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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Criza asta este nimic, Popescule,
pe lângă crizele nevestei mele atunci
când vin târziu acasă.

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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Pe  întinderea Doljului,  parcă

fără sfârşit , la orice contempla-
re  devii părtaş  la taina culorii
aurii,  predominantă a ace stor
zile  de iulie , care frondează pri-
vire a.  Este  vremea secerişului,
a strânsului grâului, poate  cea
mai importantă bogăţie a oame-
nilor ace stor locuri,  într-o vară
care merită un elogiu pe ntru ge-
nerozitatea ei.  Au fost câteva zile
caniculare,  urmate  de ploaie şi
vije lie , dar n-a lovit grindina, ca
în alte locuri, ş i de ocamdată pro-
misiune a une i înde stulătoare
producţii se menţine,  ameninţa-
tă doar de norii cenuşii şi trecă-
tori, priviţi cu încruntare de  oa-
me nii pământului.

Continuă povestea Aeroportului
Internaţional Craiova...

Cursă directă
cu Wizz Air pe ruta
Craiova-Londra
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Craiova a primit, ieri, vizita unei delegaţii din
Vratsa (Bulgaria), din care a făcut parte şi guverna-
torul districtului, Ventsislav Vasiliev, prilejuită de
prezentarea, la Consiliul Judeţean Dolj, a unui pro-
iect cu fonduri europene implementat în partene-
riat, pe o perioadă de 30 de luni. Este vorba despre
„Centrul Transfrontalier de Informaţii şi Comuni-
caţii Dolj-Vratsa”, finanţat în cadrul Programului de
Coope rare Transfrontalieră România – Bulgaria
2007-2013, cu o valoare totală de 3.280.442,27 de euro.
Parteneri în proiect sunt Consiliul Judeţean Dolj, în
calitate de lider, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi
Aristia Aman” din Craiova, Biblioteca Regională
„Hristo Botev” din Vratsa şi Administraţia Distric-

tului Vratsa. Obiectivul este dezvoltarea durabilă a
regiunii transfrontaliere, iar între beneficiile părţii
române se numără execuţia de lucrări de reparaţii
la sala de şedinţe a Palatului Administrativ şi reabi-
litarea imobilului din strada „Jieţului” nr. 19-21 –
sediul Centrului Transfrontalier de Informaţii şi Co-
municaţii Dolj-Vratsa, care a fost achiziţionat de
Consiliul Judeţean Dolj şi va fi dat în folosinţă Bi-
bliotecii Judeţene Dolj. De asemenea, cele două spaţii
vor fi dotate cu echipament IT şi mobilier corespun-
zător. Conferinţa de lansare a proiectului a fost ur-
mată de o vizită a delegaţiei bulgare la respectivul
imobil, dar şi la Aeroportul din Craiova, unde a fost
primită de directorul Mircea Dumitru.
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Duane Butcher (foto), însãrcinatul cu afaceri al
Ambasadei SUA, a declarat, într-un interviu acor-
dat Mediafax, cã înþelege frustrarea românilor pri-
vind vizele, dar includerea în programul Visa Wai-
ver nu este o ofertã pentru þãrile partenere, ci se
bazeazã strict pe respectarea cerinþelor legislaþiei
americane. „Înþeleg cã poate e o frustrare în rândul
românilor ºi oficialilor de aici, dar e important de
amintit cã nu vorbim de un mod de a judeca o þarã,
nu e o ofertã pe care o facem partenerilor cei mai

buni. Legislaþia are cerinþe foarte precise care tre-
buie îndeplinite ºi în privinþa unora dintre acestea,
cum ar fi combaterea terorismului ºi cooperarea pe
probleme de securitate, România a fãcut progrese
importante, dar ceea ce e necesar acum este reduce-
rea acestei rate de refuz ºi modificarea legislaþiei
pentru a face criteriile ceva mai accesibile”, a afir-
mat oficialul american în interviu.  Butcher a arãtat
cã rata de refuz a solicitãrilor de vizã din România a
scãzut constant în ultimii ani, pânã la 17% în 2012,

