost principalul
motiv care a stat în spatele creº-
terii inflaþiei în luna mai.

Manifestanþii egipteni au atacat, ieri, se-
diul Fraþilor Musulmani, la o zi de la ciocniri-
le sângeroase dintre susþinãtorii ºi opozanþii
preºedintelui Mohamed Morsi (foto). Clãdi-
rea, situatã în cartierul Moqqatam din estul
Cairo, a fost invadatã de atacatori, care au
aruncat obiecte pe fereastrã, în timp ce alþii
luau mobilierul. Martorii oculari au declarat
cã nici un membru al confreriei nu se afla în
interior, deoarece au fost scoºi afarã din clã-
dire înaintea atacului. Miºcarea Tamarrod,
aflatã la originea contestãrii preºedintelui
egiptean Mohamed Morsi, i-a cerut ieri aces-
tuia sã pãrãseascã puterea pânã astãzi. „Îi
dãm lui Mohamed Morsi termen pânã marþi,
la ora 17.00 (18.00 ora României) pentru a
pãrãsi puterea ºi a le permite instituþiilor sta-
tului sã pregãteascã alegeri prezidenþiale
anticipate”, afirmã un comunicat al Tamar-
rod, publicat pe site-ul sãu de Internet. În
caz de refuz, „marþi la ora 17.00 va fi debu-
tul unei campanii de nesupunere civilã tota-
lã”. Tamarrod (revoltã în arabã), susþinutã

de numeroase personalitãþi ºi miºcãri ale
opoziþiei laice, liberale sau de stânga, asigu-
rã cã a strâns peste 22 de milioane de sem-
nãturi pentru organizarea de alegeri prezi-
denþiale anticipate, ceea ce înseamnã un nu-
mãr de alegãtori mai mare decât cel
care l-a votat pe Morsi în iunie 2012
(13,23 de milioane). Aceastã miºcare
a fãcut apel la manifestaþii de amploa-
re, în cursul cãrora, duminicã, „mili-
oane” de egipteni, potrivit armatei, au
defilatã în þarã cu ocazia primei ani-
versãri a preluãrii funcþiei de cãtre
primul preºedinte civil al Egiptului.
Cinci persoane au fost ucise în aceste
contruntãri între susþinãtori ºi opozanþi
ai preºedintelui. De asemenea, mani-
festaþii anti-Morsi au avut loc dumini-
cã în Alexandria (nordul Egiptului), al
doilea oraº ca mãrime al þãrii, la Me-
nuf ºi Mahallah, în Delta râului Nil, pre-
cum ºi la Port-Said ºi Suez, pe canalul
cu acelaºi nume, ºi chiar în oraºul na-

tal al lui Morsi, Zagazig, la nord-est de Cai-
ro. Preºedinþia a reacþionat afirmând cã „dia-
logul este singura cale de a ajunge la o înþe-
legere” ºi cã este „deschisã pentru a lansa
un dialog naþional veritabil ºi serios”.

Egipt: Opoziþia îi oferã termen pânã astãzi lui Morsi pentru a pãrãsi puterea

Ploi torenþiale în nordul
ºi sud-vestul Chinei, alertã
de furtuni

Ploi torenþiale vor cãdea în
zone din nordul ºi sud-vestul
Chinei în urmãtoarele trei zile, a
anunþat Agenþia Naþionalã de
Meteorologie chinezã (NMC), care
a emis ieri o alertã de furtuni,
informeazã Xinhua. NMC a afirmat
cã ploi torenþiale se vor înregistra
luni ºi marþi (n.r. – ieri ºi astãzi) în
regiuni din Bazinul Sichuan, în
nordul ºi nord-estul Chinei ºi în
zonele de-a lungul râurilor
fluviilor Galben ºi Huaihe, precum
ºi în provinciile din vest, Gansu,
Shaanxi ºi Yunnan. În unele zone
se vor înregistra cantitãþi de
precipitaþii de 100 pânã la 160
mm. De asemenea, Rumbia, cea de-
a ºasea furtunã tropicalã care a
lovit China în acest an, se îndreap-
tã spre zonele de coastã din sudul
Chinei, unde se aflã provinciile
Guangdong ºi Hainan. Furtuna
urma sã loveascã cele douã
provincii asearã sau astãzi de
dimineaþã, aducând ploi torenþia-
le, furtuni ºi grindinã în zonã,
precum ºi în regiunea autonomã
Guangxi Zhuang. Pe de altã parte,
agenþia de meteorologie a afirmat
cã temperaturi ridicate, între 35 ºi
39 de grade Celsius, se vor
înregistra în zone la sud de fluviul
Yangtze în zilele urmãtoare.
Hahn: Este important
ca podul Calafat-Vidin
sã poatã fi traversat
rapid, fãrã cozi

Noul pod peste Dunãre, dintre
Calafat ºi Vidin, este un exemplu
pentru ceea ce s-a realizat în cadrul
Strategiei UE pentru regiunea
Dunãrii (SUERD), dar acum este
important ca autoritãþile care-l
gestioneazã sã asigure o traversare
rapidã, fãrã a se crea cozi prea
lungi ºi ambuteiaje, a declarat ieri
comisarul european pentru Politicã
regionalã, Johannes Hahn, cu
prilejul prezentãrii primului raport
de evaluare privind macroregiunile
UE, transmite Agerpres. „Calafat-
Vidin este un exemplu foarte bun
pentru ceea ce s-a realizat (în
cadrul SUERD), dar acum este
important sã-l foloseascã ºi sã
asigure o traversare rapidã, sã nu
se creeze cozi prea lungi ºi ambute-
iaje”, a declarat Johannes Hahn în
cadrul conferinþei de presã.
Case inundate ºi fãrã curent
electric în Republica Moldova

Zeci de case au fost inundate,
iar 43 de localitãþi din Republica
Moldova au rãmas ieri fãrã curent
electric din cauza ploilor abun-
dente, informeazã Pro TV Chiºi-
nãu. Potrivit Serviciului Situaþii
Exceptionale, este vorba de
municipiul Chiºinãu ºi localitãþi
din 13 raioane ale þãrii: Fãleºti,
Cãuºeni, ªtefan Vodã, Hânceºti,
Basarabeasca, Leova, Taraclia,
Rezina, UTA Gãgãuzia, Orhei,
Strãºeni ºi Ialoveni. Zeci de case
la sol, aproximativ o sutã de
apartamente ºi 20 de instituþii de
învãþãmant au fost inundate. În
Chiºinãu, unde din cauza ploilor
traficul a fost îngreunat, iar mai
multe strãzi sunt blocate, a fost
declaratã situaþie excepþionalã.
Autoritãþile susþin ca volumul de
apa din ultimele douã zile este de
trei ori mai mare decât media
pentru aceastã perioadã. Ploi de
scurtã duratã, însoþite de tunete ºi
fulgere, vor avea loc ºi în urmã-
toarele zile, potrivit Serviciului
Hidrometeorologic de Stat.
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Reporter: Aş vrea, pentru înce-
put, să-mi spui care este povestea
cu manuscrisele lui Cantemir. Ce
s-a tipărit din Rusia şi ce a mai ră-
mas? Ce manuscrise are Cantemir
în lume? Dar în România?

C.B.: Povestea mea cu manuscri-
sele lui Cantemir începe p rin 1981,
când am publicat în Ramuri un eseu
în care dădeam o pagină inedită în
latineşte din Sacro-Sanctae Scientiae
indepingibilis Imago. Era un text de-
spre Ens şi l-am găsit în manuscrisul
latin 76, în Biblioteca Academiei Ro-
mâne. Fusese copiat de Tocilescu în
Rusia, prin 1878. Acum câţiva ani, cu
prilejul premiilo r Academiei Mihai
Eminescu l-am rugat pe ambasado-
rul Rusiei, Excelenţa Sa Alexander
Churilin, să mă ajute să scanez ma-
nuscrisele lui Cantemir ce se află în
Rusia. M-a întrebat ce manuscrise mă
interesează şi i-am scris că toate ma-
nuscrisele lui Cantemir mă interesea-
ză. După aproape o jumătate de an,
am primit o scrisoare prin care mi se
comunica acordul înaltelor oficialităţi

Craiova 2020 – Capitală

Un dialog convenţionalUn dialog convenţionalUn dialog convenţionalUn dialog convenţionalUn dialog convenţionalUn dialog convenţionalUn dialog convenţionalUn dialog convenţionalUn dialog convenţional
 omul care îi visează pe omul care îi visează pe omul care îi visează pe omul care îi visează pe omul care îi visează pe omul care îi visează pe omul care îi visează pe omul care îi visează pe omul care îi visează pe

La 18 ani era considerat „copilul teri-
bil” al Craiovei sau, poftim, unul dintre
ei. Elev fiind la Colegiul Naţional „Fra-
ţii Buzeşti”, deja stârnea admiraţie. Ca
student în anul II al Facultăţii de Filolo-
gie a Universităţii din Craiova, a repre-
zentat Doljul în competiţia interjudeţea-
nă „Drum de glorii”, dedicată Centena-
rului Independenţei, pe teme de cultură
generală, transmisă în direct de postul
naţional de televiziune. Îmi amintesc de
competiţie, fiindcă avea dinamism, dar şi
substanţă. Genera pasiuni. Constantin
Barbu era rebel. Avea plete, la care nu
voia să renunţe, şi, pentru a nu intra în
coliziune cu recomandările „centrului”,

autorităţile locale aranjaseră cu un fri-
zer să îi prindă părul cu agrafe, cât mai
discret. La 24 de ani, accesese deja în cer-
cul de tineri scriitori din Craiova, fiind
reperat de Marin Sorescu, redactorul-şef
al revistei „Ramuri”. La 30 de ani, re-
prezenta o promisiune ispititoare a tine-
rilor filozofi, remarcat fiind de Constan-
tin Noica. Este prezent în „Grupul de la
Păltiniş”, în toate informările Securită-
ţii, care au apărut ulterior. Pentru pri-
ma dată, în 1976, deja se înfăţişează ca un
exeget, dar de o altă ţinută, a lui Mihai
Eminescu. În 1985, publică eseul „Rosti-
rea esenţială”, cu o Prefaţă a lui Marin
Sorescu, prin care atrage atenţia celorC

on
sta

nt
in

 B
ar

bu

ruse: mi se va permite fotocopierea
color a tuturor manuscriselor lui Can-
temir. Mai târziu, am aflat la Mosco-
va că aprobarea o dăduse însuşi Vla-
dimir Putin. Până azi, am editat 25 de
volume din Integrala Manuscriselor
Cantemir. Şi te rog să îmi dai voie
pentru cititorii „Cuvântului Libertă-
ţii” să înşir titlurile celor 25 de volu-
me:

I. Sacro-sanctae Scientiae Indepin-
gibilis Imago

II. Loca Obscura in Cathechisi,
quae ab anonymo authore slaveno
idiomate edita et Pervoe ucenie otro-
kom intitula est, dilucidata authore
Principe Demetrio Cantemirio

III. Institutio Logices Idest De phi-
losophiae instrumentali Arte Habitus

IV. Incrementorum et decremento-
rum  Aulae Othmannicae(I)

V.Incrementorum et decremento-
rum Aulae Othmannicae(II)

VI. Historia incrementorum atque
decrementorum Aulae Othmmanicae,

Dell’Accrescimento e Decadenza
Dell’ImperoOthomano o sia Epitome

dell’IstoriaTurca. Parte prima
checont ienel’accres cimento
dal MCCC al MDCLXXII.

