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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Când am întrebat-o, Popescule,
pe fiică-mea ce-o să facă după ce
termină şcoala, mi-a zis că se face...
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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Grădina botanică din Craiova s-a dorit, dintru
început, la iniţiativa şi îndrumarea prof. univ. dr.
Alexandru Buia, o replică la cele din Cluj-Napoca,
Iaşi şi Bucureşti. Organizată pe sectoare, asemă-
nătoare din grădinile botanice enumerate sau chiar
din străinătate, avea sectoare de plante de câmp
cultivate, de floricultură, de pomicultură, de ampe-
lografie. În prezent, Grădina botanică ... se sălbăti-

ceşte. Vegetaţia luxuriantă alimentează, mai degra-
bă, gândul scăpării de sub orice tutelă ştiinţifică.
Luciul de apă este acoperit de nuferi sălbatici, iar
aleile sunt distruse. Şi chiar dacă este greu de înţe-
les cum s-a ajuns la actuala înfăţişare , nu poate fi
decuplată de la orice vinovăţie şi Facultatea de Agri-
cultură şi Horticultură, ambele tot mai anemice şi
mai lipsite de pretinsa anvergură academică.
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BAC 2013:
Proba de delir

Se vorbeşte zilele acestea despre
bacalaureat într-o cheie deloc ono-
rabilă. Asta mai lipsea. S-a întâm-
plat ce s-a întâmplat la Liceul „Di-
mitrie Bolintineanu” din Capita-
lă, unde se spune că variantele de
subiecte la proba scrisă de limba
şi literatura română ar fi fost ac-
cesate înainte de începe rea exa-
menului, respectiv ora 9.00, dar
STS a dat asigurări că nu a existat
nici o breşă în reţeaua informati-
că. Ministerul Educaţiei a infirmat,
de asemenea, orice prematură
dezarhivare a subiectelor, singurul
deţinător al parolei fiind secreta-
rul comisiei de bacalaureat.
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Un român a fost rãnit ºi un altul a murit într-un
atac care a avut loc ieri la Kabul, în Afganistan, a
anunþat Ministerul român de Externe, într-un co-
municat. Românul ucis se numeºte Cristian Paul
Boulean, are 43 de ani ºi fost jandarm la Cernavo-
dã pânã în anul 2004. Iniþial, acesta fusese dat
dispãrut. Potrivit poliþiei locale, în urma atacului
ºi-au pierdut viaþa, în total, cel puþin ºapte per-
soane. Cei doi români sunt angajaþi ai firmei ame-
ricane de securitate DynCorp International, care
asigurã în Afganistan servicii de securitate, de
logisticã, dar ºi de instruire pentru forþele afga-
ne, au precizat, pentru Mediafax, surse oficiale.
Ei nu erau angajaþi ca personal combatant, ci
aveau sarcini administrativ-logistice, potrivit sur-
selor menþionate. Cetãþeanul român rãnit se aflã,
în continuare, sub îngrijire medicalã la un spital
militar, starea de sãnãtate fiind stabilã, precizeazã
MAE, pe când cel ucis e posibil sã fi fost lovit în
plin de explozia camionului încãrcat cu explozibil,
ceea ce face dificilã identificarea lui, au precizat,
pentru Mediafax, sursele oficiale. Misiunea di-
plomaticã a României se aflã în contact perma-
nent cu autoritãþile locale ºi este pregãtitã sa acor-
de asistenþa consularã necesarã, în baza compe-
tenþelor legale, precizeazã MAE. Potrivit AFP, în
atacul comis ieri dimineaþã la Kabul, care a vizat o

companie strãinã de transport care colaboreazã
cu ISAF, forþa NATO din Afganistan, au murit cel
puþin ºapte persoane. „Patru paznici nepalezi,
unul afgan ºi doi civili afgani”, au fost uciºi în
urma atacului, a declarat ºeful poliþiei din Kabul,
Mohammad Ayub Salangi, precizând cã toþi ata-
catorii, respectiv aproximativ trei persoane, au fost
uciºi. Poliþia a precizat, de asemenea, cã trei sau
patru persoane au fost rãnite. Atacul, care a avut
loc în jurul orei locale 04.30 (03.00
ora României), „a fost comis îm-
potriva unei companii de trans-
port logistic ce lucra cu forþele
internaþionale”, a explicat Mo-
hammad Daud Amin, ºeful ad-
junct al poliþiei din Kabul. Potri-
vit primelor constatãri, un ca-
mion plin cu explozibil a explo-
dat în faþa unei intrãri a comple-
xului industrial, creând un cra-
ter enorm. Un schimb de focuri
a avut loc ulterior, între gãrzi ºi
doi sau trei kamikaze, timp de
aproximativ 40 de minute, a ex-
plicat ºeful poliþiei. Un fum gros
se ridica deasupra zonei vizate
de atac, care a distrus complet o

parte din intrarea în clãdire, a constat un fotograf
al AFP. Un bãtrân rãnit ºi cu faþa plinã de sânge
purta un pansament în jurul capului. Atacul a fost
revendicat de rebelii talibani, care au confirmat
într-un comunicat cã au atacat „o importantã bazã
logisticã ºi de aprovizionare strãinã, cu un ca-
mion plin cu explozibil, care a distrus barierele ºi
le-a permis mujahedinilor echipaþi cu arme grele
ºi uºoare sã intre”, relateazã AFP.
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Legumele ieftine aduse din
România nemulþumesc
fermierii bulgari

Fermieri bulgari din regiunea
Vidin au început sã strângã semnãturi
pentru o petiþie care denunþã
comercializarea în Bulgaria a
legumelor ieftine aduse din România,
relateazã site-ul agenþiei Focus.
Iniþiativa le aparþine fermierilor din
localitatea Kapitanovþi, situatã în
apropierea oraºului bulgar Vidin.
Primarul localitãþii, Vladinir
Aristotelov, este nemulþumit cã români
din zona Calafat vin ºi vând legume
în pieþe din Vidin la preþuri mai mici.
Protestul este susþinut ºi de producã-
torii din alte localitãþi. Noul pod
peste Dunãre dintre România ºi
Bulgaria, de la Calafat-Vidin, care se
numeºte „New Europe”, a fost
inaugurat la data de 14 iunie ºi va fi
exploatat de o societate mixtã
româno-bulgarã. Conform estimãri-
lor, peste 100.000 de vehicule ar urma
sã traverseze anual podul.
Delegaþia Comisiei de la
Veneþia se va afla, joi ºi
vineri, în România

Membrii delegaþiei Comisiei
Consiliului Europei pentru democra-
þie prin drept (Comisia de la
Veneþia) se vor întâlni, mâine ºi
poimâine, la Senat, cu reprezentanþi
ai partidelor politice parlamentare,
cu cei ai Consiliului Superior al
Magistraturii ºi cu membrii Comisiei
pentru revizuirea Constituþiei.
Potrivit site-ului Senatului, membrii
Comisiei de la Veneþia se vor întâlni
vineri mai întâi cu reprezentanþi ai
partidelor politice parlamentare,
apoi cu reprezentanþi ai CSM. În
aceeaºi zi, senatorii ºi deputaþii din
Comisia comunã a Camerei Deputa-
þilor ºi Senatului pentru elaborarea
propunerii legislative de revizuire a
Constituþiei României vor avea ºi ei
o întrevedere cu delegaþia Comisiei
de la Veneþia.

Premierul Victor Ponta a fost pri-
mit, ieri, de preºedintele Republicii Po-
pulare Chineze, Xi Jinping, cãruia i-a
transmis cele mai bune gânduri din
partea României ºi ºi-a exprimat do-
rinþa de a continua „relaþia extraordi-
narã” cu aceastã þarã, transmite Ager-
pres. „Dupã vizita pe care aþi fãcut-o
în România în 2009, aveþi deja foarte
mulþi prieteni ºi oameni care vã apre-
ciazã în mod deosebit”, i-a spus Pon-
ta lui Jinping. Tot în cursul zilei de
ieri, premierul român a avut o între-
vedere ºi cu omologul sãu chinez, Li
Keqiang. Victor Ponta le-a propus
preºedintelui ºi premierului chinez ca
relaþia dintre România ºi China sã fie
ridicatã la nivel de parteneriat strate-
gic, în contextul în care anul viitor

Premierul Victor Ponta,
primit de preºedintele ºi

premierul Chinei
Consiliul Legislativ semnaleazã

o serie de inadvertenþe sau
propuneri contradictorii în
proiectul de revizuire a Constitu-
þiei, solicitând corectarea lor. În
avizul favorabil asupra proiectului
de revizuire a Constituþiei, obþinut
de Mediafax, Consiliul Legislativ
(CL) sugereazã o nouã analizã
asupra prevederilor legate de
numãrul parlamentarilor, având în
vedere cã în proiectul de revizuire
este menþionat doar numãrul
deputaþilor, nu ºi cel al senatori-
lor. O altã observaþie priveºte
amendamentul care instituie o
interdicþie de înfiinþare a unor noi
grupuri parlamentare pe parcursul
legislaturii, în afara celor care
sunt constituite ca urmare a
alegerilor. „Norma propusã, (...)
potrivit cãreia pe parcursul
legislaturii nu se pot constitui
grupuri parlamentare noi nu þine
seama de textul noului alin. 2,
litera e) al art. 70, care stabileºte
drept cauzã de încetare a calitãþii
de deputat sau senator demisia
din partidul politic sau formaþiu-
nea politicã din partea cãreia a
fost ales sau înscrierea acestuia
într-un alt partid politic sau altã
formaþiune politicã. Aºadar, în
condiþiile încetãrii calitãþii de
parlamentar, nu mai este posibilã
constituirea de grupuri parlamen-
tare noi pe parcursul legislaturii,
motiv pentru care norma ar trebui
eliminatã”, susþine Consiliul
Legislativ. Totodatã, avizul CL
remarcã o serie de contradicþii
între textele propuse în proiectul
de revizuire în cazul raporturilor
dintre preºedinte ºi Parlament,
care au ca efect dizolvarea forului
legislativ. „Semnalãm cã textul
propus (...) referitor la prerogativa
Preºedintelui României de a

Consiliul Legislativ semnaleazã
probleme în proiectul

de revizuire a Constituþiei

Europarlamentarul Cristian Preda anunþã cã a fost invitat la ºedinþa CNC al PDL
care va avea loc sâmbãtã ºi în care va fi votatã propunerea BPN de suspendare a sa
din partid pentru ºase luni, eurodeputatul precizând cã va merge la reuniune pentru
a uza de dreptul sãu la apãrare. În opinia lui Preda, exprimatã pe blog, este „profund
nedrept” sã fie sancþionat pentru declaraþiile pe care le-a fãcut dupã ce nu a mai fost
prim-vicepreºedinte al PDL. BPN al PDL a decis, în 3 iunie, sã propunã CNC sus-
pendarea lui Cristian Preda din partid pentru o perioadã de 6 luni.

Cristian Preda, invitat la ºedinþa în care
se voteazã suspendarea sa din partid

dizolva Parlamentul, este în
contradicþie cu reglementãrile
propuse la (...) procedura de
învestire a Guvemului. Astfel,
potrivit acestor noi texte, Preºe-
dintele României ar urma sã
procedeze la dizolvarea Parlamen-
tului numai dupã respingerea a
trei solicitãri de învestiturã, nu a
unei singure solicitãri, astfel cum
s-a reþinut în text. În acest
context, precizãm cã ºi textul
propus la pct. 85, potrivit cãruia
Preºedintele dizolvã Parlamentul
dacã o hotãrâre în acest sens este
adoptatã cu votul a douã treimi
dintre membrii fiecãrei Camere,
este greºit, având în vedere, pe
de o parte, faptul cã cele douã
Camere nu pot adopta o hotãrâre
în acest sens, adicã pentru
dizolvare, întrucât atribuþia de
dizolvare aparþine ºefului statului,
iar pe de altã parte, Camerele
adoptã o hotãrâre prin care se
respinge solicitarea votului de
învestiturã, hotãrâre care însã se
adoptã în ºedinta comunã a celor
douã Camere, nu cu votul a douã
treimi dintre membrii fiecarei
Camere, aºa cum s-a reþinut prin
proiect”, se aratã în avizul citat.
Mai mult, CL semnaleazã faptul cã
pragul de 30% pentru referendum,
în formularea proiectului de
revizuire, se va aplica doar
referendumurilor de consultare pe
teme de interes naþional, nu ºi
pentru revizuirea Constituþiei sau
demiterea preºedintelui. În acest
sens, CL susþine cã în cazul
referendumului de demitere a
preºedintelui trebuie corelate
textele, deoarece în acest caz este
stabilit doar cvorumul care
trebuie îndeplinit pentru demitere,
nu ºi condiþia de validitate a
referendumului.

vor fi marcaþi 65 de ani de relaþii di-
plomatice bilaterale. „Noi am propus,
în cursul întâlnirilor ºi cu preºedinte-
le ºi cu primul-ministru, ridicarea re-
laþiei dintre România ºi China la ni-
velul cel mai înalt pe care îl are Româ-
nia, acela de Parteneriat strategic.
Sunt câteva þãri cu care avem un par-
teneriat strategic ºi ne-am dori - anul
viitor sunt 65 de ani de relaþii diplo-
matice - sã avem un parteneriat stra-
tegic ºi cu China. Un asemenea par-
teneriat strategic presupune multe
domenii, pornind de la colaborarea
politicã, evident cea economicã este
cea de substanþã, dar ºi cea cultura-
lã, educaþie ºi alte domenii. (...) ªi pre-
ºedintele ºi primul-ministru au spus
cã apreciazã foarte mult aceastã pro-

punere, cã o vãd cu
ochi foarte buni ºi cã,
evident, intrãm în pro-
cedura de analizã, o
procedurã diplomaticã
standard pentru a o fi-
naliza”, a precizat pre-
mierul Ponta, într-o
declaraþie de presã
susþinutã la Beijing.
Primul ministru Victor
Ponta efectueazã în
perioada 26 iunie - 3 iu-
lie un turneu asiatic,
care a mai inclus Azer-
baidjan, Kazahstan ºi
Uzbekistan.
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Grãdina Botanicã din Craiova ar
trebui sã fie o lume a plantelor în
miniaturã. În 1952, când a conce-
put-o, marele botanist, prof. univ.
dr. Alexandru Buia a proiectat-o ca
pe o adevãratã hartã în aer liber cu
ajutorul cãreia studenþii de la In-
stitutul Agronomic (aºa se numea
pe atunci) sã cunoascã toatã ve-
getaþia globului. Cele 17 hectare de
teren au fost amenajate atunci, în
scop didactic, dar ºi cu mult bun
gust, recunosc ºi astãzi specialiº-
tii, dupã modelul celor din Cluj, Iaºi
ºi Bucureºti. În mijloc se aflã o
frumoasã salbã de lacuri, legate
între ele prin podeþe. Cele trei lu-
ciuri de apã sunt încãrcate acum
cu nuferi sãlbatici ºi, pentru cã nu
le-a mai deranjat nimeni, au deve-
nit raiul broaºtelor. În stânga ºi
dreapta lor, areale distincte de ve-
getaþie, care sã îi conducã pe vizi-
tatori într-un atlas al lumii vii.

România plantelor
Neavând cunoºtinþe în domeniu

ºi nefiind ghidaþi de plãcuþe indi-
cative, puþini dintre cei care calcã

Grãdina botanicã din Craiova s-a
dorit, dintru început, la iniþiativa ºi
îndrumarea prof. univ. dr. Alexandru
Buia, o replicã la cele din Cluj-Na-
poca, Iaºi ºi Bucureºti. Organizatã pe
sectoare, asemãnãtoare din grãdini-
le botanice enumerate sau chiar din
strãinãtate, avea sectoare de plante
de câmp cultivate, de floriculturã, de
pomiculturã, de ampelografie. În pre-
zent, Grãdina botanicã ... se sãlbãti-

ceºte. Vegetaþia luxuriantã alimentea-
zã, mai degrabã, gândul scãpãrii de
sub orice tutelã ºtiinþificã. Luciul de
apã este acoperit de nuferi sãlbatici,
iar aleile sunt distruse. ªi chiar dacã
este greu de înþeles cum s-a ajuns la
actuala înfãþiºare , nu poate fi decu-
platã de la orice vinovãþie ºi Faculta-
tea de Agriculturã ºi Horticulturã,
ambele tot mai anemice ºi mai lipsite
de pretinsa anvergurã academicã.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

pragul acestei grãdini ºtiu, spre
exemplu, cã, în partea dreaptã, în
preajma blocurilor, se gãsesc pe
teritoriul pur românesc, aici fiind
sectorul dedicat reliefului ºi faunei
României. „Toþi ce vedeþi în par-
tea dreaptã a grãdinii este sectorul
floricol al României. Toate ridicã-
turile acelea de pãmânt reprezintã
munþii noºtri. Ei încep de la altitu-
dine mai mare ºi cobor cãtre vest,
spre câmpia Olteniei. ªi fauna este
adecvatã, bineînþeles”, ne ghidea-
zã însã administratorul grãdinii, Ion
Stan, în marea de verdeaþã care se
întinde în faþã.