iar criteriul privind procentul de 3% care
trebuie atins în baza legislaþiei actuale ar
putea fi modificat prin adoptarea de Con-
gres a modificãrilor susþinute de adminis-
traþia Obama, el evitând însã sã indice o
datã posibilã pentru adoptarea legii. De
asemenea, oficialul american afirmã cã SUA
urmãresc „cu mare atenþie” procesul de re-
vizuire a Constituþiei ºi cã, indiferent de
modificãrile aduse, trebuie avute în vedere
respectarea statului de drept, întãrirea in-
stituþiilor statului ºi continuarea luptei an-
ticorupþie. Butcher a reafirmat, în interviul
acordat cu ocazia sãrbãtoririi Zilei Naþio-
nale a SUA, care este astãzi, cã respecta-
rea statului de drept ºi transparenþa sunt
importante pentru investitorii americani, la

fel ca ºi predictibilitatea ºi stabilitatea mediului de
afaceri, el adãugând cã partea americanã are aºtep-
tãri privind respectarea recomandãrilor din ultimul
raport MCV al Comisiei Europene.

Potrivit lui Duane Butcher, numele noului am-
basador american la Bucureºti va fi anunþat de
cãtre Casa Albã în urmãtoarele sãptãmâni. „Chiar
nu ºtiu cine va fi noul ambasador. În mod sigur-
 Casa Albã va face acest anunþ ºi mã aºtept ca în
câteva sãptãmâni sã aparã acest nume pe care,
repet, nu îl cunosc. Este un proces de câteva luni
de la nominalizarea unui ambasador pânã la veni-
rea la post. ªi eu îmi doresc sã avem cât mai repe-
de un nou ambasador aici în Bucureºti”, a spus
Butcher în interviul acordat Mediafax. De aseme-
nea, el a afirmat cã sperã într-o „reprezentare ofi-
cialã adecvatã” a pãrþii americane la evenimentul
de inaugurare a lucrãrilor de pe ºantierul de la -
baza Deveselu, care va avea loc în perioada ur-
mãtoare. „Aveþi dreptate când spuneþi cã scutul
antirachetã este o parte importantã a parteneria-
tului nostru strategic ºi o parte a programului
nostru de a proteja Europa de atacuri cu rachete
balistice. ªi sperãm cã vom avea o reprezentare
oficialã adecvatã la ceremonia de inaugurare de
la Deveselu, deºi nu putem spune cine va fi”, a
menþionat oficialul american.
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A murit Radu Vasile
Radu Vasile, în vârstã de 71 de

ani, a murit, în noaptea de marþi
spre miercuri. Fostul premier
þãrãnist suferea de cancer la
colon, iar în urmã cu trei ani
fusese operat, el tratându-se atat
în þarã, cât ºi în Israel. Radu
Vasile a fost prim-ministru în
perioada aprilie 1998 - decembrie
1999, propus de PNÞCD. Apoi a
fost senator PD de Argeº, în
legislatura 2000-2004, iar în 2
februarie 2004 a fost ales vicepre-
ºedinte al Senatului, la propune-
rea PD, înlocuindu-l pe senatorul
Ion Vela. Cariera sa politicã a fost
legatã de PNÞCD, formaþiune
cãreia i-a fost secretar general ºi
membru al Biroului de Conducere.
De asemenea, Radu Vasile a fost
profesor la ASE.
Mii de angajaþi din CFR-uri
au cerut sã plece cu salarii
compensatorii

Ministrul Transporturilor, Relu
Fenechiu, a declarat cã mai multe
mii de angajaþi din cadrul CFR
SA, CFR Cãlãtori ºi CFR Marfã s-
au înscris deja pe listele de
disponibilizãri, urmând sã
beneficieze de plãþi compensatorii
conform Ordonanþei 36 privind
protecþia socialã. „Pentru mine
este un obiectiv sã nu dãm nici un
om afarã ºi sã rãmânã fãrã
venituri. Restructurãrile se vor
face în special voluntar. Deja le-
am cerut celor de la CFR SA, CFR
Cãlãtori ºi CFR Marfã sã vinã cu
propuneri de hotãrâri de Guvern
pentru aplicarea Ordonanþei 36 la
fiecare din aceste instituþii, pe un
numãr de angajaþi pe care
dumnealor îi considerã necesari a
fi disponibilizaþi, ºi din ceea ce am
înþeles existã foarte mulþi care s-
au înscris deja, adicã ºi-ar dori sã
beneficieze de prevederile Ordo-
nanþei 36. În acest mod facem
restructurare”, a spus Fenechiu.