Annotazioni
VII. Istoria Ieroglifică
VIII. Hronicul Vech imei a

Romano-Moldo-Vlahilor
IX. Curanus. De Curani ety-

mologico nomine
X. Ioannis Baptistae Van

Helmont Phisices universalis
doctrina et christianae fidei
congrua et necessaria philo-
sophia (I)

XI. Ioannis Baptistae Van
Helmont Phisices universalis
doctrina et christianae fidei
congrua et necessaria philo-
sophia (II)

XII. De Vita et rebus gestis
Constantini Cantemiri.

Panegiricul Sfântului Dumitru
XIII. Jurnalul persan
XIV. Incompendiolum Universae

Logices Institutionis
XV. Diploma de la Luţk
XVI. Uimitoarele revoluţii ale drep-

tei răzbunări a lu i
Dumnezeu   asupra
familiei lui Brânco-
veanu şi a Cantacu-
zinilor vestiţi în Ţara
Românească

XVII. De Antiquis
Dacia nominibus

XVIII. De Ant i-
quis et Hodiernis
Moldaviae Nomini-
bus

XIX. Sat ire de
Antioh Cantemir

XX. Arhiva Ser-
ghei Cantemir

XXI. Corespon-
denţa dintre Antioh
Cantemir, Maria
Cantemir, Constan-
tin Cantemir (I)

XXII. Corespon-
denţa dintre Antioh
Cantemir, Maria
Cantemir, Constan-
tin Cantemir (II)

XXIII. G.F. Müller,
Jurnalul prinţului Di-
mitrie Cantemir

Biografia lui De-
metrius Cantemir

XXIV. Notationes

quotidianae de Ivan Iliinski
XXV. Manifestul lui Petru cel Mare
Eu am lărgit conceptul de “manu-

scris Cantemir”, incluzând aici şi co-
pii făcute de Iliinski, Müller, Bayer
sau anonimi, manus cris e Antioh
Cantemir etc.

Ediţia are un strălucitor colectiv
de onoare şi un impresionant consi-
liu ştiinţific. Finanţatorul general al
proiecului este domnul Paul Tudor
(pe care l-am cunoscut prin domnul
Ion Deaconescu, a cărui contribuţie
unică este doar aceea că ne-a făcut
cunoştinţă; atât). Ediţia stă numai în
răspunderea şi munca mea, cu punct
şi virgulă (chiar şi concepţia grafică
şi corectura). Este stupefiant cum unii
vor „glorie”, cărturărie, premii maso-
nice în contul muncii mele. Sper să
fie clar, ca să nu aduc în discuţie ade-
vărul care distruge.

Din Rusia mai avem de tipărit 75
de lăzi din „Arhiva Serghei Cantemir”,
13 manuscrise care se află la Sankt
Petersburg şi câteva manuscrise ine-
dite şi necunoscute aflate atât la Mos-
cova cât şi la Sankt Petersburg. Gra-
ţie generozităţii eminentului politician
Putin şi ajutorului pe care mi l-au dat
câţiva savanţi ruşi, am avut norocul
smintitor să găsesc manus crise pe
care nu le-a publicat nimeni.

Manuscrisele Cantemir se mai gă-
sesc, în afară de Rusia şi România, în
încă vreo zece ţări din lume şi vreau
ca să tipăresc în facsimil color toate
cele aproape 125 de volume, cât va

număra Integrala Manus criselo r
Cantemir, şi vreau de asemenea ca
toate ţările care au manuscrise Can-
temir să aibă întregul Tezaur Cante-
mir. Sunt ani de când, rugat de o bună
prietenă, am întocmit inventarul Te-
zaurului Cantemir cu tot ce există
Cantemir în lume.

Astfel Cantemir apare ca o mare
reţea planetară. Dacă vom spune că
manuscris ele sale se află în Rusia,
Fran ţa, Anglia, Germania, Vatican/
Italia, SUA – şi e suficient.

S-au scris despre Cantemir, încă
de la 1714, mii de pagini în toate ma-
rile culturi (în rusă, engleză, france-
ză, germană), pe care vreau să le adun
într-o arhivă Cantemir pentru a pu-
tea fonda tradiţia Cantemir. În acest
proiect sunt susţinut de Universita-
tea Creştină Dimitrie Cantemir, prin
eminentul meu rector prof. univ. dr.
Corina Dumitrescu. În această toam-
nă, UCDC va organiza primul mare
Simpozion Internaţional Cantemir.

În România, sunt puţine originale
Cantemir. O filă (fila 42) din Loca ob-
scura, 4 file plus 24 din Sacro-Sanc-
tae Scientiae indepingibilis Imago, o
filă într-un manuscris muzical, dar
multe copii, între care cele mai im-
portante sunt mss. 83 şi 46 (ale Hro-
nicului). Documente istorice sunt în
Biblioteca Academiei şi ele au fost şi
expuse în noiembrie 2012 în uluitoa-
rea expoziţie organizată de doamna
Gabriela Dumitrescu.

Dragă Mircea, aceasta este par-
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Culturală Europeană (proiect asumat)

 cu scriitorul Constantin Barbu, cu scriitorul Constantin Barbu, cu scriitorul Constantin Barbu, cu scriitorul Constantin Barbu, cu scriitorul Constantin Barbu, cu scriitorul Constantin Barbu, cu scriitorul Constantin Barbu, cu scriitorul Constantin Barbu, cu scriitorul Constantin Barbu,
Interviu realizat de

MIRCEA CANŢĂR

Mihai Eminescu şi pe Dimitrie CantemirMihai Eminescu şi pe Dimitrie CantemirMihai Eminescu şi pe Dimitrie CantemirMihai Eminescu şi pe Dimitrie CantemirMihai Eminescu şi pe Dimitrie CantemirMihai Eminescu şi pe Dimitrie CantemirMihai Eminescu şi pe Dimitrie CantemirMihai Eminescu şi pe Dimitrie CantemirMihai Eminescu şi pe Dimitrie Cantemir
mai importanţi intelectuali ai timpului:
Constatin Noica, Anton Dumitriu, Dumi-
tru Stăniloae, Edgar Papu, Adrian Mari-
no, Mihai Şora. Din biblioteca lui Mihai
Eminescu a publicat aproape 25 de volu-
me. Deocamdată închei aici prezentarea
succintă. O precizare: Constantin Barbu
e iritant uneori, insistă asupra adevăru-
rilor neconvenabile şi nu-şi cântăreşte
cuvintele în funcţie de interlocutori, de
împrejurări, de reguli formale. E un ex-
ponent a ceea ce s-ar putea numi „adevă-
rul crud”, totul pe un fond de candoare,
de timiditate cronică. Într-un moment în
care (apud Lucian Boia) numai cine n-a
vrut n-a ajuns profesor universi tar, el

n-a ajuns. Deşi avea vocaţie pentru studiul
aplicat şi duce pe umeri o bibliotecă. Con-
versează cu amenitate, se pierde voluptos
în anecdotică, râde rareori cu poftă. Şi e
mai tot timpul grav. Am dorit prezenta-
rea doar un preambul la o discuţie cu unul
dintre intelectualii veritabili ai Craiovei,
care trăieşte lângă noi. Poate că unora le
pare banal, modestia lui fi ind firească
omului de spirit. Alţii poate îl invidiază
pentru altitudinea intelectuală. Circum-
scrisă unui proiect însuşit de autorităţi,
„Craiova, Capitală Culturală Europeană”,
discuţia de faţă probează resursele pe care
le are municipiul nostru, în asaltarea unui
statut la care jinduieşte.

tea frumoasă a lucrurilor. Despre ceea
ce nu-mi place nici nu vreau să vor-
besc.
„Ştiu şi ce veselă şi-a cumpărat

P.P. Carp după semnarea
tratatului secret”

Reporter: Ai publicat multe lu-
crări despre Eminescu.Ai şi polemi-
zat cu mulţi intelectuali de azi, de la
numărul anti-Eminescu din „Dile-
ma”, până la textul tău din „Tribu-
na” (Eminescu. Istorisirea celei mai
cumplite crime din istoria Româ-
niei) – care a devenit nod de „scan-
dal” literar. Vreau să te întreb: de
ce este Eminescu atât de viu? Fiind-
că a fost ucis, aşa cum reiese din
documentele pe care le-ai publicat
în cele peste 20 de volume din „Co-
dul invers”?