Continentele sunt nãpãdite
de buruieni

De cealaltã parte, spre teritoriul
serelor, ne plimbãm prin sectorul
destinat vegetaþiei de pe glob. Aici
ar trebui sã gãsim zeci de plante
de pe toate continentele, unele din-
tre ele specii rare ºi foarte rare. La
o simplã plimbare, fãrã ghid, nu
reuºeºti sã te orientezi deloc. Cele
câteva ronduri– dintre cele care
sunt îngrijite – ºi-au pierdut plã-

cuþele pe care ar fi trebuit sã citim
noþiuni ºi date despre plãntuþele fi-
rave. ªi, ca totul sã fie ºi mai trist,
îngrijitorii s-au plictisit într-o zi ºi
s-au oprit cu munca la jumãtate,
lãsându-le pe cele mai multe din-
tre ele sã le nãpãdeascã buruienile.
„La noi în grãdinã se gãsesc foar-
te multe plante pe cale de dispari-
þie, chiar ºi plante rare”, ne asigu-
rã însã administratorul. Raritãþile,
recunoaºte apoi, sunt crescute la
sere ºi nu prea le viziteazã nimeni.

Serele, þinute departe
de ochii vizitatorilor

Orhideele sau papucul-doamnei,
plantele tropicale ºi subtropicale
cresc, într-adevãr, în ºirul de sere
pe care le zãreºti într-o laturã a

grãdinii botanice. Vizitatorii nu au
însã cum sã admire ghivecele de
plante ºi flori sau arborii înalþi care
umplu cu ramurile încãperea ºi
ameninþã sã spargã tavanul din sti-
clã. Poate vã întrebaþi de ce. Ei bine,
din simplu motiv cã toate aceste
lucruri frumoase, poate printre
puþinele care sunt bine îngrijite, nu
se pot vizita de cãtre oricine ºi ori-
când doreºte. Dacã Grãdina bota-
nicã are un program de vizitare, la
sere nu se intrã decât în grup.
„Dacã se constituie în grup, atunci
nu este nici o problemã, noi des-
chidem cu mare plãcere ºi serele
pentru vizitare”.

Schimburi de seminþe
cu grãdini din lume

„Suntem a patra grãdinã din
þarã, dupã cele din Cluj, Bucureºti
ºi Iaºi”, spune însã cu mândrie ad-
ministratorul, care vegheazã grã-

dina din biroul sãu amenajat în fosta
casã Oteteliºeanu. Punând pe bi-
rou o broºurã, ne spune:. „Noi fa-
cem schimburi de seminþe cu 486
de grãdini botanice din lume, chiar
din Australia, Africa, America.
Anual se editeazã un catalog de
seminþe pe care noi îl expediem la
celelalte grãdini botanice. Am ajuns
la ediþia 54 ºi, în ea, se regãsesc
toate speciile colectate de noi.
Chiar acum o lunã de zile am ex-
pediat ultimele seminþe la 60 de
grãdini botanice din toatã lumea”.
Întrebându-l care e cea mai cãuta-
tã plantã a grãdinii noastre, o „perlã
a coroanei” cum s-ar spune, ad-
ministratorului nu-i vine în minte
nici un nume. ªi curiozitatea noas-
trã pãleºte iar.

Plantele cresc în voie ...
Cifrele oficiale spun cã, în Grã-

dina Botanicã din Craiova, se aflã
6.000 de taxoni, iar la sere alþi
2.000, de pe toate continentele glo-
bului. „Unele dintre specii au reu-

ºit sã se adapteze condiþiilor noas-
tre de mediu, altele – nu, iar altele
s-au adaptat cu anumite mutaþii ºi
particularitãþi”. Plantele cresc în
voie ºi, pentru cã nu sunt identifi-
cate adecvat, doar specialiºtii le pot
cunoaºte numele ºi le pot aprecia
valoarea. De altfel, grãdina are un
pronunþat scop didactic. Încã de
la înfiinþare, se aflã în subordinea
Universitãþii din Craiova, fiind fo-
lositã ca bazã didacticã pentru stu-
denþii de la Facultãþile de Agrono-
mie ºi Horticulturã, acum reunite.

Colecþiile de altãdatã
s-au pierdut pe drum

Ajungând aici, implicit, se atinge
ºi o problemã de fond: practica stu-
denþilor. Faþã de altãdatã, experien-
þele care sunt amplasate ºi pot fi
vãzute cu ochiul liber sunt puþine la
numãr. Specialiºtii cu state vechi
spun cã nu se mai zãreºte colecþia

ampelograficã ºi nici alte colecþiile
cu care se mândrea odinioarã aceas-
tã grãdinã. Un rozarium superb este
regretat ºi acum, deºi este vizibilã
o mini-plantaþie de pomi fructiferi,
frapantã prin sistemele de tãiere.
Oricum, studenþii ajung tot mai rar
în Grãdina botanicã. ªi pentru prac-
tica obligatorie, ca sã nu mai vor-
bim de eventuala lor participare
voluntarã la întreþinerea acestei baze
didactice, aºa cum au fãcut-o ge-
neraþii de predecesori ai lor. „Eu vin
în grãdina botanicã cu 500 de stu-
denþi, dar ar putea sã fie ºi mai
mulþi”, recunoaºte conf. univ. dr.
Mariana Niculescu de la Facultatea
de Agronomie.

ªirul reproºurilor ar putea
fi mult mai mare

Conf. univ. dr. Mariana Nicu-
lescu pune ºi ea câteva accente,
dar nu identice ca apãsare. ªi iatã
ce ne spune: „Cred cã s-ar putea
face mult mai mult, însã nu avem
sprijin financiar. Ar trebui mai bine
manageriatã, avem un spaþiu deo-
sebit, o suprafaþã foarte mare, 17
hectare. Aceeaºi suprafaþã au ºi
celelalte grãdini, cea de la Cluj e
puþin mai mare, dar cea de la Iaºi
e ca ºi grãdina noastrã. Ea a fost
foarte bine conceputã, însã nu e
îngrijitã. Eu cred cã se pot accesa
fonduri europene, se pot face pro-
iecte de cercetare pentru ridicarea
acestei grãdini botanice pentru cã
este pãcat sã se degradeze”, susþi-
ne cadrul didactic care, ºcolit fi-
ind în mijlocul grãdinii botanice de
la Cluj, mãrturiseºte cã ºi-ar dori
aceleaºi condiþii didactice ºi pen-
tru studenþii ei.

***
La împlinirea vârstei de 61 de

ani, Grãdina Botanicã din Craiova
încã existã. Ceea ce nu e puþin lu-
cru dacã avem în vedere tot ceea
ce s-a întâmplat cu revendicãrile
îndreptãþite ºi neîndreptãþite de te-
renuri, în municipiul Craiova. Ca
oazã verde, ea îºi are rostul sãu
într-un municipiu cu populaþia
Craiovei. Ca bazã didacticã pentru
practica studenþilor, lucrurile nu
sunt deloc în regulã. ªi atestã acest
lucru atât absenþa oricãrei sistema-
tizãri, avutã în vedere de marele
prof. univ. dr. Alexandru Buia, cât
ºi restul detaliilor. Aleile sunt de-
vastate ºi a vorbi de reabilitarea lor,
una costisitoare,. Cum însuºi de-
canul Facultãþii de Agronomie,
Marin Soare, nu ºi-a ascuns insu-
ficienta documentare, ne dãm sea-
ma cã lucrurile rãmân complicate.
Asta ca sã folosim un eufenism.
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Magistraþii Înaltei Curþi de Ca-
saþie ºi Justiþie (ÎCCJ) i-au respins,
ieri, recursul lui Romeo Berceanu
zis „Pompieru”, fiul comisarului-
ºef Ioniºor Berceanu, fostul co-
mandant al Insopectoratului Jude-
þean al Poliþiei de Frontierã (IJPF)
Dolj, menþinându-i pedeapsa pri-
mitã pe fond, de 2 ani închisoare
cu suspendare pe durata unui ter-
men de încercare de 5 ani, pentru
infracþiuni informatice. În schimb,
ÎCCJ a admis, în parte, recursul
lui Marius Iulian Mandi, reducân-
du-i acestuia pedeapsa de la 3 ani
ºi 4 luni, la 3 ani de închisoare.
„În baza art. 33, 34 ºi 35 alin 1
Cod penal, contopeºte pedepsele
aplicate, urmând ca inculpatul
Mandi Iulian Marius sã execute
pedeapsa cea mai grea de 3 ani

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Magistraþii Înaltei Curþi de Casaþie ºi Jus-
tiþie au soluþionat, ieri, recursurile declarate
de Romeo Berceanu, Iulian mandi ºi procu-
rorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova
în dosarul în care cei doi, împreunã cu alþi ºase
inculpaþi, au fost judecaþi pentru infracþiuni
informatice. Romeo Berceanu zis „Pompieru”
a rãmas cu o pedeapsã de 2 ani închisoare cu
suspendare pe un termen de încercare de 5

ani, iar Marius Iulian Mandi a obþinut redu-
cerea pedepsei de la 3 ani ºi 4 luni, la 3 ani de
închisoare cu executare. Ceilalþi ºase incul-
paþi din dosar, al cãror proces a mers mult mai
repede pentru cã ºi-au recunoscut faptele, au
fost condamnaþi definitiv pe 5 octombrie 2012
la câte 2 ani ºi 6 luni de închisoare, pentru doi
dintre ei dispunându-se suspendarea execu-
tãrii pedepselor.

închisoare. Menþine celelalte dis-
poziþii ale sentintei penale nr. 197
din 11 mai 2012 pronunþatã de
Tribunalul Dolj în dosarul nr.
16438/63/2011 ºi deciziei penale
nr.30 din 29 ianuarie 2013 a a
Curþii de Apel Craiova - Secþia
Penalã ºi pentru Cauze cu Minori.
Respinge, ca nefondat, recursul
declarat de recurentul inculpat
Berceanu Marius Romeo împotri-
va deciziei penale atacate”, se
aratã în încheierea de ºedinþã de
ieri a ÎCCJ. Hotãrârea pronunþatã
de ÎCCJ este definitivã.

Reamintim cã, gruparea din care
au fãcut parte Berceanu ºi Mandi a
fost destructuratã în urma unei ac-
þiuni de amploare a poliþiºtilor
BCCO Craiova ºi procurorilor DII-
COT – Serviciul Teritorial Craiova,

la începutul lui martie 2011. La
momentul respectiv, mai exact pe
9 martie 2011, oamenii legii au fã-
cut 11 percheziþii domiciliare în
Craiova, Calafat, dar ºi în alte loca-
litãþi din judeþ, în cadrul unei acþi-
uni vizând destructurarea unui grup
infracþional organizat, format din 13
învinuþi, specializat în sãvârºirea de
infracþiuni cu cãrþi de credit. În
urma percheziþiilor a fost gãsitã ºi
ridicatã aparaturã de skimming ºi
s-au gãsit ºi receiverele tip DIGI TV,
în care membrii reþelei intenþionau
sã ascundã aparatura pentru a o tri-
mite în SUA. Nouã persoane au
fost ridicate ºi aduse, pe rând, la
sediul DIICOT – Serviciul Terito-
rial Craiova pentru audieri, la fina-
lul acestora procurorii dipunând
reþinerea unui numãr de ºase per-
soane. Este vorba despre Romeo
Marian Berceanu, Teodor Cristian
Croitoru, Rãzvan Olaru, Marian
Piculeaþã, Marius Adrian ªtirbu ºi
Lucian Zamfirache. Pentru un alt
membru al grupului, Marius Iulian
Mandi, care nu a fost gãsit la mo-
mentul descinderilor, s-a emis man-
dat de arestare în lipsã, ºi, ulterior
mandat european de arestare.

Procesul s-a disjuns
faþã de Berceanu ºi Mandi

În iunie 2011, procurorii DIICOT
– Serviciul Teritorial Craiova i-au
trimis în judecatã pe Romeo Bercea-
nu zis “Pompieru”, Teodor Cristian
Croitoru, Marian Piculeaþã, Lucian

Zamfirache zis “Parma”, Marius
Adrian ªtirbu, Florin Daniel Bircea-
nu zis “Sponsoru”, Rãzvan Olaru ºi
Iulian Marius Mandi, pentru iniþie-
rea sau constituirea unui grup infrac-
þional organizat ori aderarea sau spri-
jinirea sub orice formã a unui astfel
de grup ºi deþinerea de echipamente
în vederea falsificãrii instrumentelor
de platã electronicã.

Pe 13 iulie 2011, magistraþii Tri-
bunalului Dolj i-au condamnat pe
ºase dintre cei opt inculpaþi din do-
sar, care au recunoscut comiterea
faptelor ºi au cerut sã beneficieze de
prevederile art. 320 Cod de proce-
durã penalã vizând reducerea cu o
treime a limitelor de pedeapsã. Ast-
fel, Croitoru Teodor Cristian, Picu-
leaþã Marian, Zamfirache Lucian ºi
ªtirbu Marius Adrian au fost con-
damnaþi la câte 2 ani ºi 6 luni închi-
soare cu executare, în timp ce
Birceanu Florin ºi Olaru Rãzvan au
primit aceleaºi pedepse, de 2 ani ºi 6
luni închisoare, însã instanþa a dis-
pus suspendarea executãrii pedep-
sei sub supraveghere pe durata unui
termen de încercare de 7 ani ºi 6
luni. Pedepsele acestora au rãmas ne-

schimbate la apel ºi la recurs, sen-
tinþa lor rãmânând definitivã pe 5
octombrie 2012.

Cu privire la inculpaþii Romeo
Berceanu ºi Marius Iulian Mandi s-a
dispus disjungerea cauzei, iar pro-
cesul a continuat pânã pe 11 aprilie
2012, când magistraþii Tribunalului
Dolj l-au condamnat pe Iulian Mandi,
în lipsã, la 5 ani de detenþie, în timp
ce Romeo Berceanu a primit 2 ani
de închisoare cu suspendare pe du-
rata unui termen de încercare de 5
ani. În baza mandatului european
emis pe numele sãu, Mandi a fost
prins în Franþa, de unde a fost ex-
trãdat, pe 16 noiembrie 2012 acesta
fiind încarcerat în arestul IPJ Dolj,
de unde a fost mutat în Penitencia-
rul Craiova, unde este ºi în prezent.

Cei doi inculpaþi au fãcut apel, iar
pe 29 ianuarie 2013 Curtea de Apel
Craiova i-a respins apelul lui Romeo
Berceanu, care a rãmas cu aceeaºi
pedeapsã, ºi i-a admis apelul lui
Mandi, care s-a ales cu pedeapsa
redusã de la 5, la 3 ani ºi 4 luni de
închisoare. Cei doi inculpaþi, dar ºi
procurorii DIICOT Craiova au fã-
cut recurs, soluþionat ieri de ÎCCJ.

Pe parcursul zilei de luni, în Craiova ºi în
Filiaºi, poliþiºtii din Formaþiunile de Poliþie
Rutierã au organizat o serie de acþiuni pre-
ventive pe principalele artere de circulaþie din
Craiova ºi pe DN 6A, în Rãcarii de Jos ºi

Prins cu 88 de km/h
pe bulevardul “Decebal”

Tatomireºti, zone cunoscute cu risc de pro-
ducere a accidentelor rutiere, dar ºi pentru
depistarea conducãtorilor auto care nu res-
pectã regimul legal de vitezã. În timpul con-
troalelor efectuate, poliþiºtii au aplicat 110

sancþiuni contravenþionale, din care
49 pentru depãºiri ale regimului de
vitezã, valoarea totalã a amenzilor ri-
dicându-se la suma 17.760 lei, dupã
cum a declarat comisar ºef Adrian
Cãpraru, purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj.

În cadrul acestor activitãþi, un
echipaj al Biroului Poliþiei Rutiere Cra-
iova l-a depistat pe Claudiu Iordache,
de 23 de ani, din Craiova, în timp ce
conducea un autoturism Audi pe bu-
levardul “Dacia”, din Craiova, cu vi-
teza de 88 km/h, vitezã înregistratã
cu aparatul radar. Tânãrul a fost sanc-
þionat contravenþional de poliþiºti cu
amendã în valoare de 320 lei.