PDL va sesiza Comisia Europea-
nã în legãturã cu modificãrile succe-
sive din ultimele ºase luni în legisla-
þia achiziþiilor publice, a declarat, ieri,
Cristina Trãilã, secretar executiv al
PDL, fost preºedinte al Autoritãþii
Naþionale pentru Reglementarea ºi
Monitorizarea Achiziþiilor Publice
(ANRMAP), precizând cã a fost des-
fiinþat rolul Corpului de control al Au-
toritãþii. „Vom sesiza Comisia Euro-
peanã cu privire la modificãrile din
ultimele ºase luni legate de legislaþia
privind achiziþiile publice, care încal-
cã directivele europene. Vom sesiza
inclusiv faptul cã rolul ANRMAP prin
actul legislativ recent adoptat de Par-
lament este desfiinþat”, a precizat
Cristina Trãilã, într-o conferinþã de
presã. Ea a arãtat cã prin modificãrile
legislative fãcute de Guvernul Victor
Ponta „fiecare instituþie publicã va
cheltui bani publici dupã bunul plac”,
iar ANRMAP „este dezgolitã de atri-
buþii, nu mai poate face control ulte-
rior contractului de achiziþie publicã”.
Potrivit lui Trãilã, prin modificarea
legislaþiei a fost eliminatã, de aseme-

PDL sesizeazã CE legat
de modificãrile în legislaþia
privind achiziþiile publice

Ministrul Transporturilor, Relu
Fenechiu, a declarat, ieri, cã, în
cazul în care astãzi va fi condam-
nat de Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie în dosarul „Transformato-
rul”, îºi va da demisia din funcþia
de ministru, însã crede cã mulþi
dintre duºmanii ºi adversarii sãi
vor avea „surprize neplãcute”.
„Mâine (n.r. - astãzi) este un
termen ca multe alte termene care
au fost pânã acum. Poate fi ultimul
termen, poate sã nu fie ultimul
termen. Dumneavoastrã aveþi
informaþii, eu nu-mi permit sã le
cer. Vreau sã vã spun cã, de opt
ani, mie mi se spune cã mâine voi
fi arestat, cã poimâine voi fi
condamnat...sã stau deoparte cã
am dosare penale... Am ajuns,
dupã mulþi ani, sã ocup aceastã
funcþie. Nu ºtiu cât timp o voi
ocupa. ªtii când ajungi sã fii
ministru, dar nu ºtii niciodatã când
pleci. Eu consider cã pânã în
momentul în care voi pleca din
fruntea acestui minister trebuie sã
îmi fac treaba. Dacã mã voi gândi

Fenechiu: Dacã voi fi
condamnat, mulþi duºmani
vor avea surprize neplãcute

permanent cã mâine trebuie sã plec
acasã ar însemna sã nu îmi mai fac
treaba niciodatã”, a spus Relu
Fenechiu, într-o conferinþã de
presã. Întrebat ce va face în cazul în
care va suferi o condamnare,
ministrul a rãspuns cã „mã voi cãi”,
apoi a adãugat cã „mulþi dintre
duºmanii ºi adversarii mei vor avea
surprize neplãcute. Dacã se
întâmplã sã fie o condamnare, este
clar cã trebuie sã plec acasã, nu am
cum sã stau condamnat în fruntea
ministerului. Cred cã rãspunsul nici
nu-ºi mai avea sensul”. Acesta a
subliniat cã, în acest moment, nu
are de gând sã demisioneze nici din
Guvern ºi nici din Parlament, decât
în cazul în care va suferi o condam-
nare. În dosarul „Tranformatorul”,
Relu Fenechiu, fratele sãu, Lucian
Fenechiu, ºi unul dintre partenerii
de afaceri, Mihai Bogdan- Damian,
au fost trimiºi în judecatã pentru 39
de infracþiuni de complicitate la
abuz în serviciu ºi 7 acuzaþii de
complicitate la abuz în serviciu
contra intereselor publice.