C.B.: Împotriva noneminescologi-
lor de la „Dilema” am scris un text
int itulat „Apărarea lu i Eminescu”,
chiar în ziua în care a apărut revista
lui Andrei Pleşu. Azi aş zice că am
fost exagerat de blând cu ipochime-
nii aceia, mulţi dintre ei dovedindu-
se simpli metalambanişti. Ce este un
metalambanist? Ce să fie, un hoţ de
texte, adică un plagiator. Referitor la
textul din „Tribuna”, am scris obrăz-
nicii scurte tot felul de necalificaţi în
Eminescu, începând de la academi-
cianul Manolescu şi sfârşind cu un
tocomer idepingibil, al cărui nume îmi
scapă în acest moment.

Ca să fie clar un lucru, eu nu vreau
să demonstrez nimic, nici să conving
pe cineva de o anumită imagine sau
realitate. Fiindcă, vorba lui Dostoiev-
ski, omul e prost, cumplit de prost.

Am publicat poate 1000 de pagini
de documente din arhivele secrete de
la Viena. Ştiu manuscrisele lui Emi-
nescu pe de rost, şi viaţa lui pe zile
(şi când se poate pe ore şi minute).
Pentru 28 iunie 1883 ştiu şi mersul
trenurilor şi buletinul meteorologic,
chiar preţul trăsurilor din Bucureşti.
Am studiat şi ciornele tratatului se-
cret cu Austro-Ungaria. Ştiu câte lin-
guri şi furculiţe avea familia Hohen-
zollern (în 1866; chiar există un in-
ventar). Ştiu şi ce veselă şi-a cumpă-
rat P.P. Carp după semnarea tratatu-

lui secret (veselă de aur).
Am publicat în facsimil color, la

Editura Revers din Craiova, cele două
dosare de interdicţie ale lui Emines-
cu şi Autopsia lui Eminescu scrisă
de mâna lui Şuţu, dar nesemnată. Şi
fiindcă ţin la Cuvântul Libertăţii, nu
numai la tine, aş  vrea să publicăm
Interogatoriul lui Eminescu din 13 iu-
nie 1889 (când procurorii îl în-
trebau ce es te cu  „limba
sanscriptă”) şi prima filă
din Autopsie.Autop-
sia ne va demonstra
definitiv  că EMI-
NESCU NU A
AVUT SIFILIS şi
că a fost  tratat
greşit cu mercur,
morfină şi altele.
În curând  vo i
aduce de la Vie-
na fotografii şi
documente care
vor face lin işte
definitivă.

Eminescu este
viu, extrem de viu
fiindcă geniul său
este unul historial, el
ghicind „enigma vie-
ţii”. N-am vrut să spun
până acum, dar toţi cei
nouă agenţi străini care au
produs rapoarte împotriva lui
Eminescu sunt evrei unguri şi evrei
austrieci. Toată povestea stupidă cu
antisemitismul lui Eminescu aici trebu-
ie căutată. Este un lucru gingaş pe care
va trebui să-l lămuresc. De ce nimeni
nu spune că Eminescu a studiat cal-
deana cu marele profesor Petermann?
De ce uită detractorii lui Eminescu fap-
tul că geniul nostru a avut la Viena şi
Berlin mari profesori evrei? Eu am pu-
blicat în Biblioteca Eminescu aproape
toate cursurile pe care Eminescu le-a
urmat la Viena şi Berlin cu o seamă de
celebri profesori de origine evreiască.
Detractorii lui Eminescu uită lucrurile
esenţiale fiindcă de fapt nu le ştiu. Ade-
vărata gândire a lui Eminescu este în
ontologia poetică din poemele şi pro-
zele sale.

De ce nu arată detractorii săi (niş-
te analfabeţ i, în fond) paginile geni-
ale din  Luceafărul(Caballa Lucis),
Sărmanul Dionis (maestru l Ruben

este evreu), Memento mori (st rălu-
citele versuri despre Israel)? În arti-
colele politice Eminescu a scris  de-
spre câţiva escroci financiari, nu
despre Isus Cristos ş i consubstan-
ţiala evreitate. Voi publica o lucrare
complicată şi voi s ta de vorbă cu
adevărata elită evreiască, pen tru a
stinge această falsă problemă care

es te neproduct ivă din toate
punctele şi nepunctele de

vedere.
Înnebunirea şi uci-

derea nihilistului Mi-
hai Eminescu es te
un lucru complicat
şi nu degeaba am
avut nevo ie de
peste 20 de vo-
lume de Codul
invers , care se
va sfârş i pe la
volumul 33.

Doctorul Tă-
lăş escu este

acela care a avut
în  mână creierul

lui Eminescu (şi nu
Gheorghe Marines-

cu) şi el este cel care
scrie în 1912 că vede

aici o ţeastă zdrobită de
o mână criminală. Dacă nu

ar fi fost astfel, Maiorescu ar
fi reacţionat fiindcă trăia.

Nu mă îndoiesc, dragă Mircea, că
acest interviu va fi citat în eminesco-
logie. E numai meritul tău.

„Trăim într-un
canibalism cultural

de cea mai proastă calitate”
Reporter: Ai putea să faci o schi-

ţă privitoare la starea actuală a cul-
turii române?

C.B.: Îmi ceri un lucru foarte greu,
şi de aceea nu voi schiţa decât patru
mici răspunsuri improvizate. Prima pro-
blemă priveşte falsificarea cinstitei ie-
rarhii („corifeii” falsificării până la es-
crocherie literară sunt Manolescu, Lii-
ceanu şi Patapievici cu fostul său ICR).
Când umbli cu fals, cultura ajunge în
faliment aşa cum a demonstrat Mano-
lescu la Uniunea Scriitorilor.

A doua problemă priveşte obrăz-

nicia de a introduce o „dictatură”
literară care nu permite nici opinia
liberă, n ici adevărul, nici ierarhia
reală. Cazul „Tribuna” este o ade-
vărată apocalipsă. Numai că nimeni
nu poate învinge aletheia (dez-vă-
luirea, adevărul, realitatea – aşa-
dar). Aşa i se întâmplă lui Mano-
lescu canonizatorul dacă nu citeş-
te prefaţa lui Nietzsche la Aurora,
unde o virgină o întreabă pe mă-sa
dacă este adevărat că Dumnezeu
se află peste tot. Auzind răspun-
sul că Dumnezeu se află peste tot,
duduia zice: „Vai, mamă, dar nu este
indecent?”. Aşa mi se pare şi mie
inconturnabilul Manolescu: inde-
cent (observi că am trecut chiar şi
peste faptul că nu e Dumnezeu).
Despre faptul că a plagiat din Jauss
nici nu vreau să-i mai amintesc…

A treia problemă a culturii ro-
mâne este că trăim într-un caniba-
lism cultural de cea mai proastă cali-
tate (la care şi eu particip cu multă
energie, din nefericire).

Cea de-a patra problemă consistă
în lipsa de cutezanţă genială (fiindcă
scriitorii români nu ştiu nici carte şi
nici unde se află Europa; suntem mi-
nori şi ne micşorăm în fiecare zi).

Brâncuşi
trebuie revendicat de Craiova

Reporter: Dar despre Craiova
culturală ce-ai putea să zici?

C.B.:Craiova are un mare Teatru
Naţional cunoscut pe toate continen-
tele, graţie lui Emil Boroghină. După
Boroghină celebrul Naţional a înce-
put să dea spectacole prin Calafat,
Băileşti, luându-se după Lenin (care,
din neatenţie, a zis că trebuie să duci
cultura la  omuleţ, în loc să îi ridici
creierul omuleţului câteva trepte spre
lumina cea frumoasă a esteticului…).

Universitatea merge printre iceber-
guri (la Filologie s e plagiază p rea
mult…). Revista „Ramuri” e ridicol-
parohială, „condusă” de tot felul de
preţioase ridicole, nişte nulităţi înghe-
suite într-o cămăruţă de nici patru
metri pătraţi. De unde să aibă ăştia
viziune literară, dragă Mircea, când şi
geamurile sunt drapate zi şi noapte.
Directorul e un oarecare Gabriel Co-
şoveanu, ca să nu-l numesc…

Despre cele frumoase din Craio-
va scrieţi voi în ziar atâtea lucruri in-
teresante şi nu vreau să lungesc dis-
cuţia. Dar dacă municipiul Craiova ar
vrea să strălucească şi să devină me-
morabil ar avea ce grăi:

Unu: la Muzeul Oltenia se află cel
mai vechi craniu de hominid alb din
Europa, vechi de peste 32.000 de ani.
Ar trebui să ştie orice creier impor-
tant din Europa povestea aceasta.

Doi: Mihai Viteazul a fost Ban al
Craiovei. Nu a mai rămas din el decât
craniul, de care Iorga nu e sigur. I-aş
„reconstitui” (pe calculator) craniul şi
l-aş trage în aur. Mă vei întreba de ce?
Simplu: de la Decebal sărim în istorie
direct la Mihai Viteazul ca Rex Daciae
(întregitor al Ţării şi unificator al celor
trei Ţări Româneşti), apoi zicem Cuza
Vodă şi Ferdinand Întregitorul.

Şi, de fapt, trebuie s-o luăm aproa-
pe de la capăt. Am avut o ţară, am

făcut din ea trei, apoi din nou una, iar
acum avem două. De ce ar fi atât de
complicat să avem tot una?

Trei: Reconstitu irea Atelierului
Brâncuşi (nu cum exis tă micul pro-
iect  de la  Muzeul de Artă, care nu
este deloc atelier Brâncuşi) în care
am pu tea aşeza vreo 70 de lucrări
Brâncuşi. Din perioada tinereţii, când
era el însuşi craiovean. E un mare se-
cret  şi nu vreau s ă intru  în amănun-
te. Am şi ultimele s chiţe ale lui Brân-
cuşi în care îşi des ena ultimul atelier,
am ş i rarisimele fotografii ale lucrări-
lor pierdu te sau distrus e. Dar vom
trăi şi vom vedea.

Reporter: Aş avea unele observaţii
la ceea ce ai spus despre Craiova cul-
turală. Opinez că trebuia să fii mai
nuanţat. Admiţi, totuşi, ideea că Brân-
cuşi trebuie revendicat de Craiova?

C.B.: Categoric. Şi voi încerca să
demonstrez acest lucru cu  cele mai
concludente probe.
Un boem tânăr, rareori resemnat

Reporter: Deşi eşti poate foarte
obosit, te întreb, totuşi: la ce lucrezi?