Un craiovean de 24 de ani s-a ales cu
dosar penal, dupã ce, luni searã, a acci-
dentat un biciclist, pe raza comunei Bul-
zeºti. Conform reprezentanþilor IPJ Dolj,
în urma cercetãrilor efectuate s-a stabilit

cã luni searã, puþin dupã ora
19.00, Ionuþ Dumitru, de 24 de
ani, din Craiova, în timp ce con-
ducea un autoturism Opel pe DJ
643D, în satul Seculeºti, comu-
na Bulzeºti, a lovit o bicicletã pe
care circula, în aceeaºi direcþie
de mers, Gheorghe Mocofan, de
68 de ani, din comuna Bulzeºti.
În urma cercetãrilor s-a stabilit
cã biciclistul a virat brusc stân-
ga, fãrã sã se asigure, în urma
impactului rezultând rãnirea
uºoarã a acestuia, care a fost
transportat la spital pentru îngri-
jiri medicale întrucât avea un
umãr luxat, însã nu a rãmas in-
ternat. „Pe numele conducãto-
rului auto au fost întocmite acte

premergãtoare începerii urmãririi penale
pentru comiterea infracþiunii de vãtãma-
re corporalã din culpã”, ne-a declarat co-
misar-ºef Adrian Cãpraru, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.
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Se vorbeşte zilele acestea de-
spre bacalaureat într-o cheie de-
loc onorabilă. Asta mai lipsea. S-a
întâmplat ce s-a întâmplat la Li-
ceul „Dimitrie Bolintineanu” din
Capitală, unde se spune că varian-
tele de subiecte la proba scrisă de
limba şi literatura română ar fi fost
accesate înainte de începerea exa-
menului, respectiv ora 9.00, dar
STS a dat asigurări că nu a existat
nici o breşă în reţeaua informati-
că. Ministerul Educaţiei a infirmat,
de asemenea, oric e prematură
dezarhivare a subiectelor, singurul
deţinător al parolei fiind secretarul
comisiei de bacalaureat. Momen-
tul e confuz. Însă scandalul declan-

MIRCEA CANŢĂR

BAC 2013: Proba de delir
şat este imens, iar probele peremp-
torii de fraudare sunt deocamda-
tă... presupuse. A fost imediat evo-
cat ex-minis trul Daniel Funeriu,
pentru instituirea mizeriei cu ca-
merele de supraveghere în sălile de
examen, căruia i-a fost contrapus
Remus Pricopie, actualul ministru,
adept al unei normalităţi, cât de cât
fireşti, pe toată perioada desfăşu-
rării BAC-ului. Până la urmă, de-
spre ce vorbim? Conducerea Li-
ceului „Dimitrie Bolintineanu” a
fost eliberată din funcţie, bănuim
pentru impudica demnitate, după
ce reprezentanţi ai Parchetului de
pe lângă Tribunalul Bucureşti au
descins pentru percheziţii la liceu.

Problema indusă este următoarea:
sunt comisiile de examinare, spe-
cial create, „plutoane de execuţie”
care trebuie să inhibe la maximum
candidaţii? Sau sunt, de fapt, nişte
colective de dasc ăli maturi, res-
ponsabili, c u experienţă şi bună
imagine, capabili să facă evaluări
riguroase, încurajând chiar peda-
gogic candidaţii? Bineînţeles, co-
notaţia politică a evenimentului de
la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” nu
putea fi evitată. Am aflat, de pildă,
deşi nu mai era nevoie, că minis-
trul Educaţiei, Remus Pricopie, a
comis „două greşeli gramaticale
într-o singură frază”, ceea ce este
adevărat. Însă, deocamdată,  nu

l-a devansat pe predecesorul său,
Daniel Funeriu, şi acesta într-o
relaţie prec ară cu gramatica. În
toiul tevaturii şi-a dat cu părerea
şi deputatul PDL Raluca Turcan,
membră în Comis ia de învăţă-
mânt, care a opinat, cum altfel
dec ât diafan şi competent,  c ă
„minis terul este prins pe un picior
greşit”. Ca să vezi. Până una, alta,
preşedintele comisiei de bacalau-
reat, Florin Lisandru, a spus că
disc uţiile de pe forum n-au nici o
legătură cu c eea ce s -a întâmplat
la Liceul „Dimitr ie Bolintineanu”.
Să revenim la bacalaureatul pro-
priu-zis. El ates tă pentru absol-
venţi o bună împlinire, apogeul

legitim al oricărui proces forma-
tiv.  În Dolj, 6.600 de elevi, aron-
daţi pe 18 c entre de examen şi 2
centre de evaluare, sunt în febra
examenelor. Exigenţa este ridica-
tă, c eea ce nu este deloc rău. În
schimb, foarte nepotrivit este fap-
tul că aceş ti candidaţi sunt priviţi
aproape cu ostilitate, de parc ă n-
ar  fi copii noştr i, unii topiţi de
emoţie, alţii indiferenţi. Între edu-
caţie şi mutilare este o distanţă
imensă. Comisiile de examinare la
BAC 2013 trebuie să lase senti-
mentul că sunt formate din pro-
fesori şi majoritatea dintre ei pă-
rinţi. Şi ei înşişi, la un moment dat,
au trecut prin BAC.

AIESEC Craiova împlineşte joi, 4 iulie.
22 de ani de existenţă. Momentul va fi săr-
bătorit în cadrul unui eveniment formal,
sâmbătă 6 iulie, începând cu ora 12.00 la
restaurantul „5 Continents”, prilej cu care
membrii şi parteneri AIESEC, se vor reuni
pentru a sărbători împreună şi pentru a de-
păna amintiri legate de experienţa avută în
cadrul organizaţiei. Vor fi amintite momen-
tele importante din evoluţia AIESEC Craio-
va, precum şi proiectele de succ es realiza-
te de-a lungul celor 22 de ani, c are au fost
susţinute de partenerii noştri c are le sunt
alături la fiecare activitate întreprinsă.

 De asemenea, invitaţii vor avea oc azia
de a cunoaşte mai bine comitetul de con-
ducere, prec um şi planurile de viitor ale or-
ganizaţiei.  Evenimentul va fi încheiat prin
acordarea de premii simbolice partenerilor
care şi-au oferit sprijinul de-a lungul tim-
pului. “Scopul principal al acestui eveniment
este acela de a-i aduce aproape pe toţi cei
care au contribuit timp de 22 de generaţii la
succ esul organizaţiei. AIESEC Craiova în
2013 nu ar fi la fel fără membri activi şi
motivaţi, fără membri care investesc în

22 de ani de
AIESEC în Craiova

organizaţie, chiar  şi după încheierea expe-
rienţei în AIESEC,  sau fără susţinerea par-
tenerilor interesaţi de voluntariat şi de ti-
neri cu potenţial.  Membrii organizaţiei sunt
tineri cu iniţiativă, interesaţi de probleme
globale,  leadership şi management.  Prin
dezvoltarea simţului antreprenorial, aceştia
creează şi implementează anual 9 proiecte
şi 5 conferinţe, c are aduc un impact din ce
în c e mai mare în rândul tinerilor  craioveni,
pornind de la elevii de grădiniţă, până la stu-
denţi. Pe lângă crearea unui mediu optim
de dezvoltare a abilităţilor  de leadership,
AIESEC este definit de internaţionalism,
organizaţia oferind anual peste 20 stagii de
prac tică internaţionale pentru studenţii cra-
ioveni, ş i găzduind peste 20 de studenţi
străini care fac voluntariat în Craiova prin
intermediul proiectelor  noastre”, a spus Ale-
xandra Piţigoi, purtător  de cuvânt în ca-
drul AIESEC Craiova.
Cea mai mare organizaţie studenţească

Cu o tradiţie de 65 de ani la nivel mon-
dial şi regăsindu-se în 2.400 de centre uni-
vers itare din 113 ţări, AIESEC este cea mai

mare organizaţie de studenţi, o platformă
internaţională de oportunităţi recunoscută
de ONU. Aceasta numără pes te 86.000 de
membri, oferind peste 24.000 de poziţii de
leadership,  5.500 de stagii de practică in-
ternaţionale şi 15.000 de experiente de vo-
luntariat anual.

AIESEC Craiova este al doilea comitet
local AIESEC înfiinţat în România în 1991,
care a organizat anul ac esta doua proiecte
naţionale, Grow, realizat în parteneriat cu
Şcoala de Valori, si AIESEC Academy,  spri-
jinit de Sintec Media si Johnson Controls,
dar şi numeroase proiecte locale, cum sunt

Youth Academy, un proiect axat pe inter-
naţionalism,  InPro care sprijină s tudenţii în
crearea de proiecte, şi Global Kindergarten
ce se adresează copiilor de grădiniţă din
Craiova şi are ca scop dezvoltarea intere-
sului ş i curiozităţii ac estora asupra altor
culturi, dar şi asupra limbilor s trăine.  “De
22 de ani, AIESEC Craiova dezvoltă activi-
tăţi reuşite c are au impact în societate,  reu-
şind să se impună în lumea voluntariatului
prin motivaţie, pasiune ş i inovaţie”, a mai
spus  purtătorul de cuvânt din c adrul AIE-
SEC Craiova.

ALINA DRĂGHICI

După programul “Cornul şi
laptele”, Guvernul vrea sa
introducă în şcoli un nou
program. E vorba de “Trenin-
gul şi şortul”. Mai exact, 13
deputaţi şi senatori vor ca
fiecare elev să primească de la
şcoală un echipament sportiv
complet. Aleşii cred că, astfel,
copiii vor sta mai mult în sala
de sport şi mai puţin în faţa
calculatorului.

Dacă iniţiativa legislativă
trece de ambele camere ale
Parlamentului, şcolile vor fi
obligate să cumpere echipa-
ment sportiv compus din

Elevii ar putea primi
treninguri gratuite

pantofi sport, şort, tricou,
maiou, jambiere, rucsac şi
geantă. Costurile nu sunt de
neglijat. Valoarea unui echipa-
ment este de aproximativ 124
de euro. Iar statul trebuie să
plătească  24 de milioane de
euro la fiecare 2 ani pentru cei
200 de mii de elevi. Iniţaitorii
spun că astfel ajută producăto-
rii interni de echipament
sportiv. Proiectul prevede că un
elev care lipseşte nemotivat la
mai mult de un sfert din orele
de sport va fi obligat să retur-
neze echipamentul sau să
achite contravaloarea acestuia.
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Timp de douã zile, mai exact
astãzi ºi mâine, Business Days

împreunã cu Universitatea din
Craiova organizeazã cea de-a

11-a ediþie din suitã de evenimen-
te Business Days, cel mai mare
“maraton” de conferinþe din Ro-
mânia dedicate antreprenorilor,
managerilor, întregii comunitãþi
de afaceri locale ºi regionale.
Craiova Business Days, cel de-
al doilea eveniment din seria ce-
lor patru din acest an, va fi gãz-
duit de Facultatea de Drept ºi
ªtiinþe Administrative din cadrul
Universitãþii din Craiova.

Astfel, comunitatea de afaceri
din Craiova va avea ocazia sã se
conecteze ºi sã dezbatã cele mai
de interes teme pentru succesul
în business, alãturi de 60 de
speakeri de top din þara noastrã
(antreprenori, manageri din com-
panii de top, investitori, experþi
ºi specialiºti în diverse domenii).
Discuþiile vor fi prilejuite de cele

16 workshopuri, 4 conferinþe ºi
4 mese rotunde din cele douã zile
ale evenimentului, care este sus-
þinut de peste 100 de parteneri ºi
la care sunt aºteptaþi 500 de par-
ticipanþi. “Evenimentul cu struc-
tura cea mai eficientã ºi flexibi-
lã de business networking din
România le oferã participanþi-
lor posibilitatea de a selecta, în
funcþie de experienþa, poziþia ºi
nevoile lor, folosirea uneia sau
a mai multor facilitãþi  de

networking: sesiunile de busi-
ness networking de tipul open;
sesiunile de business networ-
king de tipul microintalniri; ser-
vicii de business networking de
tipul matchmaking, care permit
cãutarea în baza de date dupã 4
criterii: domenii, funcþii, companii
sau nume ºi identificarea persoa-
nelor de interes, în vederea iden-
tificãrii de poteniali parteneri de
afaceri”, anunþã organizatorii.

ALINA DRÃGHICI

Astãzi începe Craiova Business Days

Studenþii beneficiazã de gratuitate în cazul participãrii la me-
sele rotunde ºi de un discount de 50% la restul activitãþilor, re-
ducere pe baza carnetului de student, însã pentru ei existã un
numãr limitat de locuri. De asemenea, pentru prima datã, ei au
ocazia sa viziteze si zona de expoziþie dedicatã internship-ului,
unde companiile partenere vor prezenta programele pe care le
au deschise în perioada de varã.

Printre speakerii invitaþi ai acestei ediþii se numãrã personalitãþi din
lumea afacerilor precum Marius Ghenea, Dragos Anastasiu, Sergiu
Negut, Bogdan Olteanu, Mihai Marcu, Maria Dima, Gabriel Vlãduþ,
Sorin Gãvãnescu, Vlad Fiscutean, Dan Claudiu Oniºor, Marius ªte-
fan, Felix Daniliuc, Valentin Tucã, Voicu Oprean, Florin Câmpeanu,
Adrian Florea, Bogdan Comãnescu, Octavian Pantiº, Diana Vitan,
Sorina Bradea, Mihai Stãnescu, Eusebiu Burcas, Andy Szekely.

Vicepreºedintele EPP, Marian Jean
Marinescu a precizat într-un comunicat
de presã cã votul de astãzi( n.r de ieri)
transmite un mesaj clar Comisiei: efor-
turile depuse în ultimii ani în domeniul
politicii aviatice externe sunt importan-
te, însã nu suficiente. „Pentru ca Europa
sã fie mai competitivã în acest sector,
este nevoie de o abordare coordonatã

privind politica externã. O astfel de abor-
dare, bazatã pe reciprocitate, transparen-
þã ºi concurenþã loialã, va spori ºansele
Uniunii de a intra pe noi pieþe....”, a subli-
niat europarlamentarul român.

Aviaþia susþine 5,1 milioane
de locuri de muncã

Conform datelor europene, aviaþia sus-

þine 5,1 milioane de locuri de muncã ºi con-
tribuie cu 365 de miliarde de euro pe an la
bugetul european, echivalentul a 2,4% din
PIB-ul UE. Aeroporturile europene sunt
tranzitate în fiecare an de circa o treime
din pasagerii din întreaga lume ºi aproape
un sfert din activitãþile de comerþ extern
(import-export) ale UE se desfãºoarã pe
calea aerului.  „Aviaþia are o contribuþie
fundamentalã la dezvoltarea economicã, la
ocuparea forþei de muncã ºi la creºterea

turismului, precum ºi la coeziunea regio-
nalã ºi socialã a Uniunii Europene. Conec-
tarea pieþelor este esenþialã pentru creºte-
rea competitivitãþii. Având în vedere de-
pendenþa tot mai mare a Europei de co-
merþul extern ºi rolul pe care aeroporturile
îl au în conectarea Uniunii cu restul lumii,
avem nevoie de o agendã foarte ambiþioa-
sã în acest domeniu....”, a subliniat euro-
parlamentarul Marinescu.

MARGA BULUGEAN

Parlamentul European reunit ieri la Strasbourg a aprobat, cu
650 de voturi pentru din 709 exprimate, raportul europarlamen-
tarului Marian-Jean Marinescu privind politica externã a UE în
domeniul aviaþiei. Raportorul Marinescu cere Comisiei Euro-
pene, printre altele, definirea unui set minim de standarde pen-
tru acordurile bilaterale, care sã apere interesele ºi valorile UE,
precum ºi cele mai bune practici în domeniu.