nea, atribuþia ANRMAP de a face
controale în ceea ce priveºte fondu-
rile europene. „Din 1 iulie 2013 s-a
dat drumul la furt calificat din banii
publici: pragul achiziþiilor directe
pentru bunuri ºi servicii a crescut la
30.000 de euro, iar cel pentru lucrãri
la 100.000 de euro, suficient pentru
ca orice primãrie micã sã atribuie re-
paraþii de drumuri fãrã licitaþie. În
plus, regiile autonome ºi companiile
naþionale au liber sã facã ce vor, cum
vor ºi când nu vor cu atribuirea con-
tractelor de achiziþie publicã, iar noi,
opinia publicã, nici mãcar nu mai
avem posibilitatea de a vedea acest
lucru, pentru cã nu va mai fi folosit
sistemul electronic al achiziþiilor pu-
blice”, a reclamat fostul preºedinte
al ANRMAP. Modificãrile introduse
în Parlament la sistemul achiziþiilor
publice excepteazã de la obligativi-
tatea organizãrii licitaþiilor anumite
regii ºi companii naþionale, pe care
Guvernul le-a introdus iniþial, de la
începutul anului, în categoria autori-
tãþilor contractante, a transmis AN-
RMAP într-un comunicat.

Statul român a plãtit alocaþii pentru 1.122
de copii care erau morþi de câþiva ani, precum
ºi pentru 153 de tineri care au împlinit 18 ani
ºi nu au fãcut dovada continuãrii cursurilor
ºcolare, a arãtat, ieri, Ministerul Muncii, într-
un rãspuns la solicitarea agenþiei Mediafax.
Agenþia Naþionalã pentru Pãþi ºi Inspecþie
Socialã a fãcut o campanie de verificare a si-
tuaþiei plãþii tuturor alocaþiilor de stat pentru
copii, în valoare de 42 de lei pe lunã, datele
preliminare arãtând aceastã situaþie. Cele mai
multe plãþi pentru copii decedaþi au fost înre-
gistrate în Suceava (87), Bucureºti (84), Timiº
(74), Iaºi (70), Teleorman (47), Constanþa (46),
Neamþ (45) ºi Vaslui (40). Doar judeþele Bra-
ºov ºi Gorj nu au fãcut nici o platã pentru

copii decedaþi. În judeþul Dolj au existat 30
de asemenea cazuri. Cele mai multe plãþi de
alocaþii pentru tineri de peste 18 ani care au
abandonat ºcoala au fost înregistrate în jude-
þele Sibiu (18), Iaºi ºi Alba (câte 17), Vaslui
(16), Neamþ (14), Cluj (12) ºi Olt (11). Purtãto-
rul de cuvânt de la MMFPSPV, Iolanda Stãni-
loiu, a declarat ieri, pentru Mediafax, cã va-
loarea totalã a prejudiciului nu a fost încã sta-
bilitã, întrucât raportul nu a fost deocamdatã
finalizat, însã întreaga sumã urmeazã sã fie re-
cuperatã. Ea a precizat cã cele 1.275 de per-
soane pe numele cãrora s-au fãcut plãþi ilega-
le reprezintã doar 0,03 la sutã din numãrul to-
tal de aproximativ 3,9 milioane de beneficiari
de alocaþie de stat pentru copii.

Statul român a plãtit alocaþii pentru 1.275 de copii morþi de câþiva ani
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Mihail Genoiu, care este ºi
consilier municipal din partea
UNPR, aflat la primul mandat,
va fi propus mai întâi în faþa
consilierilor, iar apoi va fi votat
pentru funcþia de viceprimar al
Craiovei. Desemnarea sa este
o chestiune mai mult formalã, el
fiind ales sã îndeplineascã
aceastã poziþie cu douã zile în
urmã, mai precis în seara zilei
de marþi atunci când a avut loc
o ºedinþã reunitã a birourilor de
conducere ale UNPR Dolj ºi
UNPR Craiova. La finalul aces-
tei întâlniri, liderii locali ai aces-
tui partid au stabilit cã persoa-
na potrivitã pentru acest man-

dat ar fi Mihail Genoiu, de atunci
numele lui rãmânând bãtut în
cuie.

Singurul consilier
care a plecat în China

Despre numirea lui Mihai Ge-
noiu în aceastã funcþie se vor-
bea însã de îndatã ce s-a pus
problema gãsirii unui înlocuitor
pentru Florentin Tudor. Prima-
rul Lia Olguþa Vasilescu a anun-
þat, la scurt timp dupã înceta-
rea mandatului fostului vicepri-
mar, cã propunerea îi revine

UNPR Dolj, formaþiunea politi-
cã trecând imediat la treabã. În
altã ordine de idei, a devenit ºi
mai evident faptul cã el va fi
noul viceprimar dupã ce a fost
anunþatã componenþa delegaþiei
Primãrei Craiova pentru vizita
în China. În sãptãmâna pe care
edilii craioveni au petrecut-o pe
meleajurile asiatice, Mihai Ge-
noiu a fost singurul consilier lo-
cal care a fost cooptat în gru-
pul oficialitãþilor.