C.B.:Pregătesc două manuscrise
Cantemir (din  România), pat ru d in
Germania şi aştept  zece lăzi din  Ru-
sia (plătite deja de prietenul meu Paul
Tudor, acest domn care poate să spu-
nă ca Ludovic al XIV-lea: „L’Etat
c’est Moi”).

Pregătesc la Editura Revers ş apte
volume cu totul speciale privind  în-
nebunirea şi uciderea nihilistului Mi-
hai Eminescu, tipărite  demenţial de
frumos, cu secrete  speciale, înt r-un
tiraj de numai 33 de exemplare, la un
preţ de numai 1000 de euro.

Spre toamnă, vreau să termin co-
rectura la primele 12 cărţi dintr-o me-
tafizică mai veche, fiindcă anul viitor
împlinesc 60 de ani şi trebuie să mă
grăbesc, deoarece în următorii 40 de
ani voi fi foarte ocupat. De aceea, le
spun prietenilor mei mai tineri să nu
mă obosească şi să mă enerveze fi-
indcă nu îi voi mai invita la centenar…

Ce să fac, Mircea, sunt obosit. Fac
glume proaste şi nefăcute.

Îţ i mulţumesc pent ru interviu şi
îi salut pe cititorii „Cuvântului Li-
bertăţ ii”. E frumos s ă ai şi cuvânt şi
libertate.



10 / cuvântul libertãþii marþi, 2 iulie 2013publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!
DIRECÞIA GENERALÃ A FINANÞELOR PU-
BLICE DOLJ - ADMINISTRAÞIA FINANÞELOR
PUBLICE CALAFAT, organizeazã licitatie
publicã la SEDIUL din GHEORGHE DOJA,
NR 3 în data de 15.07.2013, ora 10, pentru
bunul imobil apartinind lui SC  I.P.S.A.
S.R.L., POIANA MARE, CF 8171928. Bunu-
rile imobile licitate sunt: 1) teren intravilan
in suprafata de 6031 mp. la pret de 15177
lei situat in Poiana Mare, str. Toamnei, nr.
166, jud. Dolj, 2) imobil atelier mecanic for-
mat din: corp cladire atelier mecanic la pre-
tul de 16948 lei; Vanzarea se efectueaza in
bloc. Invitãm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri, sã înºtiinþe-
ze despre aceasta AFPM CALAFAT, inainte
de data stabilitã pentru vînzare, menþiona-
tã mai sus. Pentru participarea la licitaþie,
ofertanþii trebuie sã depunã cu cel puþin o
zi înainte de data licitatiei, urmãtoarele do-
cumente: a)oferta de cumpãrare, b) dova-
da depunerii taxei de participare sau a con-
stituirii garanþiei sub forma scrisorii de ga-
ranþie bancarã, reprezentînd 10% din pre-
þul de pornire al licitaþiei in contul RO2-
6TREZ2935067XXX000490 la Trezoreria
Calafat, c) împuternicirea persoanei care
îl reprezintã pe ofertant, d) pentru persoa-
nele juridice de naþionalitate românã, co-
pie de pe certificatul unic de inregistrare,
eliberat de Oficiul Registrului Comerþului;
e) pentru persoanele juridice strãine, ac-
tul de înmatriculare tradus în limba româ-
nã; f) pentru persoanele fizice române, co-
pie de pe actul de identitate, g) pentru per-
soanele fizice strãine, copie de pe paºa-
port, dovada emisã de organele fiscale, cã
nu are obligaþii fiscale restante faþã de
acestea; i) invitãm pe toþi cei care pretind
un drept asupra bunurilor, sã înºtiinþeze
despre aceasta organul de executare îna-
inte de data stabilitã pentru vânzare, j) in-
vitãm pe cei interesaþi în cumpãrarea bu-
nurilor sã se prezinte la termenul de vãn-
zare la locul fixat în acest scop ºi pânã la
acest termen sã prezinte oferte de cumpã-
rare; k) publicaþia de vânzare se va afiºa
la 2.07.2013. Licitaþia începe de la cel mai
mare preþ din ofertele de cumpãrare scri-
se, dacã acesta este superior preþului de
pornire la licitaþie, iar în caz contrar ince-
pe de la acest din urmã preþ. Adjudecarea
se face în favoarea participantului care a
oferit cel mai mare preþ, dar nu mai puþin
decît preþul de pornire. Taxa de participa-
re nu se restituie ofertanþilor care nu s-au
prezentat la licitatie, celui care a refuzat
incheierea procesului verbal de adjudeca-

Anunþul tãu!
re, precum si adjudecatarului care nu a
plãtit preþul. Pentru relaþiisuplimentare vã
puteþi adresa la sediul ADMINISTRAÞIEI  FI-
NANÞELOR PUBLICE CALAFAT, str. GH.
DOJA, nr. 3 sau la telefon: 0251/231611.
SC Construcþii Feroviare Craiova SA cu
sediul în Craiova, str. Aleea I Bariera Vâlcii,
nr. 28A, înregistrata la ORC Dolj sub nr. J16/
2209/1991, CUI RO2292068, anunþã: vân-
zarea prin licitaþie publicã cu strigare, a
activului proprietate a societãþii, Pensiu-
ne Cãlimãneºti, situat în Cãlimãneºti str.
Gãrii, judeþul Vâlcea. Licitaþia se va tine la
sediul SC Construcþii Feroviare Craiova SA
din Craiova, str. Aleea I Bariera Vâlcii nr.
28A, în data de 8.07.2013, ora 12.00. Preþul
de pornire a licitaþiei este de 517.885 Lei,
fãrã TVA. Condiþii de participare la licita-
þie: 1. Cumpãrarea caietului de sarcini în
valoare de 100 Lei (exclusiv TVA); 2. Plata
unei garanþii de participare la licitaþie la
nivelul 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
caietului de sarcini ºi a taxei de participa-
re la licitaþie, se poate face în numerar, la
casieria SC Construcþii Feroviare Cra-
iova SA sau în contul societãþii
RO89BTRL01701202473373XX deschis
la Banca Transilvania-Craiova. Garan-
þia de participare se achitã în contul
SC Construcþii Feroviare Craiova SA
RO89BTRL01701202473373XX deschis
la Banca Transilvania - Craiova, sau în
numerar la casieria societãþii. Pentru ga-
ranþia de participare se acceptã ºi scrisoa-
re de garanþie bancarã în favoarea SC Con-
strucþii Feroviare Craiova SA. Documente-
le pe baza cãrora se elibereazã caietul de
sarcini sunt: - buletin/carte de identitate
sau paºaport - pentru persoane fizice; -
buletin/carte de identitate sau paºaport
precum ºi documentul care atesta calita-
tea de reprezentant legal al societãþii inte-
resate, în situaþia în care acesta se prezin-
tã pentru cumpãrarea caietului de sarcini;
- în situaþia în care investitorii se vor pre-
zenta prin imputernicit, acesta va prezen-
ta procura specialã autentificatã ºi bule-
tin/carte de identitate sau paºaport; - do-
vada achitãrii taxei de 100 Lei, exclusiv
TVA. Pentru participarea la licitaþie, ofer-
tanþii vor depune la sediul societãþii Con-
strucþii Feroviare Craiova SA în plic sigilat
documentele de participare pânã în ziua
anterioarã inerii licitaþiei, ora 15.00, acest
termen fiind termen de decãdere. Licitaþia
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se va desfãºura cu cel puþin doi partici-
panþi. În situaþia în care se prezintã un sin-
gur investitor, licitaþia se va transforma în
negociere directa. Câºtigãtorul licitaþiei va
prelua ºi condiþiile cuprinse în contractul
de concesiune teren, în suprafaþã de 5.350
mp, aferent activului, încheiat cu Primãria
Cãlimãneºti, la data de 12.07.2004, pe o pe-
rioada de 49 de ani. Neprezentarea de cã-
tre potenþialii cumpãrãtori a oricãruia din-
tre documentele de participare conduce
la excluderea acestora din procedura lici-
taþiei. Verificarea ºi analizarea documen-
telor de participare la licitaþie se va face în
ziua licitaþiei, iar Ia ora 11.00 în aceeaºi data
se va afiºa la sediul SC Construcþii Fero-
viare Craiova SA lista ofertanþilor accep-
taþi. Caietul de sarcini se poate procura de
cei interesaþi de la sediul societãþii SC Con-
strucþii Feroviare Craiova SA, str. Aleea I
Bariera Vâlcii, nr. 28A, începând cu data
publicãrii anunþului de vânzare. Cei inte-
resaþi pot solicita detalii la sediul SC Con-
strucþii 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 contact: dl. Camen
Sorin - Director General, tel.: 0741.361.918,
dl. Vigaru Ion - Preºedintele Consiliului de
Administraþie, tel.: 0740.001.741.
S.C. CASPICA STAR SRL anunþã elaborarea
primei versiuni a planului: CONSTRUIRE
STAÞIE MOBILÃ MOTORINÃ ªI GPL SAT
CARPEN (COM. CARPEN ), str. Craiovei, nr.
1, jud. Dolj ºi declanºarea etapei de încadra-
re pentru obþinerea avizului de mediu. Con-
sultarea primei versiuni a planului se poate
realiza la sediul ARPM Craiova, str. Petru
Rareº nr. 1, Craiova, jud. Dolj ºi la sediul titu-
larului Craiova, str. Fulger, nr. 257. Comenta-
riile ºi sugestiile se vor transmite în scris la
sediul ARPM Craiova în termen de 18 zile ca-
lendaristice de la data prezentului anunþ.
SC OMV PETROM SA reprezentat prin SC
Aquaproiect S.A.anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul “Um-
plere ºi reconstrucþie ecologicã amplasa-
ment batal Gherceºti” propus a fi ampla-
sat în localitatea Gherceºti, judeþul Dolj.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul A.P.M. Dolj, str. Petru
Rareº nr. 1, Craiova, în zilele de luni-vineri
între orele 9.00-14.00 ºi la sediul S.C. OMV
PETROM SA cu sediul în Bucureºti, str. Co-
ralilor, nr. 22, sector 1. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj.
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CERERI SERVICIU
Caut sã fac menaj,
program 8-16. Tele-
fon: 0751/911.417.