Raportul europarlamentarul Marian JeanRaportul europarlamentarul Marian JeanRaportul europarlamentarul Marian JeanRaportul europarlamentarul Marian JeanRaportul europarlamentarul Marian Jean
Marinescu, aprobat cu majoritate de voturiMarinescu, aprobat cu majoritate de voturiMarinescu, aprobat cu majoritate de voturiMarinescu, aprobat cu majoritate de voturiMarinescu, aprobat cu majoritate de voturi

Printre propunerile adresate prin raportul votat se numãrã:
• includerea unor reguli privind siguranþa, securitatea, drepturile pasagerilor, pregãti-

rea personalului ºi certificãrile în acordurile externe;
• finalizarea acordurilor cu þãrile vecine, precum Ucraina, Liban, Tunisia, Azerbaidjan

ºi Algeria ºi demararea negocierilor cu Turcia, Armenia ºi Libia;
• finalizarea, în cel mai scurt timp, a negocierilor privind acordurile cu parteneri-

cheie, precum Australia ºi Brazilia, dar ºi cu economii în creºtere, precum China, India,
þãrile din Golf ºi ASEAN;

• realizarea obiectivelor acordurilor cu partenerii importanþi, în special cu SUA ºi
Canada, inclusiv cele de reciprocitate privind cotele de proprietate ºi controlul asupra
companiilor aeriene;

• includerea unor clauze standard privind concurenþa loialã în acordurile bilaterale.
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În luna iunie 2013,
echipele mobile ale
D.R.A.O.V. Craiova,
direcþiilor judeþene
pentru accize ºi ope-
raþiuni vamale Argeº,
Dolj, Gorj, Olt, Vâl-
cea ºi Teleorman au
desfãºurat mai multe
acþiuni specifice pri-
vind respectarea le-
gislaþiei fiscale ºi va-
male de cãtre agenþi

economici ºi persoane fizice de pe raza judeþelor Argeº, Dolj,
Gorj, Olt, Vâlcea ºi Teleorman. „În urma controalelor efectua-
te în trafic ºi la punctele de lucru ale unor agenþi economici,
inspectorii vamali au reþinut în vederea confiscãrii 33.000 bu-
cãþi þigarete, 762 litri bãuturi alcoolice, 280 litri produse ener-
getice ºi diverse  alte bunuri cum ar fi: cafea, jucãrii, odorizan-
te”, se precizeazã în comunicatul de presã a DRAOV Craiova.
Bunurile reþinute nu aveau documente de provenienþã ºi nici
marcaje fiscale româneºti. Suma ce urmeazã a fi încasatã la
bugetul statului, provenitã din amenzile aplicate ºi valoarea
bunurilor reþinute în vederea confiscãrii de inspectorii vamali,
se ridicã la aproximativ 740.874  lei.

Inspectorii vamali au confiscat
peste 30.000 de þigarete

Clienþii Millen-
nium Bank pot bene-
ficia de noul Depo-
zit „Chibzuit de Va-
canþã”, care oferã
una dintre cele mai
avantajoase dobânzi
de pe piaþã, de pânã
la 6,5% pe an, în
funcþie de suma
economisitã ºi de
opþiunea clientului
de a reînnoi depozi-
tul. Acest produs de

economisire este disponibil în lei pentru fonduri noi, pentru
toþi clienþii – atât noi, cât ºi existenþi – ºi poate fi constituit pe
o perioadã de trei luni. „Depozitul Chibzuit de Vacanþã va fi
disponibil pânã pe 30 septembrie 2013 ºi poate fi deschis atât
în sucursalele Millennium Bank, cât ºi prin intermediul servi-
ciului Call Center. Deschiderea ºi administrarea depozitului
sunt gratuite, iar suma minimã este de 2.000 de lei”, se preci-
zeazã într-un comunicat de presã remis de Millennium Bank.

Depozit „Chibzuit de Vacanþã”,
de la Millennium Bank

Rata ºomajului în
luna mai a fost de
7,5 la sutã, în creº-
tere cu 0,2 puncte
procentuale faþã de
luna anterioarã ºi de
nivelul din mai 2012,
numãrul ºomerilor
ajungând la 720.000,
potrivit  datelor
anunþate recent de
Institutul Naþional
de Statisticã (INS).

Numãrul ºomerilor în vârstã de 15-74 de ani estimat pentru
luna mai este de 720.000, în creºtere atât faþã de luna prece-
dentã, cât ºi faþã de aceeaºi lunã din anul precedent, ambele
cu 712.000. “Pe sexe, rata ºomajului pentru bãrbaþi o depã-
ºeºte cu 1,4 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile
respective fiind 8,1 la sutã în cazul persoanelor de sex mas-
culin ºi 6,7 la sutã în cazul celor de sex feminin)”, a precizat
INS într-un comunicat de presã. Pentru persoanele adulte (25
- 74 ani), rata ºomajului a fost estimatã la 6,1 la sutã pentru
luna mai 2013 (6,7 la sutã în cazul bãrbaþilor ºi 5,2 la sutã în
cel al femeilor). Numãrul ºomerilor în vârstã de 25-74 de ani
reprezintã 75,1 la sutã din numãrul total al ºomerilor estimat
pentru luna mai 2013.

Rata ºomajului în luna mai
a fost de 7,5 la sutã

Aceastã dezbatere are loc în
contextul în care Comisia Euro-
peanã, Consiliul European ºi Par-
lamentul European au ajuns re-
cent, pe 26 iunie, la un acord po-
litic privind reforma Politicii Agri-
cole Comune. Pe baza propuneri-
lor Comisiei formulate în octom-
brie 2011, acordul aduce
patru reglementãri funda-
mentale aprobate de Parla-
mentul European ºi Consi-
liul Europei, cu privire la
Plãþile Directe, Organizarea
pieþei comune, dezvoltare
ruralã ºi reglementarea pe
orizontalã a aspectelor fi-
nanciare, de management ºi
monitorizare cu privire la
Politica Agricolã Comunã.
Vor participa patru europar-
lamentari, membrii ai grupu-
lui EPP:  Theodor Stolojan,

Vineri, 5 iulie 2013, începând cu ora 10.00, în Aula Facultãþii de Agrono-
mie din Craiova, are loc dezbaterea cu tema „Agricultura româneascã în

contextul politicii agricole comune”.
vicepreºedinte în
 Comisia pentru
probleme econo-
mice ºi monetare
a Parlamentului
European; Rareº
Niculescu, vice-
preºedinte al Co-
misiei pentru agri-
culturã ºi dezvol-
tare ruralã a Par-
lamentului Euro-
pean (2009-
2012); membru al

Comisiei pentru agriculturã ºi dez-
voltare ruralã, membru supleant
al Comisiei pentru pescuit din Par-
lamentul European; Traian Ungu-
reanu, membru al Comisiei pen-
tru ocuparea forþei de muncã ºi
afaceri sociale din Parlamentul
European ºi nu în ultimul rând,

Marian Jean Marinescu, membru
în Comisia pentru transport ºi tu-
rism ºi membru supleant în Co-
misia pentru control bugetar ºi în
Comisia pentru industrie, cerce-
tare ºi energie din Parlamentul Eu-
ropean.

Se vor prezenta
programele europe-
ne în sprijinul agri-
culturii

Cei patru europarlamentari vor
prezenta programele europene în
sprijinul agriculturii, precum ºi vi-
itorul politicilor agricole ºi regio-
nale ale Uniunii Europene. Sunt in-
vitaþi sã participe primari, oameni
de afaceri, fermieri, tineri intere-
saþi sã înceapã o afacere in agri-
culturã, studenþi ºi profesori atât
din judeþul Dolj, cât ºi din Gorj,

Olt, Mehedinþi ºi Vâlcea.
„Aºteptãm cu interes în-
trebãrile participanþilor,
atât în legãturã cu temele
aflate în discuþie, cât ºi cu
orice alte probleme de in-
teres pentru agricultori,
în special în ceea ce pri-
veºte proiectele aflate în
curs sau preconizate a se
desfãºura pe Programul
pentru dezvoltare ruralã”,
a subliniat preºedintele
PDL Dolj, Marian Jean
Marinescu.

Totodatã, BCR face un nou pas
în direcþia reducerii dobânzilor la
creditele pentru investiþii imobiliare
în lei, oferind o dobândã de 6,25%/
an, fixã pe 3 ani, pentru clienþii care
dispun de un avans de minim 25%
ºi îºi încaseazã salariul la BCR. Ra-
tele fixe în primii 3 ani oferã clienþi-
lor siguranþã ºi permit o bunã plani-
ficare a cheltuielilor. „Dorim sã re-
compensãm clienþii fideli care aleg

Banca Comercialã Românã (BCR) ma-
joreazã de 2,5 ori discountul de dobândã
acordat clienþilor care iau credite în lei
pentru casã ºi îºi încaseazã salariul prin
BCR, de la 0,2 puncte procentuale la 0,5

puncte procentuale. Reducerea de do-
bânda se acordã atât clienþilor care deja
încaseazã salariul la BCR cât ºi clienþi-
lor care decid sã-ºi vireze salariul la
BCR.

sã ia un credit în lei, pentru casã, de
la BCR. Aceºti clienþi beneficiaza de
o dobânda de 6,25%/an, fixã pe 3
ani (DAE 6,67%) care, la ora actua-
lã, este printre cele mai atractive de
pe piaþã. Un avantaj major pentru
clienþii care acceseazã credite în lei
este acela ca pot obþine o sumã cu
pânã la 20% mai mare faþã de un
împrumut în EUR, iar cel mai im-
portant aspect pentru clientul care

doreºte sã achiziþioneze o
casã este suma pe care o
poate împrumuta. În plus
în acest moment costul
creditului în lei este com-
parabil cu cel al creditelor
în EUR ºi asta fãrã a mai
pune la socotealã riscul
valutar care poate trans-
forma un credit în EUR
într-un credit mai scump
decat unul în lei”, a decla-
rat Andrew Gerber, direc-
tor executiv Directia Ma-
nagementul Produselor
Retail, BCR.

Poliþa de asigurare facultativã
a imobilului, gratuitã

BCR este prima bancã din Ro-
mania care a luat decizia de a acor-
da credite preponderent în moneda
naþionalã începând din luna Octom-
brie 2012 ºi care ºi-a asumat rolul
de formator de piaþã în ceea ce pri-
veºte creditarea în lei. Creditul pen-
tru investiþii imobiliare CASA MEA
BCR oferã posibilitatea clienþilor de
a cumpãra sau construi o locuinþã,
de a refinanþa un credit contractat
anterior sau pur ºi simplu sã mo-
dernizeze casa pe care o deþin deja,
BCR finanþând pânã la 85% din va-
loarea garanþiilor aduse. „Totodatã,
oferim clienþilor noºtri, gratuit, po-
liþa de asigurare facultativã a imo-
bilului pe toatã perioada de credita-
re. Reducerea dobânzii creditelor în
lei subliniazã angajamentul BCR
pentru creditarea în monedã naþio-
nalã ºi consolideazã poziþia BCR ca
ºi principal creditor ipotecar”, a
adaugat Andrew Gerber.
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În aceastã lunã, în calendarul Bisericii
noastre sunt consemnaþi mai mulþi sfinþi,
pentru care românii ortodocºi au mare evla-
vie. Potrivit reprezentanilor Mitropoliei Ol-
teniei, în prima zi de iulie s-a fãcut pomeni-
rea Sfântul Ierarh Leontie de la Rãdãuþi, dar
ºi a Sfinþilor Doctori fãrã de arginþi Cosma
ºi Damian. Sfântul Voievod ªtefan cel Mare
este cinstit în fiecare an la data de 2 iulie. 

Sãptãmâna viitoare, pe 8 iulie, Biserica Or-
todoxã Românã îi va sãrbãtori pe Sfinþii Mu-
cenici Epictet ºi Astion, ale cãror moaºte, cele

Sãrbãtori le rel igioase ale lui  Florar

Asociaþia EduLife din Craiova în colabo-
rare cu Parohia Harºu ºi Fundaþia „Societa-
tea Ortodoxã a Femeilor”, filliala Craiova,
aflatã sub patronajul Mitropoliei Olteniei,
organizeazã în perioada 1-12 iulie proiectul
„ªcoala de Varã”. Acesta se adreseazã elevi-
lor cu vârste  cuprinse între 8 ºi 14 ani, o
parte din activitãþi desfãºurându-se la biblio-
teca Bisericii „Sfinþii Pãrinþi Ioachim ºi Ana”
– Harºu între orele 9.30 – 12.00.

«Proiectul are ca obiectiv
dezvoltarea abilitãþilor de cu-
noaºtere, de comunicare ºi per-
sonale prin activitãþi educative
extraºcolare pentru un grup de
15 copii, însã în continuare este
deschis celor care doresc sã se
înscrie. „ªcoala de Varã” îºi pro-
pune discuþii pe teme teologice
de moralã creºtinã, activitãþi
sportive în mediul natural, exer-
ciþii de limbã, de limbaj ºi de com-
portament în diferite situaþii,
educaþie pentru sãnãtate, activi-
tãþi culturale, vizite la muzeele
din oraº ºi la alte locaºuri de cul-

turã, vizionarea de filme educative ºi dez-
voltarea abilitãþilor de comunicare prin joc»,
a precizat pãrintele Viorel Dicã, paroh al Bi-
sericii „Sfinþii Pãrinþi Ioachim ºi Ana”.

Pãrintele paroh mãrturiseºte cã ºi-a pus
mari speranþe în aceastã activitate ºi cã spe-
rã sã devinã o tradiþia în Parohia Harºu. Pen-
tru înscrierea la acest program nu se perce-
pe taxã de participare.

„ªcoala de Varã”,  proiect  organizat
la Biser ica Harºu

Sâmbãtã, 6 iulie, va avea loc
un pelerinaj în judeþul Hunedoara,
la Mãnãstirea Prislop, ºi în judeþul
Gorj, la mãnãstirile Lainici, Viºina
ºi Gura Motrului, preþul biletului fi-
ind de 80 de lei. Duminicã, 7 iu-
lie, este programat un pelerinaj în
judeþul Argeº la mãnãstirile Cotmea-
na, Gorganu, Râncãciov ºi Trivale,
la preþul de 50 de lei. În data de 14
iulie, pelerinii vor merge, prin Cen-
trul „Sfântul Nicodim”, la mai multe
mãnãstiri din judeþul Mehedinþi, pre-
cum Sfânta Ana – Orºova, Vodiþa,
Topolniþa ºi Strehaia, preþul biletu-

lui fiind de 65 de lei.
În ziua de 19 iulie, prin Mitro-

polia Olteniei se va organiza pele-
rinaj în judeþul Vâlcea, la mãnãsti-
rile Frãsinei, Râmnicu Vâlcea,
Dintr-un Lemn ºi Popânzãleºti.
Costul biletului este de 60 de lei.
În zilele de 15 ºi 16 iulie se va
merge în pelerinaj la mãnãstiri din
judeþele Argeº ºi Vâlcea, precum
Nãmãieºti, Dragoslavele, Bran,
Sâmbãta, Curtea de Argeº, Cozia
ºi Ostrov, la preþul de 180 de lei.
În judeþul Olt se va organiza un
pelerinaj în data de 21 iulie, unde,

contra sumei de 50 de lei, vor fi
vizitate mãnãstirile Clocociov ºi
Brâncoveni.

«De asemenea, pregãtim un pe-
lerinaj de opt zile pe traseul Banat
– Viena. Este vorba de trecerea
în revistã a zonei de Vest a þãrii
noastre. Ne propunem sã ajungem
la Orºova, la mãnãstirile Piatra
Scrisã, Teiuº, Vasiova, pe lângã
Timiºoara, la Gãtaia, urcãm pânã
la Hodoº – Bodrog, dupã care, cu

autocarul, ne desprindem de me-
leagurile noastre româneºti orto-
doxe ºi poposim douã zile la Vie-
na, apoi la Budapesta, unde avem
obiective religioase, cum ar fi Ca-
tedrala „Sfântul ªtefan” din Vie-
na, Biserica Matei din Budapesta,
dar ºi obiective culturale, precum
Palatul Hofburg, Piaþa Centralã
din Bratislava, urmând ca, la îna-
poiere, sã poposim la Oradea, în
Bãile Felix. Înainte de a ajunge la

Caransebeº, poposim, bineînþeles,
la Bezdin Ruieni», a precizat pã-
rintele Sorin Dumitru, directorul
Centrului „Sfântul Nicodim”. Cos-
tul acestui pelerinaj este de 1.150
de lei.

Un alt pelerinaj în aceastã lunã
este la mãnãstiri din Moldova, în
perioada 15 – 20 iulie, unde se
vor vizita mãnãstiri precum Mãr-
cuºi, Caºin, Ciolpani, Bistriþa,
Rãzboieni, Agapia, Vãratec, Sihãs-
tria, Secu, Neamþ, Bucium, Ce-
tãþuia, Golia, Trei Ierarhi – Iaºi,
Catedrala Mitropolitanã din Iaºi,
Dragomirna, Suceviþa, Moldovi-
þa, Putna, Humor, Voroneþ, Ca-
mirzeni, Boureni, Bogdana.

Seria de pelerinaje cu plecare în
aceastã lunã se încheie în ziua de
30 iulie, prilej cu care pelerinii vor
merge pânã la data de 4 august la
Muntele Athos, cu vizitarea mã-
nãstirilor Dochiariu, Xenofont,
Sfântul Pantelimon, Vatopedu, Pro-
dromu, Marea Lavrã, Filoteu, Sta-
vronikita ºi a schiturilor Sfântul
Andrei, Sfântul Ilie ºi Lacu. Preþul
biletului este de 300 de euro.