Veniturile lui Mihail Genoiu
La începutul mandatului de

consilier, Mihail Genoiu a decla-
rat cã este administratorul fir-

mei Olas Prod SRL, de pe urma
cãreia ridica anual un venit de
5,5 miliarde de lei vechi. Con-
form celor menþionate în decla-
raþia sa de avere, acesta mai era
asociat în alte patru societãþi, în
care deþinea pãrþi sociale mai
mici însã. Ca avere personalã,
Mihail Genoiu a menþionat cã
deþine un apartament în Bucu-
reºti, dobândit în anul 2009, ºi
trei maºini. Douã erau autotu-
risme marca BMW, pe ultimul
BMW X5 cumpãrându-l în
2008. Tot atunci, proaspãtul

consilier a declarat cã deþine ºi
bijuterii în valolare de 7.000 de
euro ºi câteva depozite banca-
re, nu foare mari.

În primul an de mandat,
ºi-a vândut maºinile

La un an de la alegerea sa în
CLM Craiova, când ºi-a reîn-
noit datele din declaraþia de ave-
re, Mihail Genoiu nu a schim-
bat prea multe lucruri. A rãmas
cu acelaºi apartament, dar, în
garaj, a pãstrat doar o singurã
maºinã. Consilierul UNPR s-a
oprit la un model BMW mai
vechi, pe care îl achiziþionase
din 1994, iar pe celelalte douã
le-a vândut. În rest, Mihail Ge-
noiu a rãmas constant la capi-
tolul avere. În mai 2013, el era
încã administrator la SC Olas
Prod SRL, unde deþine 42,74%
din acþiuni ºi de unde ridicã ace-
laºi venit anual de aproape 5,5
miliarde de lei vechi. Pe lângã
aceastã firmã, consilierul muni-
cipal mai este asociat la alte
patru societãþi de unde obþine,
totuºi, venituri cu mult mai mici.

Care va fi lista
responsabilitãþilor

Datã fiind activitatea sa în fir-
mele deþinute, Mihail Genoiu
este vãzut acum ca o persoanã
cu abilitãþi manageriale, el în-
cercând sã-ºi construiascã
aceastã imagine ºi în urma in-
tervenþiilor pe care le-a avut în
ºedinþele CLM Craiova. Acest
lucru ar constitui un mare avan-
taj la preluarea mandatului de
viceprimar. Dupã cum se ºtie,
odatã cu accederea în aceastã
funcþie, persoana nominalizatã
primeºte ºi o serie de respon-
sabilitãþi din partea primarului.
În acest moment, Mihail Geno-
iu ar urma sã se ocupe doar de
Direcþia de Taxe ºi Impozite a
Primãriei Craiova, singura de
care s-a ocupat predecesorul
sãu, Florentin Tudor ºi pe care
ar moºteni-o.

Consilierii municipali se întrunesc,
astãzi, într-o ºedinþã extraordinarã
pentru a vota noul viceprimar al Cra-
iovei. Dupã plecarea lui Florentin Tu-

dor, care a fost declarat incompatibil
de cãtre ANI, se pare cã fotoliul rã-
mas gol va fi ocupat de prim-vicepre-
ºedintele UNPR Dolj, Mihail Genoiu.
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Poliþiºti din cadrul Serviciul Rutier - Bi-
roul Drumuri Naþionale ºi Europene, îm-
preunã cu poliþiºti din cadrul Biroului Ru-
tier Craiova au acþionat, în cursul zilei de
marþi, pentru prevenirea ºi combaterea ac-
cidentelor de circulaþie cauzate de condu-
cerea autovehiculelor cu defecþiuni tehni-
ce pe drumurile publice ºi prevenirea acci-
dentelor generate de
neacordarea de prio-
ritate de cãtre condu-
cãtorii auto pietonilor
angajaþi regulamentar
în traversarea  strãzii
prin loc prevãzut cu
indicator sau marcaj
pietonal.