OFERTE SERVICIU
Caut  femeie îngrijire
din zona Cimitir Doro-
bãnþia 4 ore pe zi.
Sâmbãtã, duminicã li-
ber. 17-21. Telefon:
0761/136.561.
Societate Comercia-
lã angajeazã munci-
tori în domeniul par-
doselilor. Telefon:
0733/934.770.
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.
Angajez femeie inter-
nã pentru îngrijirea
unei bãtrâne. Tele-
fon: 0749/780.751

MEDITAÞII
Meditez limba româ-
nã, orice nivel. Tele-
fon: 0754/031.894.

Vând apartament 2 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0722/966.159.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie, etaj
4. Telefon: 0734/952.717;
0351/175.746.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.
Schimb (vând) în
Constanþa aparta-
ment 2 camere deco-
mandate confort l cu
similar Craiova. Tele-
fon: 0251/547.907.
0241/ 616.736.
Vând apartament 2
camere, etaj 2/4, Cra-
iova central. Telefon:
0351/429.144.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
cart. Rovine zona J-uri,
47 mii Euro negociabil.
Telefon: 0766/360.302,
0763/679.696.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
Vând apartament 3
camere, complet re-
novat. Telefon: 0724/
558.703.
3 semidecomandate,
îmbunãtãþit, Institut,
bl. 4. Telefon: 0722/
654.623, dupã ora
18.00.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,-
superb, preþ negocia-
bil, zona Ciupercã. Te-
lefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 56.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.
Particular, 4 camere, 4
balcoane, ultracentral.
Telefon: 0724/804.875.
La Filiaºi vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate ºi casã + teren.
Telefon: 0766/577.828.

CASE
VÂND vilã cu anexe,
centralã gaze. Zona
Facultaþii de Medicinã
sau schimb cu aparta-
ment+diferenþã. Tele-
fon: 0741/062.984.
Vând casã cu mansar-
dã, la roºu, zona Preaj-
ba. Telefon: 0744/
617.404.
Casã P+M Cârcea,
zona mãnãstirii. Tele-
fon: 0762/824.676.
Vând casã la 25 km de
Craiova. Telefon:
0748/777.510.
Vând casã Malu Mare,
la stradã. Telefon:
0727/159.492.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anvelo-
patã termic, eventual
schimb 2 apartamente,
2 camere sau variante.
Telefon: 0746/498.818.
Vând casã Mofleni. Te-
lefon: 0769/669.364.
Vând casã bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în satul
Predeºti, judeþul Dolj, la
16 km de Craiova. Te-
lefon: 0251/454.016.
Vãnd casã cu  depen-
dinþe,  livadã, vie, în
Fratoºtiþa Filiaºi. Tele-
fon: 0720/ 929.024.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren Preajba
900 mp telefon: 0723/
253.544.
Vând teren 1300 mp
Malu Mare, ªcoala
generalã, cadastru,
poziþie excelentã 15
euro mp. Telefon:
0725/505.440.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de
lacul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/170.504.

Vând teren 1000 mp
zona Metro (spate), 20
euro/mp. Telefon: 0724/
099.961.
Vând teren Leamna,
800 mp, preþ avantajos.
Telefon: 0762/109.556.
Teren Cârcea, 1500
mp, bilateral, (str. Poº-
tei/Pelinului), utilitãþi.
Telefon: 0726/271.641;
0723/591.673.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grã-
dinari, nr. 34. Preþ ne-
gociabil, 600 mp. Tele-
fon: 0727/792.578.
Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
Vând 4300mp teren in-
travilan la 10 km de
Craiova – cedez
4500mp pentru renova-
rea unei case + anexe.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon: 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), cer-
tificat urbanism, 3000
mp, 10 euro/mp. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr. 40,
Craiova.  Telefon:
0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.

Pregãtesc contabilitate
– studenþi, ºomeri etc.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Meditez matematicã
orice nivel. Telefon:
0726/522.670.

PRESTÃRI SERVICII
Dezmembrez Fiat Bra-
vo 1,2/1,6V, an fabri-
caþie 2000. Telefon:
0760/769.245.
Transport 16 tone, ni-
sip, balastru, pãmânt
negru, efectuez lucrãri
cu excavator pe roþi.
Telefon: 0764/596.141.
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
servicii 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.
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 garsonierã Braz-
dã, etaj 3. Telefon:
0765/610.457.
Vând/schimb garsoni-
erã, Brazdã, bl. G7, et.
3, cu apartament 2 ca-
mere + diferenþa. Te-
lefon: 0729/368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat,
garã, îmbunãtãþiri. Par-
ticular. Telefon: 0722/
245.594. 

DISPOZIÞIA NR. 4247
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art. 39 alin. 2 ºi alin. 4 ºi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicatã,
privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:
Art. unic: Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã extraordinarã

în data de 4.07.2013, ora 10.00 în Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova.

ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind alegerea viceprimarului municipiului Craiova.
2. Proiect de hotãrâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al

Municipiului Craiova, în vederea realizãrii proiectului de promovare ºi dezvoltare a activitãþii
sportive de performaþã, în municipiul Craiova.

3. Proiect de hotãrâre privind preluarea din domeniul public al statului ºi administrarea
Ministerului Tineretului ºi Sportului – Direcþia Judeþeanã de Sport ºi Tineret Dolj, în dome-
niul public al municipiului Craiova ºi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova,
a obiectivului „Centrul de recuperare Lunca”, situat în bd.ªtirbei Vodã, nr.122.

                                                                      Emisã azi  1.07.2013

                PRIMAR, SECRETAR,
    Lia - Olguþa VASILESCU                  Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,
 Cons. jr. Diana DÃRAC
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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. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ conve-
nabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 înma-
triculat 2008. Telefon:
0728/031.821.
Vând Mercedes clasa
S 320 diesel din 2002,
7200 euro, Opel Vectra
B din 2001 16, benzi-
nã, GPL, 2500 euro. Te-
lefon: 0765/ 076.103.
Vând Renault Clio,
2003, benzinã, preþ
negociabil. Telefon:
0763/465.657.
Vând Peugeot 307,
Diesel, 2004, preþ 3200
euro, negociabil. Tele-
fon: 0728/031.821.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break, fa-
bricaþie 1995, full, înscri-
sã Bulgaria, preþ 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca nouã
+ cauciucuri iarnã. Te-
lefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Tele-
fon: 0768/440.441.

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: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTAGE,
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.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0251/ 534.303.
Vând cauciucuri 155/
13 cu janþã noi, aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor (flex)
D125/850W nou, ca-
nistrã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã  pestici-
dele din legume ºi
fructe, precum ºi hor-
monii ºi antibioticele
din carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând cuptor cu micro-
unde cu geam spart
80 lei,  maºinã de spã-
lat rufe, pompã defec-
tã 200 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând un plug nr. 5
vechi, grapã de fier.
Telefon. 0251/421.727.
Vând centralã pe
lemne. Telefon: 0769/
393.372.
Vând faianþã micã
albã, maºinã de cusut
Singer, mini aragaz cu
2 butelii (de voiaj). Te-
lefon: 0770/334.168.

Vând bar cu terasã ºi
dependinþe, zona Tri-
bunalul Judeþean, str.
Iancu Jianu. Telefon:
0746/660.001.
Vând prelatã autoturism,
material gros, puþin folo-
sitã. Telefon: 0762/
672.086, 0351/467.841.
Vând loc de veci 2 per-
soane, cruce de marmu-
rã. Telefon: 0251/546.666.
Vând ºifonier lemn ma-
siv, triploc 5 aþe ºi
uberdek Rimoldi. Tele-
fon: 0757/072.050.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã trata-
te, piese Dacia noi, cal-
culator instruire copii, flex
mare, aparat sudurã.
Telefon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de cusut,
plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând loc de veci Cimi-
tirul Nord. Telefon:
0741/473.338.
Vând cal semigreu. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtã-
rie din fontã 20 lei, jalu-
zele diferite mãrimi, lus-
tre 2 ºi 3 braþe - 25 lei.
Telefon. 0761/355.869.
Vând/închiriez construc-
þie cu spaþii separate
500 mp cu teren intra-
vilan 12.500 mp împrej-
muit cu gard beton. Te-
lefon: 0721/152.832.
Vând familii albine. Te-
lefon: 0741/034.955.

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.
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 supra-
puse ºi douã pe o parte.
Telefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor
bucãtãrie, 2 radio case-
tofoane (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.
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 al-
toiþi, fructe mari puieþi
de pruni, 2 lei bucata.
Telefon: 0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi -
se vinde restaurantul DI-
VERTIS. Telefon: 0743/
055.225; 0760/653.355.
Vând bicicletã Franþa, cu
cadru genþi ionox, cau-
ciucuri noi, Cehia schim-
bãtor în torpedou pantã.
Telefon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând: clocitoare, bici-
cletã, telefon, feliator,
costum Giudo copii,
cearceaf medicinal.
Telefon: 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 MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM ASFALT,
MOZAIC DE MARMU-
RÃ. TELEFON: 0731/
989.215; 0251/425.651.
Vând 100 baniþe grâu,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã 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. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând centralã electri-
cã. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0743/462.582.
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 broas-
cã 40 lei; douã bidoane
60 litri largi la gurã. Tele-
fon: 0761/355.869.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pis-
cinã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând avantajos centra-
lã 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 pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/270.365.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa)
model ºi culoare deo-
sebite. Telefon: 0741/
772.627.

Staþiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

Craiova, ªoseaua Bãlceºti
nr. 54, vinde lapte inte-
gral la dozatoarele din
Piaþa Gãrii ºi Piaþa din

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã

telemea ºi smântânã la
cele mai mici preþuri.
Relaþii suplimentare

la telefoanele:
0251/468159; 0785/292188
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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.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

GARSONIERE
Particular! Cumpãr
apartament – garsoni-
erã, la stradã, parter,
maximum etajul 2. Te-
lefon: 0748/195.954.