MAGDA BRATU

Centrul de Pelerinaje „Sfântul Nicodim” al
Mitropoliei Olteniei organizeazã în luna iulie
mai multe pelerinaje în þarã ºi în strãinãtate.
Judeþul Vâlcea, cu mãnãstirile Dintr-un Lemn
ºi Frãsinei, Lainici în Gorj, mãnãstirile Sfân-
ta Ana ºi Topolniþa din Mehedini, Moldova –

cu Agapia, Vãratec, Suceviþa, Moldoviþa, Put-
na, Humor ºi Voroneþ, dar ºi Viena (Austria),
Budapesta (Ungaria) ºi Muntele Athos sunt
doar câteva destinaii propuse craiovenilor, ºi
nu numai, la preþuri ce pornesc de la 50 de lei
ºi ajung la 300 de euro.
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Programul Naþiunilor Unite
pentru Dezvoltare, în partene-
riat cu Administraþia Naþionalã
a Penitenciarelor Universitatea
de Vest Timiºoara ªcoala Na-
þionalã de Studii Politice ºi Ad-
ministrative Centrul Regional

de  Formare  Profes ionalã  a
Adulþilor Cãlãraºi, organizeazã,
mâine, seminarul regional cu
tema „Bune practici privind
incluziunea socialã a foºtilor
deþinuþi”, în cadrul proiectu-
lui „Revenirea foºtilor deþinuþi

pe piaþa muncii ºi integrarea lor
în societate” - proiect co-finan-
þat din Fondul Social European
prin Programul Operaþional Sec-
torial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013. Evenimentul
se va desfãºura la Hotel Euro-

peca, seminarul având rolul de
a  încura ja  d ia logul  în t re
membri ai acestui grup vulne-
rabil (deþinuþi ºi foºti deþinuþi),
reprezentanþi ai penitenciare-
lor ºi autoritãþi publice, dar ºi
de a facilita schimbul de in-

formaþii între organizaþiile im-
plicate în implementarea pro-
iectului ºi pãrþile interesate, în
vederea identificãrii celor mai
bune soluþii de reintegrare în
societate a foºtilor deþinuþi.

MARGA BULUGEAN

„Bune practici privind incluziunea socialã a foºtilor deþinuþi”

mai vechi descoperite pe teritoriul
þãrii noastre, se aflã la Mãnãstirea
Halmyris din judeþul Tulcea.

«În data de 18 iulie, ortodocºii
români îl pomenesc pe Sfântul Mu-
cenic Emilian de la Durostorum.
Cea mai mare sãrbãtoare a lunii iu-
lie este pomenirea Sfântului Pro-
roc Ilie Tesviteanul, marele profet
al Vechiului Testament, prilej cu
care numeroase biserici din þarã îºi
vor sãrbãtori hramul. Ziua urmã-
toare, pe 21 iulie, sunt cinstiþi Sfinþii
Cuvioºi Rafael ºi Partenie de la
Agapia», a precizat Gabriela Popes-
cu, inspector în cadrul Biroului de

presã al Mitropoliei Olteniei.
Spre finalul lunii, în ziua de 26 iulie, va fi

sãrbãtoare în Arhiepiscopia Argeºului ºi Mus-
celului, cu ocazia pomenirii Sfântului Cu-
vios Ioanichie de la Muscel. Pe 27 iulie este
pomenit Sfântul Mare Mucenic ºi Tãmãdui-
tor Pantelimon, ocrotitorul multor capele din
cadrul instituþiilor sanitare din România, dar
ºi al unor biserici parohiale ºi de mãnãstire.
În ultima zi a lunii creºtinii ortodocºi vor
intra în Postul Adormirii Maicii Domnului.

MAGDA BRATU
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De obicei, închiderea stagiu-
nii marchează începutul vacan-
ţei de vară, însă pentru artiştii
Teatrului pentru Copii şi Tine-
ret „Colibri” înseamnă doar în-
cetarea seriei de spectacole în
sală. Pentru că, în iulie şi au-
gust, aceştia ies  în stradă în
„Maratonul păpuşilor”, „un pro-
gram care nu urmăreşte bifa-
rea tradiţionalei deja stagiuni
estivale, ci demonstraţii de mâ-
nuire, de dibăcie şi dexteritate
specifice păpuşarilor”, a decla-
rat Adriana Teodorescu, mana-
gerul instituţiei. Astfel, «păpuşi
din spectacolele actuale sau pă-
puşi uitate din spectacole „pen-
sionate”, inclusiv costume şi de-
coruri, nu vor ajunge, ca altă-
dată, la lada cu gunoi, ci vor re-
veni în ate nţia publicului,  ca
într-o expoziţie vivantă şi mu-
zicală». „Craiovenii vor vedea
lucruri impres ionante şi nu
spun vorbe mari. Vrem să le
arătăm ce înseamnă să fii păpu-
şar şi cât de dificil este. E o mun-
că foarte grea! Cine zice că pă-
puşăritul este o joacă se înşeală
amarnic”, a mai spus managerul.

„Beatles, my love”, „Prietenii
Motanului Încălţat”, „La joacă
prin lumea poveştilor” sunt doar
câteva dintre momentele pregă-
tite de artiştii păpuşari pentru
copiii de toate vârstele. În plus,
datorită impactului deosebit pe

În iulie şi august, artiştii
Teatrului „Colibri”
vă aşteaptă la
spectacole în centrul
oraşului
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În program: joacă şi distracţie, plim-
bări cu „Autobuzul cu păpuşi”, întâlniri
cu Motanul Încălţat şi multe surprize!

„Maratonul păpuşilor”
 1-7 iulie: „Beatles, my love”, cu Rodica Prisăcaru, Iulia Cârstea,

Ionica Dobrescu, Mugur Prisăcaru (coordonator: actriţa Rodica Prisăcaru)
 15-20 iulie: „Ţi-a ieşit coşaru-n drum”, cu Alla Cebotari şi Ioni-

ca Dobrescu (coordonator: actriţa Ionica Dobrescu)
 27-31 iulie: „Parodii cu păpuşi”, cu Ionica Dobrescu, Rodica

Prisăcaru, Mugur Prisăcaru (coordonator: actriţa Ionica Dobrescu)
 7-14 august: „Autobuzul cu păpuşi”, cu Ionica Dobrescu, Alis

Ianoş, Daniel Mirea (coordonator: actorul Daniel Mirea)
 15-20 august: „Prietenii Motanului Încălţat”, cu Iulia Cârstea,

Oana Stancu, Alis Ianoş, Daniel Mirea, Emanuel Popescu (coordonator:
actriţa Iulia Cârstea)
 22-27 august: „La joacă prin lumea poveştilor”, cu Adriana Ion-

cu, Oana Stancu, Alis Ianoş, Ilie Turcu (coordonator: actriţa Adriana Ioncu)

Ionica Dobrescu,
actriţă:

 «Eu c oordonez două din-
tre momentele din cadrul aces-
tui program estival. Unul este
realizat împreună cu Alla Ce-
botari – „Ţi-a ieşit coşaru-n
drum ”, altul es te alături de
colegii mei Rodic a şi Mugur
Prisăcaru – „Parodii cu pă-
puşi”. În plus, vom porni din
nou – eu, Alis Ianoş şi Daniel
Mirea – cu „Autobuzul cu pă-
puşi”, proiect reluat pentru că
a „prins” la copii neaşteptat de
bine. Sper să îl aş tepte cu ne-
răbdare şi să ne bucurăm din
nou împreună».

care l-a avut la public, între 7 şi
14 august „Autobuzul cu păpuşi”
va circula din nou pe străzile
Craiovei! „Îi aşteptăm pe cât mai
mulţi copii la întâlnirile cu noi
din vara aceasta. Este prima sta-
giune estivală pe care o îmbu-
nătăţim cu multe proiecte, alte-
le  de cât spectacolele  cu care

i-am obişnuit până acum. Spe-
răm să ne distrăm bine împreu-
nă!”, spune actriţa Ionica Dobres-
cu, pe care cei mici o vor putea
(re)cunoaşte ca Vulpea cea şirea-
tă din colajul de fabule şi poveşti

spuse în „Autobuzul cu păpuşi”.
Spectacolele din cadrul sta-

giunii estivale a Teatrului „Co-
libri” vor avea loc în perioada 1
iulie – 27 august, în Piaţa „Wil-
liam Shakespeare” (esplanada
Teatrului Naţional), seara, de la
ora 19.30. Ca o surpriză, repre-
zentaţiile de astăzi şi de mâine

vor fi urmate de momente ar-
tistice prezentate de doi ma-
rionetişt i de la Te atrul din
Arad, Nuţi Dorobanţu şi So-
rin Dorobanţu, artişti cu o
carte de  vizită ce cuprinde
numeroase prezenţe la festi-
valuri importante , proiecte
interesante şi colaborări cu
mari artişti păpuşari ai lumii.
Invitaţia la spectacole va fi
lansată de  ace ştia într-un
mod inedit: costumaţi în ca-
valer, respe ctiv prinţesă şi
urcaţi pe catalige.

„Cufărul magic” – un spec-
tacol de dive rtisme nt, „cu
multă muzică şi antren”, şi
„Scufiţa Roşie urbană” – a că-
rui acţiune se petrece  în
„jungla urbană, şi nu în pă-
dure”, cu un motociclist ro-
cker pe post de lup şi o buni-

cuţă iubitoare de charleston,
swing şi rock’n’roll, cu siguran-
ţă îi vor binedispune pe craio-
veni. „Amândouă sunt specta-
cole pe care noi le prezentăm
în spaţii neconvenţionale, în

Iulia Cârstea, actriţă: «În momentul în care ni s-a propus să
realizăm un proiect, am zis că trebuie să îmi răspundă la nişte întrebări: de
ce îl fac, pentru ce şi pentru cine? Şi atunci m-am gândit la povestea
Motanului Încălţat, unde păpuşile sunt superbe, scenografia, la fel, este
foarte frumoasă. Şi am realizat trei proiecte: „Bunicuţele Motanului În-
călţat” – un spectacol pretenţios, care se poate juca doar pe o scenă de
teatru sau într-o Casă de Cultură, unde avem posibilităţi tehnice, o come-
die spumoasă şi antrenantă; „Prietenii Motanului Încălţat” – special re-
alizat pentru a fi jucat în spaţii neconvenţionale, în piaţă, în parc, în curtea
unei şcoli, fără pretenţii tehnice; „Motanul Încălţat” – numai şi numai cu
păpuşi, pentru cei mai mici, respectiv pentru copilaşii din grădiniţe. Este
un proiect foarte greu, solicită foarte mult actorul, atât ca interpretare, dar
în primul rând ca mânuire. Sper să prindă viaţă şi să nu rămână doar pe
hârtie sau să se joace o perioadă foarte scurtă, ci să intre în repertoriu. În
felul acesta se pot rezolva şi unele probleme… sociale: cei care au bani pot
să vină la teatru să vadă „Bunicuţele Motanului Încălţat”, unde povestea
este respectată în proporţie de 90%, cei care au o situaţie mai precară pot
veni în piaţă şi în cartiere, ca să vadă povestea Motanului Încălţat, iar
pentru cei mai mici ne vom deplasa noi în grădiniţe».

Rodica Prisăcaru, actriţă: «În urmă cu doi ani am fost invi-
taţi în Kazahstan, unde am fost rugaţi de organizatori să prezentăm un
moment pentru omagierea formaţiei The Beatles. Din păcate, n-am putut
să răspundem acestei solicitări, pentru că timpul era foarte scurt, iar noi
eram foarte ocupaţi cu spectacolul pe care îl pregătisem. Dar acolo am
văzut colegi din lume care au venit cu nişte momente extraordinare,
omagiind această formaţie. De atunci mi-am dorit să putem prezenta şi
noi ceva asemănător. Cu acest spectacol, „Beatles, my love”, mă adre-
sez copiilor, cărora le propun o muzică de foarte bună calitate, dar şi
părinţilor şi bunicilor. Am profitat de faptul că au fost scoase din reperto-
riul teatrului  două spectacole şi, pentru că păpuşile din ele mi-au fost
foarte dragi, am zis că trebuie să le arătăm copiilor, ca ei să se bucure în
continuare de prezenţa lor pe scenă. Ce a ieşit… o să vedeţi».

Adriana Ioncu, actriţă: «M-am gândit că în această pe-
rioadă un copil care nu pleacă în vacanţă, ci se plimbă pe străzile
călduroase ale Craiovei, va dori să se destindă un pic, să zâmbească –
atât el, cât şi părinţii lui. Aşadar, potrivită ar fi o călătorie prin lumea
poveştilor, în care să există şi comic, şi muzică, şi lirism. Până la
urmă, actorul are sarcina de a transmite bucurie celor care îl privesc,
destindere, seninătate chiar. Oricât ar fi fost ziua de grea, când vezi un
spectacol ori o păpuşă te bucuri. Spectacolul „La joacă prin lumea
poveştilor” cuprinde pe parcursul lui câteva gaguri, o ilustraţie muzi-
cală frumoasă, zic eu, ca şi un mesaj moral către copii».

care păpuşile sunt mânuite la
ve de re ”,  au pre cizat actorii,
care, solicitaţi pentru a partici-
pa, zilele acestea, la Festivalul
de la Avignon (5-26 iulie), nu pot
oferi mai multe reprezentaţii la
Craiova.

Organizarea stagiunii estiva-
le presupune un efort de apre-
ciat  pentru actorii Teatrului
„Colibri”, dat fiind faptul că, în
spatele paradei păpuşilor, aceş-
tia trebuie să pregătească debu-
tul s tagiunii viitoare  în casă
nouă. «Va fi o vară fierbinte,
intensă, pentru a putea oferi pri-
chindeilor şi tuturor celor ce ne
vor călca pragul un paradis al

copilăriei şi poveştilor începând
din această toamnă. Noul sediul,
din Calea Bucureşti nr. 56, va
fi gazdă nu doar pentru specta-
colele noastre, ci şi pentru spec-
tacole invitate, concerte, expo-
ziţii, workshop-uri», a mai afir-
mat teatrologul Adriana Teodo-
rescu. În plus, nici un leu nu a
fost pre văzut în buget pentru
această stagiune de vară, ea fi-
ind organizată exclusiv cu resur-
sele proprii ale instituţiei. „Fap-
tul că oamenii au fost foarte
creativi şi plini de bunăvoinţă
şi bună-credinţă a dus la ceea
ce veţi vedea toată vara”, a adă-
ugat managerul.

Adriana
Teodorescu
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Egiptul trãieºte ore dificile, poa-
te decisive pentru viitorul democra-
þiei, în cea mai mare þarã arabã. Pe
strãzile din Cairo ºi din marile oraºe
egiptene pluteºte un aer de confrun-
tare, de rãzboi civil în pregãtire.
Practic, Egiptul „laic”, care a ma-
nifestat duminicã, 30 iunie a.c., se
opune Egiptului Fraþilor Musulmani.
Armata a fost dislocatã pentru a
proteja clãdirile oficiale, ameninþând
cu intervenþia „dacã spirala mani-
festãrilor antreneazã þara într-un
conflict necontrolabil”. Primul pre-
ºedinte ales democratic în istoria
Egiptului ºi primul civil care ocupã
aceastã funcþie, Mohamed Morsi,
din rândul Fraþilor Musulmani, a
avut o aniversare sobrã, prilejuitã
de împlinirea unui an de la instala-

re. Bilanþul este dezastruos. ªi, în
primul rând, eºecul e politic. Morsi
s-a dovedit incapabil sã gãseascã
tonul ºi sã-ºi manifeste talentul ne-
cesar pentru a aduna poporul, din-
colo de puterea pe care o reprezin-
tã. Partizanii sãi susþin cã opoziþia
laicã a respins propunerile de des-
chidere ale Raisului. Morsi a dat
impresia cã ar fi lipsit de calitãþile
necesare unui lider cãruia i s-a în-
credinþat conducerea þãrii. Adevã-
rul e cã preºedintele a pãrut ezitant,
inapt de a fi explicit. Eºecul econo-
mic ºi apoi social a fost resimþit de
toþi egiptenii care au crezut cã
schimbarea de regim le va îmbunã-
tãþi radical situaþia. Pentru cei mai
mulþi dintre ei, la îndemânã este doar
supravieþuirea. Starea economicã,

copleºitoare, se îngemãneazã cu o
situaþie politicã de haos. Fraþii Mu-
sulmani nu au demonstrat cã ar de-
þine secretul unei combinãri a con-
servatorismului religios cu moder-
nitatea economicã. Opoziþia este
coalizatã. Extrem de eteroclitã ºi lip-
sitã de un program comun. Ieri,
Morsi a respins ultimatumul de 48
de ore fixat de armatã pentru satis-
facerea „cererilor poporului”. Opo-
ziþia a strâns deja 22 de milioane de
semnãturi pentru plecarea preºedin-
telui, acuzat de derivã autoritarã,
ameninþând în caz contrar cu „o
campanie largã de nesupunere civi-
cã”. Între timp, Mohamed Kamel
Amr, unul dintre cei mai importanþi
membri ai Cabinetului, a pãrãsit gu-
vernul, dupã demisia a încã 4 mi-
niºtri. Pe acest fond de stare tensi-
onatã, Barack Obama l-a contactat
pe Mohamed Morsi pentru a-ºi ex-
prima îngrijorarea cu privire la si-
tuaþia din Egipt. Preºedintele ameri-
can tocmai se afla în Tanzania, în
cadrul unui turneu african, când l-a
încurajat pe preºedintele Morsi sã
ia mãsuri pentru a arãta cã ascultã
preocupãrile oamenilor ºi cã actua-
la crizã ar putea fi rezolvatã prin
negocieri. Un actor important în tot
ceea ce se petrece este armata, care
a preluat conducerea þãrii dupã des-
pãrþirea de Mubarak ºi timp de 18

luni, printr-o gestiune dezastruoa-
sã, a lãsat puterea unui civil ales pre-
ºedinte într-o þarã devastatã. Ideal,
cele douã câmpuri politice ar tre-
bui sã respingã ceea ce a însemnat
fostul regim ºi sã dialogheze. ªi una
dintre cerinþele guvernãrii este în-
þelepciunea. Între timp, zeci de mii
de manifestanþi defileazã pe strãzi-
le din Cairo, Alexandria ºi alte mari
oraºe. În cadrul ciocnirilor dintre
manifestanþi ºi poliþie ºi-au pierdut
deja viaþa 8 persoane, dar ºtirile
sunt contradictorii. Opoziþia refu-
zã sã discute cu Morsi, iar în stra-
dã partizanii ºi adversarii preºedin-
telui se atacã fãrã menajamente.

Justiþia egipteanã a ordonat, ieri,
restabilirea în funcþie a procuroru-
lui general demis de preºedintele
Mohamed Morsi, aplicând o lovi-
turã ºefului de stat islamist. „Cur-
tea de Apel ia hotãrârea definivã de
a-l restabili pe Abdel Meguid Mah-
moud (în postul) de procuror ge-
neral”, a anunþat agenþia oficialã
Mena. Mahmoud a fost numit în
post pe timpul lui Hosni Muba-
rak. El a fost acuzat de cãtre mi-
litanþii revoltei din 2011, care l-a
îndepãrtat de la putere pe Muba-
rak, de faptul cã s-ar afla la origi-
nea insuficienþei probelor prezen-
tate de Parchet în procesul unor
oficiali ai fostului regim.

Egipt: TEgipt: TEgipt: TEgipt: TEgipt: Triplu eºec al Fraþilor Musulmaniriplu eºec al Fraþilor Musulmaniriplu eºec al Fraþilor Musulmaniriplu eºec al Fraþilor Musulmaniriplu eºec al Fraþilor Musulmani

Ministrul bulgar al Trans-
porturilor, Danail Papazov, s-a
declarat ieri surprins de
traficul intens pe podul Cala-
fat-Vidin, subliniind cã acesta
depãºeºte cu mult aºteptãrile,
transmite Agerpres. Aflat la
Plovdiv, ministrul bulgar a
comentat, între altele, traficul
din primele zile, dupã inaugura-
rea podului la 14 iunie. Într-
una dintre aceste zile, podul a
fost traversat de 2.000 de
vehicule, a spus Danail Papa-
zov. El a precizat totuºi cã, de
la 1 iulie, se aplicã taxe pentru
traversarea podului ºi cã la
sfârºitul sãptãmânii urmãtoare

Ministrul bulgar al Transporturilor
surprins de traficul intens pe podul

Calafat-Vidin Directorul general al Bãncii Va-
ticanului (IOR), Paolo Cipriani, ºi
adjunctul sãu, Massimo Tulli, ºi-
au prezentat demisiile, acceptate,
luni, de comitetul de supraveghere
al bãncii ºi comisia cardinalilor, a
anunþat Vaticanul într-un comuni-
cat. Funcþiile lor vor fi asigurate
„interimar” de preºedintele IOR,
Ernst von Freyberg, care „va fi
însoþit în misiunea sa de Rolando
Marranci (...) ºi de Antonio Mon-
taresi (...)” se precizeazã în comu-
nicat. Acest anunþ intervine în timp
ce o vastã anchetã a fost deschisã
în septembrie 2010 asupra funcþi-
onãrii IOR. Benedict al XVI-lea,
apoi succesorul sãu, Papa Fran-
cisc, au decis sã facã ordine în
IOR, numind succesiv noi oficial

Directorul general al Bãncii Vaticanului
ºi adjunctul sãu au demisionat

vor fi date mai clare cu privire
la eficienþa acestuia. Primarul
oraºului Vidin, Ghergo Gher-
gov, a declarat ieri pentru
Agerpres cã este foarte mulþu-
mit de deschiderea podului,
indicând totodatã cã, în ultimele
douã sãptãmâni, mulþi concetã-
þeni de-ai lui au vizitat România,
iar mulþi români au venit la
Vidin. Ghergov a mai afirmat cã
discutã cu autoritãþile din
Calafat ideea ca cele douã oraºe
sã lanseze o linie a transportului
urban Vidin-Calafat cu autocare
care pleacã la fiecare orã, sau,
pentru început, de cel puþin trei
ori pe zi.

ºi instaurând controale din ce în
ce mai severe asupra acestui insti-
tut. Ultimul scandal în care a fost
implicat este acela în care un pre-
lat al Sfântului Scaun, monsenio-
rul Nunzio Scarano, în vârstã de
61 de ani, a fost arestat, vineri, de
poliþia italianã în cadrul acestei an-
chete. El este acuzat de spãlare de
bani ºi corupþie. Nunzio Scarano,
care lucra la Administraþia patrimo-
niului sediului apostolic (APSA,
organism care administreazã bunu-
rile Sfântului Scaun), ar fi încer-
cat sã repatrieze din Elveþia 20 de
milioane de euro, „fructul unei
fraude fiscale”, cu ajutorul altor
douã persoane - un subofiþer mem-
bru al serviciilor de contraspionaj
italiene ºi un intermediar financiar.

Fostul consultant american al NSA Edward
Snowden (foto), care se aflã în zona de tranzit a
aeroportului din Moscova ºi cãutat de Washing-
ton pentru spionaj, a renunþat sã mai cearã azil
politic în Rusia, a declarat ieri purtãtorul de cu-
vânt al Kremlinului. „Aflând, ieri, care este poziþia
lui (Vladimir) Putin privind condiþiile necesare pen-
tru a rãmâne în Rusia, el a renunþat la cererea sa”,
a declarat Dmitri Peskov. Luni, preºedintele Ru-
siei, Vladimir Putin, a declarat cã autoritãþile ruse
nu îl vor preda pe Snowden dacã acesta va alege
sã rãmânã pe teritoriul rus, însã acesta „trebuie sã
renunþe la activitãþile care îi afecteazã pe partene-
rii noºtri americani”. Totodatã, preºedintele rus a
anunþat cã el ºi omologul sãu american, Barack
Obama, le-au încredinþat directorilor FSB ºi FBI
sarcinile de soluþionare a cazului Snowden.

Potrivit site-ului Wikileaks, Snowden a depus
cereri de azil politic în 21 de state, printre care
Rusia, Islanda, Ecuador, Cuba, Venezuela, Brazi-
lia, India, China, Germania ºi Franþa. Aceste ce-
reri au fost fãcute în numele lui Snowden de cã-
tre Sarah Harrison, o angajatã britanicã a Wiki-

leaks, care l-a însoþit pe fostul consultant NSA în
cãlãtoria de la Hong Kong la Moscova, pe 23 iu-
nie. „Cererile au fost transmise unui reprezentat
al consulatului rus, în aeroportul ªeremetievo din
Moscova”, luni seara târziu, potrivit unui comu-
nicat publicat de Wikileaks. „Documentele subli-
niazã riscurile de persecuþie la care se expune
Snowden în Statele Unite, iar consulatul rus a în-
ceput sã le distribuie ambasadelor competente de
la Moscova”, informeazã comunicatul. Cereri în
numele lui Snowden au fost adresate, de aseme-
nea, Austriei, Boliviei, Finlandei, Italiei, Irlandei,
Olandei, Republicii Nicaragua, Norvegiei, Polo-
niei, Spaniei ºi Elveþiei, potrivit Wikileaks. O parte
din aceste state au ºi rãspuns ieri, respingând ce-
rerea. „A sosit o cerere care nu respectã condiþiile
formale ale unei cereri de azil. ªi chiar dacã le-ar
fi respectat, nu i-aº fi dat o recomandare poziti-
vã”, a declarat pe Twitter ministrul polonez de
Externe, Radoslaw Sikorski, rãspunzând întrebã-
rii unei jurnaliste. „Am examinat cu atenþie cere-
rea. Dupã examinare, am conchis cã nu existã
nici un motiv sã acceptãm cererea”, a declarat

pentru AFP un purtãtor de cuvânt al Ministerului
indian de Externe, Syed Akbaruddin. „Guvernul
nu o analizeazã pentru cã nu are fundament din
punct de vedere juridic”, a afirmat ºi ministrul
spaniol de Externe, Jose Manuel Garcia Margal-
lo, în faþa presei, la Madrid. Pentru ca Guvernul
sã „poatã examina” o cerere de azil, a explicat
ministrul, aceasta trebuie prezentatã „de o per-
soanã care se aflã în Spania”. Nici Brazilian nu-i
va acorda azil lui Snowden, a anunþat ieri un pur-
tãtor de cuvânt al Ministerului de Externe, adãu-
gând cã nu va rãspunde solicitãrii venite din par-
tea cetãþeanului american, relateazã Reuters.

Ex-preºedintele

sud-african Frederik

de Klerk, spitalizat

Ultimul preºedinte alb al
Africii de Sud, Frederik de
Klerk, a fost spitalizat marþi,
la Cape Town, pentru a i se
pune un stimulator cardiac, a
anunþat purtãtorul sãu de
cuvânt, Dave Stewart. De
Klerk (77 de ani) ºi-a scur-
tat, în week-end, vizita în
Europa, din cauza stãrii
critice de sãnãtate a lui
Nelson Mandela, cu care a
obþinut în 1993 premiul
Nobel pentru Pace, pentru cã
au pus capãt regimului rasist
de apartheid. La întoarcerea
sa, i s-a recomandat de cãtre
medicul sãu instalarea ime-
diatã a unui stimulator
cardiac. Acest aparat trimite
impulsuri electrice ºi ajutã
inima sã batã într-un ritm
normal. În schimb, spitalizat
de peste 3 sãptãmâni la
Pretoria, eroul luptei anti-
apartheid, Nelson Mandela,
rãmâne în stare criticã,
potrivit unui bilanþ al preºe-
dinþiei sud-africane de luni
seara.

Elicopter prãbuºit în Rusia:

cel puþin 19 morþi

Cel puþin nouãsprezece
persoane au murit dupã ce un
elicopter s-a prãbuºit în
Iakutia (Siberia orientalã), a
declarat ieri comitetul inter-
guvernamental pentru aviaþie
(MAK). „La bord se aflau 25
de pasageri ºi trei membri ai
echipajului. Potrivit echipa-
jului, 19 pasageri au murit,
elicopterul a fost distrus de
flãcãri”, a declarat într-un
comunicat MAK, organismul
care se ocupã de anchete în
cazul accidentelor aeriene.

Aproximativ 50 de rãniþi

în urma unui seism

de 6,1 grade în Indonezia

Un cutremur cu magnitudi-
nea de 6,1 grade s-a produs
ieri în provincia indonezianã
Aceh, provocând moartea
unei persoane ºi rãnirea altor
aproximativ 50, au anunþat
surse medicale. „Am primit
aproximativ 50 de persoane
rãnite dupã prãbuºirea
pereþilor caselor lor”, a
declarat pentru AFP Ema
Suryani, medic într-o clinicã
din Lampahan (nord), preci-
zând cã trateazã „rãni
deschis sau fracturi. (...) Un
copil a murit în circumstanþe
similare. (...) Pacienþii,
originari din diverse locali-
tãþi, au fost aduºi cu camioa-
nele”. Locuitorii, panicaþi,
au ieºit în stradã în Banda
Aceh, capitala provinciei,
unde cutremurul a durat
aproximativ un minut, potri-
vit unui jurnalist al AFP
aflat la faþa locului.

Snowden a cerut azil politic în 21 de þãri, dar pânã acum a primit numai refuzuri
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Anunþul tãu!
D.G.F.P.Dolj-Administratia Finantelor Publice
Bailesti scoate la licitatie publica urmatoarele
bunuri mobile si imobile apartinind urmatori-
lor debitori: I. I. Berceanu Dan Liviu din locali-
tatea Afumati CF-26546384 in data de
15.07.2013 ora 11 urmatoarele bunuri: 1) se-
manatoare SC 3.6 C(SUP 29)- 1.543 lei. SC Sfin-
tul Patru SRL din localitatea Bailesti str. Eterni-
tatii nr. 21A CF-25836517 in data de 16.07.2013
ora 11 urmatoarle bunuri: 1) cosuri metalice
gunoi (15 buc) – 97 lei/buc. Cioanoiri Toni Ta-
nase din localitatea Bailesti str. Ana Ipatescu
nr. 66 CNP in data de 17.07.2013 ora 11 urma-
toarle bunuri: 1) autoutilitara Dacia – 2.150 lei
Afumatu Cornel din localitatea Galicea Mare
str.1Mai nr.46 CNP in data de 18.07.2013 ora 11
urmatoarle bunuri: 1) motociclu QONGQI – 415
lei. Cercel Ion din localitatea Virtop CNP  in data
de 19.07.2013 ora 11 urmatoarele bunuri: 1)
plug PP4 – 1.400 lei. Preturile nu includ TVA.
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra
bunurilor, sa instiinteze despre aceasta orga-
nul de executare inainte de data stabilita pen-
tru vanzare. Licitatia se va tine la sediul AFPM
Bailesti, la ora  11  iar vinzarea se va face con-
form OG nr. 92/2003, republicata, cu modifica-
rile si completarile ulterioare, numai catre cei
care nu au obligatii fiscale restante. Pentru par-
ticiparea la licitatie ofertantii depun, cu cel pu-
tin o zi inainte de data licitatiei, respective
12.07.2013; 15.07.2013; 16.07.2013; 17.07.2013;
18.07.2013 urmatoarele documente: a) oferta
de cumparare; b) dovada platii taxei de partici-
pare sau o scrisoare de garantie bancara, re-
prezentind 10% din pretul de pornire a licitatie,
in contul contul RO37TREZ2925067XXX000742,
cod fiscal 4554416, deschis la Trezoreria Bai-
lesti c) imputernicirea persoanei care il repre-
zinta pe ofernat; d) pentru persoanele juridice
de nationalitate romana, copie de pe certificatul
unic de inregistrare eliberat de oficiul registrul
comertului; e) pentru persoanele juridice strai-
ne, copie de pe actul de inmatriculare in limba
romana; f) pentru persoanele fizice romane,
copie de pe actul de identificare; g) pentru per-
soanele fizice straine, copie de pe pasaport; h)
dovada, emisa de creditorii fiscali, ca nu are
obligatii fiscale restante. Relatii suplimentare la
telefon 0251/312.169 sau la sediul AFPM Bailesti
str. Victoriei nr. 42.
C. I. I. Emil Dumitrescu, cu sediul în Craiova,
str. M. Kogãlniceanu nr. 8, numit lichidator ju-
diciar prin Încheierea din 26.06.2013, pronun-
þatã în Dosarul nr. 10830/63/2013 al Tribuna-
lului Dolj, anunþã deschiderea procedurii sim-
plificate de insolvenþã împotriva debitoarei SC
OVIBAT SRL, cu sediul în Craiova, str. Bres-
tei,  nr. 99, judeþul Dolj, având nr. de înregis-
trare la ORC J16/1662/2007 ºi CUI 22342535.
Termenul-limitã pentru depunerea creanþelor
este la 7.08.2013. Termenul-limitã pentru afi-
ºarea tabelului preliminar al creanþelor este
la 2.10.2013. Termenul limitã pentru soluþio-
narea eventualelor contestaþii ºi afiºarea ta-
belului definitiv al creanþelor este la
16.10.2013. Se convoacã prima Adunare a
Creditorilor la data de 4.10.2013, ora 11.00, la
sediul Tribunalului Dolj.