CASE
Cumpãr urgent casã 4
- 5 camere + curte mi-
nimum 1000 mp, utili-
tãþi. Telefon: 0723/
466.154.

DIVERSE
Cumpãr maºinã de tri-
cotat, fineþea 6-7. Te-
lefon: 0745/589.825.
Cumpãr pisic persan,
alb, mic. Telefon: 0726/
154.235.

Cumpãr maºinã de tri-
cotat marca Dubet
sau Diamant. Telefon:
0745/589.825.
CUMPÃR SPAÞIU
COMERCIAL, 70-80
MP. TELEFON: 0729/
033.903.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc  fatã  în gazdã.
Telefon: 0769/ 680.597.
Închiriez garsonierã,
Calea Bucureºti. Te-
lefon: 0762/047.095.
Închiriez la familie (
salariaþi)  apartament
2 camere semideco-
mandat Calea Bucu-
reºti, etj. 2, tot con-
fortul. Telefon: 0744/
270.085.
Închiriere sau cola-
borare pentru ter-
mopane, deþin spa-
þiu ºi utilaje. Telefon:
0762/743.502.
ÎNCHIRIEZ aparta-
ment Rotonda, 600
lei. Telefon: 0765/
408.077
Închiriez apartament 2
camere, decomandat,
zona Lãpuº, etajul 2,
semimobilat. Telefon:
0744/563.822.
Închiriez garsonierã.
Telefon: 0785/080.928.

Închiriez apartament.
Telefon: 0741/ 252.102.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdini-
þã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.
Închiriez apartament
cu 3 camere, deco-
mandat, mobilat, Ran-
dez-vous Brazdã. Te-
lefon: 0747/896.616.
Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59.
Telefon: 0351/437.906.
Închiriez la bloc, Ca-
lea Bucureºti. Tele-
fon: 0762/047.095
Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Tele-
fon: 0766/463.563.
Primesc în gazdã o
fatã. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la
demisol pretabil bar,
discotecã, casino,
birouri. Filiaºi. Tele-
fon: 0769/784.998.
Ofer spre închiriere
apartament 3 came-
re modificat în 4 ca-
mere, blocurile K,
strada Pãltiniº, par-
ter, acces bilateral,
pretabil firmã. Tele-
fon: 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. Te-
lefon: 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.

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

Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsuma-
tor de bãuturi alcoolice,
caut camerã cu chirie,
preferabil la casã, zona
Brestei. Preþ convenabil.
Telefon: 0740/895.691;
0785/103.411.

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

PIERDERI
Pierdut CERTIFICAT
AVIZARE COLEGIUL
MEDICILOR DOLJ nr.
112/ 21.12.2010. Se
declarã nul.
Pierdut ªTAMPILÃ DE
EXPERT CONTABIL nr.
7295 pe numele
GHERGU NELA. Se
declarã nulã.

Asociaþia Naþionalã a
Veteranilor de Rãzboi
Filiala Dolj, anunþã
membrii sãi cã se pot
prezenta sã ridice  Bile-
tele de transport gratui-
te CFR ºi AUTO conform
Legii 44/1994. Se poa-
te prezenta orice per-
soanã cu buletinul de
identitate, legitimaþia de
veteran (vãduva) ºi chi-
tanþa care a plãtit la fac-
tor cotizaþia pe anul
2013. Sunt mulþi membri
care au plãtit cotizaþia ºi
nu au ridicat biletele gra-
tuite la care au dreptul
din jud. Dolj.

DECESE
Cu tristeþe în suflet fa-
milia anunþã trecerea
în nefiinþã a iubitului
soþ ºi tatã FÃRCÃªA-
NU PETRE, 65 ani. In-
mormântarea va avea
loc la Cimitirul Ungu-
reni ora 14.30.

CU adâncã durere so-
þia, ficele, ginerii ºi ne-
poþii anunþã decesul
dupa o lunga ºi grea
suferinþã al dragului
lor PAUL ROTARU, tru-
pul neînsufleþit este

depus la Biserica Ci-
mitirului Sineasca. În-
mormântarea va avea
loc la data de 3.07.2012,
ora 11.00, la Cimitirul
Sineasca. Dumnezeu
sã-l odihneascã!
CONDOLEANÞE
UN ultim omagiu din
partea cuscrilor Lucica
Nicola, Lili ºi Aurel Bufu
adus dragului lor PAUL
ROTARU. Dumnezeu
sa-l adihneascã!

Cumpãr spaþiu
comercial,

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Cu mai puþin de un an rãmas
pânã la startul Cupei Mondiale,
Brazilia a surprins lumea fotbalu-
lui! A câºtigat de o manierã cate-
goricã finala Cupei Confederaþiilor,
scor 3-0, duminicã noapte, contra
campioanei mondiale ºi europene
en-titre, Spania.

Cu acest trofeu, Brazilia a ajuns
la al 3-lea titlu consecutiv la Cupa
Confederaþiilor ºi la al 4-lea în isto-
ria competiþiei, aflatã la a 6-a ediþie.

Douã minute a rezistat defensi-
va Spaniei în faþa “Selecao”! O gre-
ºealã flagrantã comisã de trio-ul

A pus monopol pe trofeu!

Brazilia s-a distrat cu SpaniaBrazilia s-a distrat cu SpaniaBrazilia s-a distrat cu SpaniaBrazilia s-a distrat cu SpaniaBrazilia s-a distrat cu Spania
în finala Cupei Confederaþiilorîn finala Cupei Confederaþiilorîn finala Cupei Confederaþiilorîn finala Cupei Confederaþiilorîn finala Cupei Confederaþiilor

Pique-Arbeloa-Casillas l-a lãsat sin-
gur în ºase metri pe Fred, care nu
a iertat ºi a deschis “Festivalul de la
Rio” pe Maracana.

Au urmat un ºut milimetric pe
lângã poartã al lui Oscar (8) ºi un
lob al lui Paulinho respins în trans-
versalã de Casillas (15). ªi, peste
toate, o posesie de 56 la sutã a Bra-
ziliei în prima parte a partidei! Mulþi
credeau cã sud-americanii vor cã-
dea fizic din cauza pressing-ului
agresiv impus de Scolari, care a
blocat tiki-taka spaniolã. Însã Ne-
ymar&co. nu au fãcut-o. Arbeloa

ºi Ramos au scãpat ca prin ure-
chile acului de eliminãri dupã faul-
turi grosolane, iar Casillas a salvat
Spania dupã ce Fred l-a luat la þin-
tã din 12 metri (40). Dar ibericii
nu au scãpat!

Deºi David Luiz s-a remarcat,
scoþând senzaþional de pe linia por-
þii un ºut al lui Pedro (43), golul a
venit tot la poarta lui Casillas. O
combinaþie rapidã între Oscar ºi
Neymar i-a lãsat ca la fotograf pe
fundaºii spanioli, iar noul star al
Barcelonei ºi-a justificat cele 50 de
milioane de euro plãtite de catalani
cu un ºut puternic la colþul scurt
(44). A fost al 15-lea în acest sezon
pentru naþionala “carioca”, record
absolut, ºi al patrulea în cinci me-
ciuri la Cupa Confederaþiilor.

Trecând în partea secundã,
Hulk (48) a gãsit o pasã de geniu,
Neymar a lãsat mingea pentru Fred
ºi atacantul a realizat dubla. Ast-
fel, brazilianul l-a egalat pe Fernan-
do Torres, cu 5 reuºite, însã iberi-
cul a jucat mai puþine minute ºi a
fost desemnat drept golgheterul
competiþei.

Cu moralul la pãmânt, spaniolii
au dat semne de viaþã în minutul

52, când Jesus Navas a fost agãþat
în careu de Marcelo. Degeaba însã!
Sergio Ramos a ratat penalty-ul,
trimiþând pe lângã poartã.

A urmat, pânã la o urmã, ºi eli-
minarea pe care spaniolii au tot cã-
utat-o. Pique (68) a fost “înroºit”,
dupã un fault criminal la Neymar,
ales la finele partidei jucãtorul com-
petiþiei.

Ultimele 22 de minute au fost
mult mai echilibrate decât restul
meciului. Cele douã formaþii s-au
întrecut în ratãri, însã rezultatul a
rãmas cel stabilit în minutul 48.
Brazilia: J. Cesar – D. Alves, T.

Silva, D. Luiz, Marcelo – Paulinho
(Hernanes 88), L. Gus-
tavo – Oscar – Hulk
(Jadson 73), Fred (Jo
80), Neymar. Selecþio-
ner: Luiz Felipe Scolari.
Spania: Casillas –

Arbeloa (Azpilicueta
46), Ramos, Pique,
Alba – Xavi, Busquets,
Iniesta – Pedro, Tor-
res (Villa 59), Mata
(Navas 52).

Selecþioner: Vicente
Del Bosque.

A arbitrat Bjorn Kuipers (Olanda).

Italia a completat
podiumul

Disputatã tot duminicã, finala
micã a adus câºtig de cauzã Ita-
liei, 5-4 cu Uruguay, dupã execu-
tarea loviturilor de departajare. La
finele a 120 de minute, scorul a
fost 2-2 (Astori 24, Diamanti 73 /
Cavani 58, 78). De la punctul cu
var au transformat Aquilani, El
Shaarawy ºi Giaccherini, respec-
tiv Cavani ºi Suarez. Au ratat: De
Sciglio / Forlan, Caceres, Garga-
no (toate cele trei execuþii apãrate
de Buffon).

Rutierul belgian Jan Bakelants (Radio-
Shack) a câºtigat runda secundã a ediþiei 100
a Turului Franþei, desfãºuratã, duminicã, pe
distanþa de 156 de kilometri, între oraºele
Bastia ºi Ajaccio.

Victoria carierei!

Jan Bakelants s-a impus
în etapa a doua a Turului Franþei

Bakelants (27 de ani), aflat la prima vic-
torie din carierã la profesioniºti, i-a devan-
sat în ierarhia finalã pe marele favorit al aces-
tei etape, slovacul Peter Sagan (Cannonda-
le), ºi pe polonezul Michal Kwiatkowski
(Omega Pharma – Quick-Step), devenind
deþinãtorul tricoului galben de lider.