Anunþul tãu!
C. I. I. Emil Dumitrescu, cu sediul în Craiova,
str. M. Kogãlniceanu nr. 8, numit lichidator
judiciar prin Încheierea din 12.06.2013, pro-
nunþatã în Dosarul nr. 10459/63/2013 al Tri-
bunalului Dolj, anunþã deschiderea proce-
durii simplificate de insolvenþã împotriva
debitoarei SC INFEL SRL, cu sediul în Craio-
va, str. Craioviþa, nr. 47 judeþul Dolj, având
nr. de înregistrare la ORC J16/3473/1992 ºi
CUI 3085150. Termenul-limitã pentru depu-
nerea creanþelor este la 24.07.2013. Terme-
nul-limitã pentru afiºarea tabelului preliminar
al creanþelor este la 2.10.2013. Termenul-li-
mitã pentru soluþionarea eventualelor con-
testaþii ºi afiºarea tabelului definitiv al crean-
þelor este la 16.10.2013. Se convoacã prima
Adunare a Creditorilor la data de 4.10.2013,
ora 11.00, la sediul Tribunalului Dolj.
C.I.I. Emil Dumitrescu, cu sediul în Craiova,
str. M. Kogãlniceanu nr.8, numit lichidator ju-
diciar prin Încheierea din 12.06.2013, pro-
nunþatã în Dosarul nr. 10460/63/2013 al Tri-
bunalului Dolj, anunþã deschiderea proce-
durii simplificate de insolvenþã împotriva
debitoarei SC MAG – VIO SRL, cu sediul în
Craiova, str. Ion Ionescu Argetoaia, nr. 10, bl.
B 8, sc. 1, ap. 12, judeþul Dolj, având nr. de
înregistrare la ORC J16/615/2003 ºi CUI
15391314. Termenul-limitã pentru depunerea
creanþelor este la 24.07.2013. Termenul-limitã
pentru afiºarea tabelului preliminar al crean-
þelor este la 18.09.2013. Termenul-limitã pen-
tru soluþionarea eventualelor contestaþii ºi
afiºarea tabelului definitiv al creanþelor este
la 2.10.2013. Se convoacã prima Adunare a
Creditorilor la data de 20.09.2013, ora 10.00,
la sediul Tribunalului Dolj.
C. I. I. Emil Dumitrescu, cu sediul în Craiova,
str. M. Kogãlniceanu nr. 8, numit lichidator
judiciar prin Încheierea din 13.06.2013, pro-
nunþatã în Dosarul nr. 10461/63/2013 al Tri-
bunalului Dolj, anunþã deschiderea proce-
durii simplificate de insolvenþã împotriva
debitoarei SC NATURA SAN SRL, cu sediul
în Craiova, str. Dealul Spirei, nr. 22, bl. M 25,
sc. 1, ap. 15,  judeþul Dolj, având nr. de înre-
gistrare la ORC J16/192/2003 ºi CUI
15205322. Termenul-limitã pentru depunerea
creanþelor este la 29.07.2013. Termenul-limitã
pentru afiºarea tabelului preliminar al crean-
þelor este la 12.09.2013. Termenul-limitã pen-
tru soluþionarea eventualelor contestaþii ºi
afiºarea tabelului definitiv al creanþelor este
la 26.09.2013. Se convoacã prima Adunare a
Creditorilor la data de 16.09.2013, ora 10.00,
la sediul Tribunalului Dolj.
Expert Com S.P.R.L, lichidator judiciar al LE-
ROIV IMPEX Craiova dosar 8770/63/2012 or-
ganizeaza licitatie publica la data de
12.07.2013, ora 13 pentru vanzarea bunuri-
lor mobile de tip MARFURI, asa cum sunt pre-
zentate in publicatia de vanzare afisata pe
site-ul expertcomcraiova.ro si la sediul lichi-
datorului judiciar. Licitatia se va desfasura
la sediul lichidatorului judiciar din Craiova,
str. Romania Muncitoare, nr. 55 et. 1, judetul
Dolj. Tel: 0251/531.202

Anunþul tãu!
SC Construcþii Feroviare Craiova SA cu sediul în
Craiova, str. Aleea I Bariera Vâlcii, nr. 28A, înregis-
trata la ORC Dolj sub nr. J16/2209/1991, CUI
RO2292068, anunþã: vânzarea prin licitaþie publi-
cã cu strigare, a activului proprietate a societãþii,
Pensiune Cãlimãneºti, situat în Cãlimãneºti str. Gãrii,
judeþul Vâlcea. Licitaþia se va tine la sediul SC Con-
strucþii Feroviare Craiova SA din Craiova, str. Ale-
ea 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 licitaþie: 1.
Cumpãrarea caietului de sarcini în valoare de 100
Lei (exclusiv TVA); 2. Plata unei garanþii de partici-
pare la licitaþie la nivelul sumei de 50.000 Lei; 3. Pla-
ta taxei de participare în suma de 100 lei (exclusiv
TVA). Alte condiþii de participare la licitaþie sunt pre-
zentate în caietul de sarcini. Plata caietului de sar-
cini ºi a taxei de participare la licitaþie, se poate face
în numerar, la casieria SC Construcþii Feroviare
Craiova SA sau în contul societãþii
RO89BTRL01701202473373XX deschis la Banca
Transilvania-Craiova. Garanþia de participare se
achitã în contul SC Construcþii Feroviare Craiova
SA RO89BTRL01701202473373XX deschis la Ban-
ca Transilvania - Craiova, sau în numerar la casie-
ria societãþii. Pentru garanþia de participare se ac-
ceptã ºi scrisoare de garanþie bancarã în favoarea
SC Construcþii 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
calitatea de reprezentant legal al societãþii intere-
sate, în situaþia în care acesta se prezintã pentru
cumpãrarea caietului de sarcini; - în situaþia în care
investitorii se vor prezenta prin imputernicit, aces-
ta va prezenta procura specialã autentificatã ºi
buletin/carte de identitate sau paºaport; - dovada
achitãrii taxei de 100 Lei, exclusiv TVA. Pentru parti-
ciparea la licitaþie, ofertanþii vor depune la sediul
societãþii Construcþii Feroviare Craiova SA în plic si-
gilat documentele de participare pânã în ziua ante-
rioarã inerii licitaþiei, ora 15.00, acest termen fiind ter-
men de decãdere. Licitaþia se va desfãºura cu cel
puþin doi participanþi. În situaþia în care se prezintã
un singur investitor, licitaþia se va transforma în ne-
gociere directa. Câºtigãtorul licitaþiei va prelua ºi con-
diþiile 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
perioada de 49 de ani. Neprezentarea de cãtre po-
tenþialii cumpãrãtori a oricãruia dintre documentele
de participare conduce la excluderea acestora din
procedura licitaþiei. Verificarea ºi analizarea docu-
mentelor 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 Feroviare Craiova SA lista ofer-
tanþilor acceptaþi. Caietul de sarcini se poate procu-
ra de cei interesaþi de la sediul societãþii SC Con-
strucþii Feroviare Craiova SA, str. Aleea I Bariera Vâl-
cii, nr. 28A, începând cu data publicãrii anunþului de
vânzare. Cei interesaþi pot solicita detalii la sediul SC
Construcþii Feroviare Craiova SA, str. Aleea I Bariera
Vâlcii, nr. 28A, tel./fax: 0251.419.161, e-mail: construc-
tii_feroviare@yahoo.com începând cu data publi-
cãrii anunþului de vânzare; persoana de contact: dl.
Camen Sorin - Director General, tel.: 0741.361.918,
dl. Vigaru Ion - Preºedintele Consiliului de Adminis-
traþie, tel.: 0740.001.741.
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CERERI SERVICIU
Caut sã fac menaj,
program 8-16. Tele-
fon: 0751/911.417.

OFERTE SERVICIU
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.
Pregãtesc contabili-
tate – studenþi,
ºomeri etc. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.
Meditez matematicã
orice nivel. Telefon:
0726/522.670.

PRESTÃRI SERVICII
Ofer consultanþã ju-
ridicã. Telefon: 0766/
707.050.
Dezmembrez Fiat Bra-
vo 1,2/1,6V, an fabri-
caþie 2000. Telefon:
0760/769.245.
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. 
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.
Vând apartament 2
camere, etaj 2/4, Cra-
iova central. Telefon:
0351/429.144.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, cart. Rovine zona
J-uri, 47 mii Euro ne-
gociabil. Telefon:
0766/360.302, 0763/
679.696.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. 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 came-
re, 4 balcoane, ul-
tracentral. Telefon:
0724/804.875.
La Filiaºi vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate ºi casã + te-
ren. Telefon: 0766/
577.828.

CASE
Vând casã cu man-
sardã, la roºu, zona
Preajba. Telefon:
0744/617.404.
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, anve-
lopatã termic, eventual
schimb 2 apartamen-
te, 2 camere sau vari-
ante. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã Mofleni. Te-
lefon: 0769/669.364.
Vând casã bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în sa-
tul Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 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
negociabil. 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 avanta-
jos. 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,
ªimnicu de Jos, str.
Grãdinari, nr. 34.
Preþ negociabil, 600
mp. Telefon: 0727/
792.578.
Vând 4300mp teren
intravilan la 10 km de
Craiova – cedez
4500mp pentru reno-
varea unei case +
anexe. Telefon: 0727/
884.205.

Vând urgent teren
intravilan în Iºalni-
þa, 2500 mp, cu po-
sibilitate de con-
struire lângã reþea
gaze, cu dublã ieºi-
re, dechidere 34 m,
paralel cu drumul
european. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren centura
Nord 600 mp, 35
euro/mp, negocia-
bil. Telefon: 0722/
531.426.
Vând teren intravilan
Pieleºti (Peugeot),
certificat urbanism,
3000 mp, 10 euro/
mp. Telefon: 0722/
531.426.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr. 40,
Craiova.  Telefon:
0761/347.028.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.

Consiliul Judeþean Dolj, cu sediul în Craiova,
str. Unirii nr. 19, în cadrul proiectului “Sistem de
Management Integrat al Deºeurilor în judeþul
Dolj”, intenþioneazã sã solicite de la Administra-
þia Bazinalã de Apã Jiu avizul de gospodãrire a
apelor pentru activitatea  “Închidere depozit de
deºeuri urbane Calafat”.

Ca rezultat al activitãþilor vor rezulta ape uzate me-
najere, ape tehnologice rezultate din spãlarea zone-
lor de lucru, ape pluviale neimpurificate, ce vor fi
deversate dupã ce au fost epurate, conform prevde-
rilor legislaþiei în domeniul apelor.

Aceastã solicitare de aviz este conformã cu preve-
derile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Persoanele care doresc sã obþinã informaþii supli-
mentare cu privire la solicitarea avizului de gospo-
dãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la
adresa menþionatã.

Persoanele care doresc sã transmitã observaþii,
sugestii ºi recomandãri se pot adresa solicitantului.

Primãria Segarcea organizea-
zã la sediu, în data de 26 iulie
2013, orele 14.00, licitaþie pu-
blicã pentru concesionarea:

-suprafeþei de 7 mp teren do-
meniul public situat în strada
Republicii, nr. 86, cu redeven-
þã minimã de 8 euro/mp/an.

Relaþii la telefon: 0251/
210.750.
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VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.
Vând teren central
330 mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.

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, benzinã,
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, negocia-
bil. Telefon: 0728/
031.821.

Cumpãr spaþiu
comercial,

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

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

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 pui Ciobãneºti
Mioritici 400 Lei. Tel.
0728.896.048
 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 lem-
ne. Telefon: 0769/
393.372.
Vând loc de veci Cimi-
tirul Nord. Telefon:
0741/473.338.

Vând faianþã micã
albã, maºinã de cu-
sut Singer, mini ara-
gaz cu 2 butelii (de
voiaj). Telefon: 0770/
334.168.
Vând bar cu terasã ºi
dependinþe, zona Tri-
bunalul Judeþean, str.
Iancu Jianu. Telefon:
0746/660.001.
Vând prelatã autotu-
rism, material gros,
puþin folositã. Telefon:
0762/672.086, 0351/
467.841.
Vând loc de veci 2 per-
soane, cruce de mar-
murã. 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
stereo, piei de bovinã
tratate, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii, flex mare,
aparat sudurã. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, co-
vor, aragaz voiaj cu
butelie, maºinã de
cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.

Vând frigider – in-
dex, aragaz + bute-
lie, aer condiþionat,
mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante,
covoare. Telefon:
0752/142.493.
Vând cal semigreu. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormi-
tor, sufragerie, bu-
cãtãrie, bibl iotecã
Dana, maºinã de
cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bucã-
tãrie din fontã 20 lei,
jaluzele diferite mã-
rimi, lustre 2 ºi 3 bra-
þe - 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii se-
parate 500 mp cu te-
ren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu
gard beton. Telefon:
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. Telefon: 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 su-
prapuse ºi douã pe o
parte. Telefon: 0729/
977.036.

Vând bicicletã copii 2-
4 ani (50 Ron), televi-
zor bucãtãrie, 2 radio
casetofoane (30 Ron/
buc). Telefon: 0729/
977.036.
Vând araci roºii, faso-
le, vie 0,30-1-2  lei/buc.
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Albine – familii puter-
nice – cu 4-5 rame cu
puiet. Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând perucã pentru
dame tunsã scurt, pãr
negru. Telefon: 0251/
531.294.
Vând puieþi de viºin
altoiþi, fructe mari
puieþi de pruni, 2 lei
bucata. Telefon:
0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi
- se vinde restauran-
tul DIVERTIS. Telefon:
0743/055.225; 0760/
653.355.
Vând bicicletã Franþa,
cu cadru genþi ionox,
cauciucuri noi, Cehia
schimbãtor în torpe-
dou pantã. Telefon:
0351/467.841; 0762/
672.086.
Vând: clocitoare, bici-
cletã, telefon, feliator,
costum Giudo copii,
cearceaf medicinal.
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.



14/ cuvântul libertãþii miercuri, 3 iulie 2013publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

miercuri, 3 iulie 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând 100 baniþe
grâu, preþ negocia-
bil. Telefon: 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 electricã.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 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
broascã 40 lei; douã
bidoane 60 litri largi la
gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând 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 pen-
tru cãldurã instant
apã caldã, 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 cruce marmurã
1200/400/100 scrisã
- 100 lei; foarfecã ta-
blã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20
lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret,
excepþional. Telefon:
0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa)
model ºi culoare deo-
sebite. Telefon: 0741/
772.627.
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 gaz-
dã. Telefon: 0769/
680.597.
Inchiriez garsonierã
mobilatã Craioviþa
Nouã pe termen
lung. Telefon. 0765/
291.623.
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 colabo-
rare pentru termopa-
ne, deþin spaþiu ºi uti-
laje. Telefon: 0762/
743.502.
Închiriez apartament 2
camere, decomandat,
zona Lãpuº, etajul 2,
semimobilat. Telefon:
0744/563.822.
Închiriez garsonierã.
Telefon: 0785/080.928.
Închiriez aparta-
ment. Telefon: 0741/
252.102.
Închiriez apartament
cu 3 camere, deco-
mandat, mobilat, Ran-
dez-vous Brazdã. Te-
lefon: 0747/896.616.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez la bloc, Ca-
lea Bucureºti. Tele-
fon: 0762/047.095
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
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.

P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii.
Telefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bi-
lateral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/541.452.
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (zona
Institut), complet mo-
bilatã ºi utilatã. Tele-
fon: 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.
Închiriez apartament 2
camere, zona 1 Mai.
Telefon: 0765058600

CERERI
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.

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

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

PIERDERI
Pierdut Legitimþii de
Veteran ºi Vãduve de
Rãzboi pe numele:
Calotã Fila din comu-
na Verbiþa, Radu Sta-
na din Bistreþ, Heres-
cu Maria din Malu
Mare, Ganea Carolina
Constantin din Carau-
la, ªtefãnescu Victoria
din Craiova, Matei Du-
mitru din Pieleºti, Roºu
Gheorghe din Craiova.
Se declarã nule.

DECESE
Dupã mai bine de 60
de ani petrecuþi împre-
unã, buna ºi draga
mea soþie COCA BO-
HOREANU a plecat sã
se întâlneascã cu în-
gerii, îndurerându-mã.
Slujba de înmormânta-
re va avea loc joi, 4 iu-
lie, ora 11.30, la capela
cimitirului Sineasca.
Barbu Bohoreanu.
CONDOLEANÞE
Familia Popescu ªte-
fan regretã profund
trecerea în nefiinþã a
celei ce a fost MIOA-
RA BISTRICEANU ºi
este alãturi de fami-
lia îndoliatã.
Suntem alãturi de bu-
nul nostru prieten Bar-
bu Bohoreanu în aces-
te dureroase momen-
te, când iubita lui so-
þie, Coca, a plecat într-
o altã lume. Odihneas-
cã-se în pace! Andre-
ea ºi Gabi Bratu
COMEMORÃRI

Azi e ziua ta copil
scump CLAUDIU BÃ-
LUÞÃ, tu o petreci în
cer cu îngerii , iar noi
cu lacrimi ºi pioºenie.
Mama, soþia ºi fiica.
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Deºi duminicã i-a expirat con-
tractul, Bogdan Lobonþ va con-
tinua ºi pe mai departe cu AS

Lobonþ, încã trei aniLobonþ, încã trei aniLobonþ, încã trei aniLobonþ, încã trei aniLobonþ, încã trei ani
în “Cetatea Eternã”în “Cetatea Eternã”în “Cetatea Eternã”în “Cetatea Eternã”în “Cetatea Eternã”

Roma. Clubul capitolin a anun-
þat, luni searã, pe site-ul oficial,
cã i-a oferit goalkeeper-ului ro-
mân o nouã înþelegere, pentru
încã trei sezoane, pânã pe 30 iu-
nie 2016.

În vârstã de 35 de ani, Lobonþ
a vorbit pentru prima datã dupã
ce a ales sã continue alãturi de
AS Roma ºi a precizat cã banii
nu au fost deloc importanþi în
luarea acestei decizii.

“Am refuzat în iarnã o ofertã
foarte bunã de la Chievo. Am de-
cis sã rãmân la Roma pentru cã
cei de acolo mi-au dat foarte
multe ºi s-au comportat extra-
ordinar cu mine ºi în perioade
mai puþin fericite pentru mine.

În toate discuþiile pe care le-
am avut cu cei din conducere,
nu s-a pus niciodatã problema
financiarã. Sunt bucuros cã îmi
voi continua cariera cu AS
Roma ºi sper sã o fac cât mai
mult posibil.

În primul rând, îmi doresc sã

fiu sãnãtos ºi dupã aceea rãmâ-
ne la aprecierea antrenorului pe
cine foloseºte. Pregãtirea dinain-
tea unui campionat este puþin mai
dificilã ºi trebuie sã demonstrãm
cã avem valoare de AS Roma ºi
cã meritãm sã îmbrãcãm tricoul
acestei echipe”, a spus Lobonþ
la Dolce Sport.

Lobonþ este jucãtorul Romei
din 2009, când a fost achiziþio-
nat de la Dinamo. Ulterior, el a
fost împrumutat tot la Dinamo,
pânã în 2010. De atunci încoa-
ce, Lobonþ a bifat doar 22 de
apariþii în Serie A, fiind mai tot
timpul în umbra olandezului Ma-
arten Stekelenburg, plecat însã
recent la Fulham. Lobonþ se va
lupta în acest sezon pentru titu-
larizare cu uruguayanul Mauro
Goicoechea (25 de ani) ºi cu
puºtiul lituanian Tomas Šved-
kauskas (19 ani). Asta dacã
Roma nu va transfera între timp
un alt goalkeeper, cu o carte de
vizitã mai impozantã.

Atacantul Petrolului, Gheorghe
Grozav, va fi împrumutat pentru
un sezon în Serie A, la formaþia
Bologna, a scris, ieri, Corriere dello
Sport.

Conform sursei citate, gruparea
din Emilia-Romagna va avea drept
de cumpãrare definitivã a interna-

Grozav va fi înprumutat
la Bologna

þionalului român în vara viitoare,
urmând ca Grozav, dacã va con-
vinge, sã parafeze un nou contract,
de astã datã pe pe trei ani.

Gheorghe Grozav, în vârstã de
22 de ani, a înscris nouã goluri
pentru Petrolul Ploieºti în ultimul
sezon al Ligii I.

Mijlocaºul lui Corinthians,
Paulinho, câºtigãtor al Cupei
Confederaþiilor cu naþionala
Braziliei, a anunþat, luni searã, cã
va juca la formaþia Tottenham
Hotspur.

Internaþionalul brazilian în
vârstã de 24 de ani a declarat,

Paulinho merge la Tottenham
într-o conferinþã de presã, cã
oficialii grupãrii Corinthians au
acceptat oferta de 20 de milioane
de euro din partea clubului
londonez.

Paulinho a anunþat cã va pleca
în Anglia dupã ce va juca Super-
cupa Americii de Sud (la 3 ºi 17

iulie), în care
Corinthians
(câºtigãtoarea
Copei Libertadores)
va întâlni o altã
formaþie brazilianã,
Sao Paulo, care s-a
impus în Copa
Sudamericana.

Tottenham
Hotspur a încheiat
ediþia trecutã pe
locul cinci în
Premier League ºi
va evolua în Liga
Europa.

La o sãptãmânã dupã
ce a semnat cu Bastia,
Claudiu Keºeru a fost
prezentat de formaþia
corsicanã, alãturi de ce-
lelalte trei transferuri re-
alizate în aceastã varã,
Flor ian Raspent ino
(Marseille), Drissa Dia-
kite ºi Francois Modes-
to (ambii Olympiakos
Pireu).

La noua sa formaþie,
care a terminat pe locul
12 în sezonul trecut din
Ligue 1, Keºeru va purta numã-
rul 11.

“Pentru mine, Bastia a fost o
alegere uºoarã. Steaua m-a fã-
cut sã mã gândesc dacã sã sem-
nez sau nu, dar Bastia a fost
echipa care m-a convins cã fac
alegerea potrivitã. Eu nu îmi fi-

Keºeru, prezentat oficial de Bastia

xez obiective, ci vreau sã evo-
luez cât mai bine. Voi da totul
pentru echipa mea ºi am venit
aici pentru cã antrenorul m-a
dorit. Abia aºtept sã joc într-o
atmosferã superbã creatã de
niºte fani minunaþi”, a spus ata-
cantul român la prezentarea sa.

Atacantul în vârstã de
26 de ani este al cincilea
jucãtor român care va
evolua în Ligue 1 în se-
zonul viitor, dupã Nicoli-
þã (St.  Etienne), Mutu
(Ajaccio), Roman (Tou-
louse) ºi Chiþu (Valen-
ciennes). Totodatã, Keºe-
ru ºi Mutu vor fi ºi pro-
tagoniºti principali într-
unul dintre cele mai fier-
binþi derby-uri din Vestul
Europei, cel al Corsicii,
dintre Bastia ºi Ajaccio. 

Sezonul trecut, Keºeru a îm-
brãcat tricolul divizionarei se-
cunde Angers, pentru care a
punctat de 17 ori.

Keºeru a mai evoluat în Li-
gue 1, la Nantes, în perioada
2004-2007, strângând 81 de
apariþii ºi 11 goluri.

UEFA a anunþat, ieri, cã începând
cu sezonul 2013/2014 va efectua
teste sangvine la toate competiþiile
pe care le organizeazã, a notat site-
ul oficial al forului european.

Pânã în prezent, UEFA a efectuat
teste de sânge doar la turneele fina-
le, Euro 2008 ºi Euro 2012.

Testele vor fi efectuate atât în
timpul competiþiei, cât ºi în afara
acesteia, iar jucãtorii vor trebui sã
dea mostre de urinã, de sânge sau
ambele.

Totodatã, forul continental a
menþionat cã în sezonul precedent
al Ligii Campionilor ºi Ligii Europa
nu a existat nici un rezultat pozitiv
la testele anti-doping.

În sezonul 2012/2013, UEFA a

UEFA va efectua teste sangvine
începând cu sezonul 2013/2014

efectuat 1.374 de controale anti-do-
ping în Liga Campionilor ºi Liga
Europa. În Liga Campionilor, au
fost efectuate 813 teste, iar 67 la
sutã dintre acestea au fost verifica-
te de EPO. Unii jucãtori au fost tes-
taþi chiar de ºase ori în timpul se-
zonului.

Treizeci dintre jucãtorii celor
douã finaliste, Bayern Munchen ºi
Borussia Dortmund, au fost su-
puºi de cel puþin trei ori testãrilor.

De asemenea, 60 la sutã din-
tre controale au avut loc în afara
competiþiei, la bazele de pregãtire
ale cluburilor. Peste 80 la sutã din
probe au fost analizate pentru
EPO. Cele douã finaliste au fost
testate de cinci ori în afara com-

petiþiei de-a lungul sezonului.
Toate echipele participante în

play-off-ul Ligii Campionilor au fost
testate.

În Liga Europa au fost realizate
561 de teste ºi, la fel ca în cazul
Ligii Campionilor, toate echipele din
play-off au fost supuse analizelor.

Digi Sport 1

3:45 – FOTBAL – Cupa Liber-
tadores, semifinale, prima manºã:
Newell’s Old Boys (Argentina) –
Atletico Mineiro (Brazilia).

Digi Sport 2

13:30 – TENIS – Turneul de la
Wimbledon: ziua a 9-a.

Digi Sport 3

13:30 – TENIS – Turneul de la
Wimbledon: ziua a 9-a.

GSP TV

18:30, 20:30 – FOTBAL – Me-
ciuri amicale: Spartak Moscova –
ªahtior Doneþk ºi Dinamo Kiev –

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Zenit St. Petersburg / 3:50 – FOT-
BAL – Cupa Braziliei: Botafogo –
Figueirense.

Eurosport

15:00 – CICLISM – Turul
Franþei: etapa a 5-a (Cagnes sur
Mer – Marsilia) / 18:00, 21:00 –
FOTBAL – CM Under 20 (Tur-
cia), optimi de finalã: Portugalia
– Ghana, Columbia – Coreea de
Sud.

Eurosport 2

18:00, 21:00 – FOTBAL – CM
Under 20 (Turcia), optimi de fina-
lã: Croaþia – Chile, Irak – Paraguay.
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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)

Firma care va finanţa CS Universitatea Craiova,
S.C. Blue Lions Capital S.A., patronată de Adrian
Andrici, va intra oficial de mâine în asociere cu
municipalitatea craioveană şi Clubul Sportiv Uni-
versitatea Craiova. Firma va asigurarea finanţarea
pentru formarea echipei de fotbal şi desfăşurarea
activităţii sportive, iar Clubul Sportiv Universitatea
Craiova va asigura folosinţa pentru echipă a pal-
maresului, a numelui, a siglei, a mărcii şi a culori-
lor. „Blue Lions” solicită ca municipalitatea să-i pună
la dispoziţie baza sportivă „Ion Oblemenco” pen-
tru a asigura „funcţionarea optimă a echipei de fot-
bal pe termen mediu şi lung, respectiv pregătirea
sportivilor şi disputarea meciurilor în municipiul
Craiova”. De asemenea, pe ordinea de zi a şedinţei
de joi figurează un proiect de hotărâre care vizează

Mititelu şi Blondu, renegaţi de suporteri
Mai multe asociaţii organizate de fani ai Ştiinţei au precizat că nu susţin proiectul lui Mititelu

După prezentarea noului proiect de revenire în fotbal de către Adrian Mititelu,
feed-back-ul nu a fost unul tocmai cel sperat de finanţatorul Universităţii, mai
multe grupări de suporteri dezicându-se de planurile sale şi nemaiacordându-i cre-
dit. Printr-un cumunicat, Asociaţia Sporterilor Olteni afirmă că „noul proiect Miti-
telu nu mai poate fi acceptat”, considerându-l pe finanţator „o persoană nerealistă
şi iresponsabilă, nedemnă să conducă un club de fotbal”. De asemenea, suporterii
au negat că Gabi Blondu i-ar reprezenta în vreun fel, ba chiar l-au acuzat pe cel
care a apărut la conferinţa de presă de marţi „că reprezintă interesele lui Mititelu”
şi nu ale masei suporterilor Ştiinţei, insistând, de altfel, ca Gabi Blondu să nu mai
fie prezentat de mass-media drept lider al galeriei. Este a doua oară când mai multe
grupări de suporteri ai Ştiinţei se dezic public de acţiunile lui Gabriel Ţârcă, zis
Blondu’, acesta participând şi la întâlnirea din luna martie, dintre Adrian Mititelu,
Marcel Popescu şi primarul Lia Olguţa Vasilescu.

„Legat de conferinţa de presă a conduce-
rii clubului «copiilor-copiilor-copiilor-copii-
lor-copiilor lui mititelu», Sezione Ultra’ face
următoarele precizări:

- Persoanele prezentate sunt deja com-
promise, fiind din anturajul lui mititelu şi par-
ticipând activ la toate mizeriile prin care a
fost târât clubul în ultimii ani;

- Promisiunea că o să cedeze clubul su-
porterilor în momentul în care o să se atingă
numărul de 50.000 de membrii asociaţi nu
are nici o valoare având în vedere că vine de
la mititelu, care a mai anunţat că nu se mai
implică în conducerea clubului de nenumă-
rate ori, practic la începutul fiecărui sezon;

Comunicatul Asociaţiei
Suporterilor Olteni:

- Neasumarea responsabilităţii pentru si-
tuaţia actuală şi căutarea în permanenţă a
altor vinovaţi (unii dintre ei imaginari) ne
arată că mititelu este în continuare o per-
soană nerealistă şi iresponsabilă, nedemnă
să conducă un club de fotbal;

- Declaraţii de genul «o să mă adresez la
ambasada SUA» precum şi faptul că susţine
că are 400 de procese pe rol, ne fac să cre-
dem că nativul din booveni a depăşit de mult
linia nebuniei şi e doar o chestiune de timp
până acest lucru va fi certificat şi medical.

În conc luzie este doar un nou mijloc prin
care mititelu încearcă să se victimizeze, în-
scrierea unei echipe în Liga a II-a fiindu-i

imposibilă din mai multe motive (majorita-
tea imputabile lui).  Suntem de părere că
“noul proiec t mititelu” nu mai poate fi ac-
ceptat, nu credem în promisiunile de schim-
bare ale ac estuia.  Singura soluţie când per-
soana nu se schimbă este să schimbăm per-
soana.

CRAIOVA TREBUIE SĂ
RENASCĂ, OBLIGATORIU,

FĂRĂ mITITELU!
Clarificare pentru suporteri şi presă - Gabi

Blondu, prezentat la conferinţa de presă ca

lider al suporterilor, nu reprezintă Asociaţia
Suporterilor Olteni şi nici grupările Sezione
Ultra’, B 26 sau Utopia, de altfel nu repre-
zintă vreun grup organizat de suporteri ai
Universităţii Craiova, în schimb ştim sigur
că reprezintă interesele lui mititelu. În con-
cluzie, facem apel la presă ca atunci când
comunică cu acest individ să îl prezinte strict
ca pe reprezentantul grupării/grupărilor în
numele cărora vorbeşte. Exprimări de genul
«liderul galeriei» acordă o legitimitate nejus-
tificată unei singure persoane şi creează con-
fuzie în rândul suporterilor”

Nicolo Napoli nu a avut acces pe „Ion Oblemenco”

Antrenorul pe care Mititelu l-a readus la Universi-
tatea, Nicolo Napoli, a dorit să inspecteze arena „Ion
Oblemenco”, însă nu a fost lăsat să intre pe stadion

Joi se va oficializa asocierea
municipalităţii cu CS
Universitatea şi noul finanţator

preluarea din administrarea Direcţiei Judeţene pen-
tru Sport şi Tineret Dolj a cantonamentului din
Lunca Jiului, care va fi folosit de CS Universitatea
Craiova. În acest moment, baza de pregătire şi re-
cuperare de pe bulevradul Ştirbey Vodă „este pur
şi simplu devastată”, după cum susţinea Olguţa
Vasilescu, în urma folosirii ei de către Adrian Miti-
telu. După ce hotărârea va fi adoptată, SC Blue
Lions va demara procesul de înscriere a echipei în
liga a doua de fotbal. SC Blue Lions Capital SA a
adresat o cerere municipalităţii prin care solicită
asocierea „în vederea susţinerii şi promovării miş-
cării sportive de performanţă la nivelul municipiu-
lui Craiova, prin formarea şi funcţionarea în con-
diţii optime a unei echipe de fotbal care să activeze
şi să reprezinte Municipiul Craiova”.
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de poliţiştii comunitari, prezenţi în zonă cu
nu mai puţin de 10 echipaje. Napoli a avut
acces doar la terenurile de antrenament, ex-
plicându-i-se că nu are dreptul de a intra în
incinta stadionului. „Nu înţeleg de ce nu am
acces pe stadionul Ion Oblemenco, mă simt
de parcă am ajuns la puşcărie cu atâtea echi-
paje de poliţie. Acum 10 ani era Dinel Staicu
patron şi nu m-a lăsat să antrenez echipa,
dar acum nu înţeleg atitudinea aceasta. Am
100 de prezenţe pe banca Universităţii aici şi
acum nu am acces, sper că atunci când vom
începe pregătirea nu vor mai fi probleme.
Mai vreau să aduc 8 jucători faţă de cei pre-

zentaţi ieri, dar trebuie să vedem unde vom juca” a
declarat italianul, care a venit însoţit de Marcel Ian-
cu, director executiv al clubului FC Universitatea.