Ieri, rutierii au strãbãtut ultima etapã pro-
gramatã în Corsica, între Ajaccio ºi Calvi,
pe distanþa de 145,5 km, urmând ca azi sã
fie protagoniºtii unei runde de contratimp
(Nisa-Nisa, 25 km).

Reamintim, prima etapã a fost adjudeca-
tã, sâmbãtã, de germanul Marcel Kittel (Team
Argos-Shimano), secondat de Alexander
Kristoff (Katiuºa) ºi de Danny Van Poppel
(Vacansoleil-DCM).

Reprezentativa Spaniei ºi-a trecut în
palmares, duminicã searã, al doilea titlu
continental la baschet feminin, dupã ce
a dispus la limitã de gazda Franþa, scor
70-69 (pe sferturi: 21-12, 15-23,

Spania a câºtigat Europeanul
de baschet feminin

17-20, 17-14).
Ibericele, care se mai impuseserã în

competiþie în urmã cu 20 de ani, le-au
egalat astfel la numãrul de titluri pe
sportivele din Hexagon, învinse a doua

oarã la rând într-o
finalã internaþionalã.
Precedentul eºec se
consumase chiar anul
trecut, la Jocurile
Olimpice, când
adversarã le-a fost
Statele Unite ale
Americii.

Duelul pentru locul
trei a fost adjudecat
de învinsa Franþei din
semifinale, Turcia,
92-71 cu Serbia.

       Astãzi

Metalurg Skopje (Macedonia) – Qarabag Agdam (Azerbaidjan)
Sliema Wanderers (Malta) – Khazar Lankaran (Azerbaidjan)
Trans Narva (Estonia) – Gefle IF (Suedia)
Bala Town (Þara Galilor) – Levadia Tallinn (Estonia)
Alte 34 de jocuri, printre care ºi Domzale (Slovenia) – Astra Giurgiu, vor

avea loc joi.
Manºa secundã se va disputa între 9 ºi 11 iulie.

LIGA CAMPIONILOR – TURUL I PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ
Astãzi

Shirak FC (Armenia) – Tre Penne (San Marino)
Lusitanos (Andorra) – Streymur (I-le Feroe)
Returul este programat în 9 iulie.

LIGA EUROPA – TURUL I PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ

Digi Sport 1

3:45 – FOTBAL – Cupa Libertadores,

semifinale, prima manºã: Olimpia Asuncion

(Paraguay) – Santa Fe (Columbia).

Digi Sport 2

13:30 – TENIS – Turneul de la Wimble-

don: ziua a 8-a.

Digi Sport 3

13:30 – TENIS – Turneul de la Wimble-

don: ziua a 8-a.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
GSP TV

21:00 – BILIARD – Cupa GSP TV: etapa
a 7-a.

Eurosport
16:15 – CICLISM – Turul Franþei: etapa

a 4-a / 18:00, 21:00 – FOTBAL – CM Un-
der 20 (Turcia), optimi de finalã: Spania –
Mexic, Franþa – Turcia.

Eurosport
18:00, 21:00 – FOTBAL – CM Under 20

(Turcia), optimi de finalã: Grecia – Uzbe-
kistan, Nigeria – Uruguay.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Vacanþa a luat sfârºit ieri pen-
tru echipa de handbal feminin
SCM Craiova, pregãtirile fiind re-
luate cu un antrenament ieri dupã-
amiazã. Antrenorii Carmen Ama-
riei ºi Gabriel Bârcinã au prezen-
tat situaþia înaintea începerii mun-
cii la formaþia craioveanã. Ob-
iectivul pentru sezonul care va
începe în septembrie este intra-
rea în play-off, respectiv clasa-
rea pe unul din locurile 1-8. Pânã
pe 15 iulie handbalistele se vor
antrena la Craiova, apoi este pro-
gramat un stagiu de douã sãptã-
mâni la Eforie Nord, pentru ca
în luna august SCM Craiova sã
participe la un turneu la Baia
Mare, alãturi de reprezentanta
României în Champions League,
HC Baia Mare. Carmen Amariei
a anunþat achiziþiile echipei, însã
mai aºteaptã completarea lotului
sãptãmâna aceasta cu douã ju-
cãtoare, un inter ºi o extremã
dreapta. Faþã de noutãþile cunos-
cute deja, portarii Mirela Nechi-
ta ºi Adriana Croitoru, pivotul Ale-
xandra Haºegan, extrema stân-
gã Nicoleta Dincã ºi centrul Ro-
xana Han, pentru SCM Craiova

Sora lui Carmen Amariei, Anca, a fost transferatã în Bãnie

SCM Craiova are echipã de cupele europeneSCM Craiova are echipã de cupele europeneSCM Craiova are echipã de cupele europeneSCM Craiova are echipã de cupele europeneSCM Craiova are echipã de cupele europene
Handbalistele au început ieri pregãtirea, iar obiectivul pentru noul sezon este intrarea în play-off

vor evolua din vara aceasta ºi:
Anca Amariei ºi Ionela Goran.
Anca Amariei (28 de ani, 1,78
metri) este sora lui Carmen Ama-
riei, evolueazã pe postul de inter
stânga ºi a evoluat ultima datã la
Dijon, în prima ligã francezã, dupã

ce a mai trecut în cariera sa pe la
HC Baia Mare ºi Jolidon Cluj. Io-
nela Goran (35 de ani), evolueazã
ca pivot ºi a jucat ultima datã la
HC Roman.

Carmen
Amariei

mai aºteaptã
ultimele douã

transferuri

„Sunt mulþumitã în propor-
þie de 85 la sutã de lotul pe care
îl am la dispoziþie ºi aº fi pe
deplin satisfãcutã dacã s-ar re-
aliza cele douã transferuri pe
care ni le mai dorim. Nu am
întâmpinat probleme pânã
acum la Craiova, totul decur-
ge conform planului. Lumea
ne spune cã avem echipã de
cupele europene, dar eu zic sã
fim precauþi, sã luãm totul pas
cu pas, fiindcã nu va fi uºor.
Echipele sunt sensibil egale în
Liga Naþionalã, dupã dispari-
þia Oltchimului, toþi plecãm cu
ºanse în campionat. Putem ter-

mina în locurile de play-off, dar
ar fi mult spus cã ne dorim titlul
de campioanã. Nu simþim presiu-
nea performanþei, dar dorim sã
mulþumim pe toatã lumea, de la
doamna primar, care ne oferã
sprijin material, ºi pânã la publi-
cul pe care îl aºteaptãm sã ne sus-
þinã la Polivalentã” a declarat Car-
men Amariei. Cele mai importan-
te jucãtoare transferate în vara
aceasta, portarul Mirela Nichita ºi
extrema Nicoleta Dincã, au fost

prezente ieri la conferinþa de pre-
sã de la Sala Polivalentã, ambele
afirmând cã au venit sã facã per-
formanþã în Bãnie, dupã ce au re-
nunþat la echipe care calificate în
cupele europene, Dunãrea Brãila
ºi Jolidon Cluj. De pregãtirea fizi-
cã a jucãtoarelor craiovene se va
ocupa din vara aceasta fosta atletã
Cristieana Cojocaru. De la Craio-
va au plecat în vara aceasta pivo-
tul Elena Nicu, interul Mihaela Bris-
can ºi centrul Daniela Bãbeanu.

Naþionala de volei feminin a Româ-
niei a câºtigat toate cele trei meciuri
din cadrul turneului al treilea (grupa
A) al Ligii Europene, gãzduit de Sala
Polivalentã din Craiova. Vineri,
tricolorele, antrenate de Marian
Constantin, au învins, destul de uºor,
reprezentativa Ungariei, cu scorul de
3-0 (21-14, 21-16, 21-9), iar sâmbã-
tã, la finalul unui meci dramatic,
România, a trecut cu scorul de 3-2
(21-13, 16-21, 17-21, 21-17, 15-10)
de Bulgaria. Naþionala de volei femi-
nin a României a obþinut, duminicã, a
treia victorie, scor 3-1 cu reprezenta-
tiva Turciei. Scorul pe seturi a fost
21-17, 19-21, 23-21, 21-19, dupã 85
minute de joc. Elevele lui Marian
Constantin mai au nevoie de o singurã
victorie pentru a se califica la turneul

România, 3 victorii
în Poloivalentã

final din Bulgaria. Au jucat: Baciu 9p,
Tricã, Cãrbuneanu 6p, Calotã 2p,
Neamþanu 6p, Salaoru 11p, Ilie 13p,
Onyejekwe 8p. Craioveanca Ramona
Postea a fost în lot, nefiind folositã.
La primul turneu din cadrul competi-
þiei, de la Bursa, tricolorele au obþinut
o singurã victorie, 3-2 cu Bulgaria,
fiind învinsã apoi de Turcia ºi de
Ungaria, cu acelaºi scor, 1-3. Al
doilea turneu a avut loc la Kecske-
met, tricolorele învingând Turcia, cu
3-0 ºi Ungaria, cu 3-2, dar cedând în
faþa Bulgariei, cu 2-3. Ultimul turneu
din grupa A este programat la Varna
(Bulgaria, 4-6 iulie). Liga Europeanã
se desfãºoarã cu opt echipe, împãrþi-
te în douã grupe. Din Grupa B fac
parte Germania, Serbia, Israel ºi
Belgia. La Turneul Final al Ligii

Europene (11-12
iulie) este calificatã
direct Bulgaria, în
calitate de naþiune
organizatoare, ei
urmând sã i se
alãture încã trei
echipe cu cea mai
bunã linie de
clasament. Pe
primul loc dupã 3
turnee se aflã
Bulgaria, cu 18
puncte, urmatã de
România, cu 16
puncte, Turcia, cu
12 puncte ºi Unga-
ria cu 8 puncte.

Vicecampioana Româ-
niei, SCM U Craiova, a
reuºit un transfer impor-
tant, dupã ce Dãnuþ Pas-
cu l-a convins pe Lauren-
þiu Licã sã semeneze un
contract valabil pe un se-
zon. Licã a demonstrat în
sezoanele petrecute în
Franþa cã este un jucãtor
de mare valoare, cu ex-
perienþã în voleiul la ni-
vel înalt.  Laurenþiu Licã
are 33 de ani ºi 2 m înãl-
þ ime º i  evolueazã pe
postul de fals. În cariera
sa a ajucat pentru: CVM
Tomis Constanþa, Ajac-
cio, Beauvais, Montpellier, Chaumaunt
ºi Martigues. În sezonul trecut petre-
cut la Martigues a reuºit 188 pct, având
o medie de 4,82 puncte pe set. Licã a

Volei (m)

Laurenþiu Licã va juca
din nou la Universitatea Craiova

mai evoluat în Bãnie în urmã cu mai
mult de 10 ani, Dãnuþ Pascu fiind foa-
te mulþumit de readucerea jucãtorului
pe care îl ºtie foarte bine.

Jucãtoarea românã de tenis Laura Ioa-
na Andrei a câºtigat turneul ITF de la
Balº, dotat cu premii totale de 10.000 de
dolari, duminicã, dupã ce a învins-o în
finalã pe Anastasia Vdovenco (Rep. Mol-
dova/N. 4), cu 6-7 (3), 7-6 (4), 7-6 (3).
Pentru Andrei, principala favoritã a tur-
neului, este a doua victorie în tot atâtea

Laura Andrei a câºtigat
turneul ITF de la Balº

meciuri în faþa Anastasiei, dupã 7-6 (6),
6-4 într-o partidã jucat în Antalya, în
sferturile de finalã, anul trecut. Laura
Andrei ºi-a trecut în palmares al ºaselea
sãu titlu ITF la simplu, dupã cele obþi-
nute la Le Havre (2010), Ankara (2012),
Bucureºti (2012), Dubrovnik (2012) ºi
Antalya (2013).

Liga Europeanã la volei feminin
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Zorit de proiectul anunţat de primarul Lia Olguţa
Vasilescu, pornit din Clubul Sportiv Universitatea Cra-
iova, Adrian Mititelu s-a pus în gardă şi a organizat o
conferinţă de presă prin care şi-a anunţat revenirea în
fotbalul românesc. Finanţatorul spune că a înregis-
trat la FRF contractele cu 19 de jucători şi că ar vrea
să fie reafiliat cu societatea SC U Craiova SA, una
nou-nouţă, care ar urma să finanţeze echipa de fot-
bal, urmând ca datoriile celei vechi să fie plătite în
timp, din compensaţiile primite în cazul câştigării pro-
cesului cu FRF: „Am creat o SC U Craiova SA para-
lelă cu cea existentă, care are rol să finanţeze echipa
de fotbal. Firma veche este în insolvenţă, o să plătim
datoriile în 3 ani, când o sa primim o compensare din
partea FRF. Fondurile sunt asigurate de Comunitatea
Suporterilor în procent de 25 % şi Comunitatea In-
vestitorilor, cu 75%. Eu sunt majoritar în Comunita-
tea Investitorilor. În momentul în care vor fi 50 000
de membri asociaţi, dau Universitatea suporterilor”.
Mititelu a precizat că echipa municipalităţii nu se poa-
te numi Universitatea şi dacă se va înfiinţa trebuie să
aibă alte culori şi să înceapă din eşaloanele judeţene,
fiindcă locul acordat de FRF este pentru echipa lui:
„Nu mă deranjează că se face altă echipă, dar să uite
de numele Universitatea, iar locul din Liga a II-a este
pentru echipa de drept. Nu pot exista două echipe la
Craiova. Acest CS Craiova nu are nicio legătură cu
cel din anii 80. Ei încearcă să asocieze acest nume de
fostul club. În Craiova e o mâncătorie ieşită din co-
mun”. Totuşi, Mititelu vrea ca Primăria să-l lase să
joace pe „Ion Oblemenco”, „acolo unde este locul

Finanţatorul speră ca FRF să-l afilieze cu societatea SC
U Craiova SA, iar Primăria să-l lase pe „Ion Oblemenco”

Jucătorii SC U Craiova SA care ar fi fost înregistraţi la FRF:
Dumitru Hotoboc – portar, 35 de ani, a fost în lotul Ştiinţei înainte de

dezafiliere, ultima dată a apărat la Severin, în Liga I.
Andrei Preda –  portar, 24 de ani, format la juniorii Ştiinţei, ultima dată

a apărat la Rapid CFR Suceava, în Liga a II-a. Este ultras din Peluza Sud,
cunoscut sub porecla „Gogoaşă”

Dorel Stoica – mijlocaş, 35 de ani, era antrenor-jucător la Universitatea
în momentul dezafilierii, ultima dată a fost căpitanul Severinului, în Liga I.

Ovidiu Stoianof – atacant, 28 de ani, era la Craiova în momentul deza-
filierii, ultima dată a jucat la Farul Constanţa

Robert Săceanu – mijlocaş, 30 de ani, era la Universitatea în momentul
dezafilierii, ultima dată a jucat la Farul Constanţa.

Sorin Buşu – fundaş stânga, 24 de ani, era la Craiova în momentul
dezafilierii, între timp a jucat la Chindia Târgovişte

Robert Căle – mijlocaş, 20 de ani, format la juniorii Ştiinţei, a evoluat
în ultimul sezon pentru CS Apă Craiova

Cătălin Crăciun – atacant, 22 de ani, era la Universitatea când s-a
produs dezafilierea, a fost în lotul Severinului în ultimul sezon.

Nelu „Jackie” Nicolae – mijlocaş, 21 de ani, era la Universitatea acum
2 ani, între timp a evoluat pentru UTA şi CSM Rm. Vâlcea.

Eusebiu Rioşanu – mijlocaş, 28 de ani, a jucat la Gaz Metan CFR
Craiova, ultima dată la FC Caracal, în Liga a III-a

Ionuţ Mârzeanu (fundaş), Georgian Dinu (mijlocaş), Irinel Miu
(mijlocaş), Cătălin Bălan (atacant), Vasile Stănia (fundaş), Florin Dra-
gomir (mijlocaş), Lucian Pătru (mijlocaş), Bogdan Ciocârlă (fundaş),
Lucian Avram (fundaş). – jucători din generaţia  1994 care au terminat
junioratul în vara aceasta la Consiliul Judeţean Dolj.

Conducerea clubului lui Mititelu:
Director General – Vlad Roşca
Secretar General – Gigel Preoteasa
Director Executiv – Marcel Iancu
Director Administrativ – Sorin Joavină
Şef departament juridic – Mircea Moise
Director de comunicare – Ion Spânu 

Staff-ul tehnic:
Antrenor Principal - Nicolo Napoli. Medic - Andrei Tohăneanu
Antrenori la Centrul de copii si juniori: Dragoş Bon, Petrişor Bondrea,

Ovidiu Turcu.

Universităţii, dar oricum vreau să iau o ordonanţă pre-
zidenţială pentru a juca acolo”.

Mititelu: „Sunt probleme financiare,
dar vom promova”

Italianul Nicolo Napoli, cu care Mititelu spune că
s-ar fi înţeles de acum două luni, a fost numit pentru
a patra oară antrenor, iar din organigrama clubului
vor face parte: Vlad Roşca – director, Marcel Iancu –
director executiv, Mircea Moise – şef juridic, Sorin
Joavină – director administrativ, Gigel Preoteasa – se-
cretar, Ion Spânu – director de comunicare. „Nicio-
dată în acest an nu am avut de gând să nu înscriu
echipa. Cu Nicolo Napoli m-am înţeles încă de acum
două luni, am stabilit programul echipei. Am vrut să
pun antrenor pe cineva care n-are legătură cu tabere-
le din Craiova. Napoli a fost şi un om care m-a spriji-
nit la greu. Şi calitatea lui a contat. Am greşit cînd l-
am dat afară, pentru că el e peste mulţi antrenori care
au condus echipa, inclusiv peste Piţurcă. Din punct
de vedere juridic, Universitatea Craiova este aptă să
se înscrie în competiţie. Am înregistrat 19 de jucători
azi la FRF şi Nicolo Napoli mai negociază cu alţi 6,
aceştia urmând să se alăture la reunirea lotului sau în
cantonamentul din Austria. Sunt probleme financiare,
dar acestea se vor rezolva şi sunt sigur că Universita-
tea va juca iar în Liga 1. Sper ca Olguţa Vasilescu să
nu îmi sperie investitorii, că imediat întorc foaia cu
ea. De fapt, singurul primar care a făcut ceva pentru

echipă a fost Vasile Bulucea” a declarat Mititelu. Acesta
a adăugat că îşi va înfiinţa propriul centru de copii şi
juniori, pentru a nu mai apela la grupele Consiliului
Judeţean. Dintre cei 19 jucători anunţaţi ieri, Hoto-
boc, D. Stoica, Stoianof, Săceanu, Buşu, Crăciun şi
Nicolae au debutat deja pentru Ştiinţa, Rioşanu a ju-
cat pentru Gaz Metan CFR Craiova, ultima dată a
evoluat la FC Caracal, Căle a evoluat la CS Apă Craio-
va, Preda este format la Craiova, în generaţie cu Sil-
viu Lung junior, ultima dată a evoluat pentru Rapid
CFR Suceava, iar ceilalţi sunt fotbalişti din generaţia
1994, care au încheiat junioratul la Consiliul Judeţean
în vara aceasta. Antrenorul principal, Nicolo Napoli a
declarat: „Cunosc jucătorii de pe lista dată FRF, iar
pe 22 iulie vom avea lista completă. Pe 26 iulie vom
pleaca în cantonamentul din Austria. Nu e o problemă
dacă va apăraea încă o echipă în Craiova, putem să
jucăm ambele pe acelaşi stadion, aşa cum fac Inter şi
AC Milan sau Roma şi Lazio”. Napoli îşi va alege staff-
ul în următoarele zile, deocamdată avându-l medic pe
Andrei Tohăneanu.

Mititelu a mai creat o firmă,
cu care vrea să joace în Liga a II-a
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Nicolo
Napoli

Dorel
Stoica