Pe parcursul acti-
vitãþilor desfãºurate,
poliþiºtii rutieri au con-
statat 114 abateri de
naturã contravenþio-
nalã pentru sancþio-
narea cãrora au fost
aplicate amenzi în
sumã totalã de 14.500
lei. Din totalul sancþi-
unilor, 5 au fost apli-

23 permise de conducere
reþinute într-o zi

Prins la volan fãrã permis,
a încercat sã fugã

Poliþiºtii de la Postul de Poliþie
Murgaºi, în timp ce patrulau prin
comunã, marþi seara, în jurul orei
23.00, au observat un autoturism
Renault Laguna care se deplasa
sinuos pe un drum comunal, motiv
pentru care s-au folosit semnalele
acustice ºi luminoase pentru oprirea

cate pentru defecþiuni tehnice, 22 pentru
neacordare prioritate  pietoni, restul fiind
alte abateri de la regimul circulaþiei pe dru-
murile publice. De asemenea, au fost reþi-
nute în vederea suspendãrii dreptului de a
conduce autovehicule pe drumurile publi-
ce 23 permise de conducere, dupã cum au
anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.

Magistraþii Tribunalului Dolj l-
au condamnat, luni, 1 iulie a.c.,
pe inculpatul Viorel Florin Dinu
Mic, de 28 de ani, din comuna
Amãrãºtii de Jos, la 12 ani de în-
chisoare cu executare, pentru
comiterea infracþiunii de omor.
Sentinþa a fost pronunþatã cu apli-
carea prevederilor art. 320 Cod
de procedurã penalã vizând re-
ducerea cu o treime a limitelor de
pedeapsã în cazul în care autorul
îºi recunoaºte fapta, judecãtorii
menþinându-i lui Mic arestarea
preventivã. „Condamnã pe incul-
patul Mic Dinu Viorel Florin la
pedeapsa principalã de 12 ani în-
chisoare ºi la pedeapsa comple-
mentarã a interzicerii drepturilor
prev. de art.64 alin.1, lit.a ºi b
C.pen., mai puþin dreptul de a ale-
ge, pe o duratã de 4 ani cu înce-
pere de la data executãrii pedep-
sei principale. În baza art.88
C.pen. deduce din pedeapsa apli-
catã durata reþinerii ºi a arestãrii
preventive a inculpatului din
15.12.2012 la zi. În baza art.71
alin.2 C.pen. dispune aplicarea
pedepsei accesorii a interzicerii
drepturilor prev. de art.64 lit.a,b

C.pen. mai puþin dreptul de a ale-
ge, pe durata executãrii pedep-
sei. În baza art.350 alin.1
C.pr.pen. dispune menþinerea stã-
rii de arest preventiv a inculpatu-
lui. În baza art.118 lit.b C.pen. dis-
pune confiscarea unei bucãþi de
lemn esenþã stejar, în lungime de
36 cm iar grosimea la un capãt
de 6 cm, iar la celãlalt capãt de 4
cm folositã de inculpat la sãvâr-
ºirea faptelor. Obligã inculpatul la
plata sumei de 1900 lei cheltuieli
judiciare cãtre stat, din care suma
de 400 lei reprezintã onorariu avo-
cat oficiu ( la urmãrirea penalã).
Disjunge acþiunea civilã a pãrþi-
lor civile Niþescu Mihaela, Gavrilã
Constantin Florin, Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova ºi
Blãgan Ileana Cristina ºi fixeazã
termen pe data de 16.09.2013”,
se aratã în încheierea de ºedinþã
a Tribunalului Dolj, hotãrârea, ce
are numãrul 294, putând fi ata-
catã cu apel în termen de 10 zile.

Viorel Florin Dinu Mic a ajuns
în spatele gratiilor în luna decem-
brie 2012, dupã ce, pe fondul unui
conflict spontan ºi a consumului
de alcool l-a lovit cu o bucatã de

lemn, în mod repetat, în special în
zona capului, pe Marian Gavrilã,
de 48 de ani, din Amãrãºtii de Jos.

Au bãut pânã s-au apucat
la ceartã

Din cercetãrile efectuate de
poliþiºti ºi procurorii Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj a re-
ieºit cã, pe 6 decembrie 2012,
Viorel Florin Dinu Mic, care lo-
cuia singur, în casa pãrinþilor sãi
ºi îºi câºtiga existenþa muncind
cu ziua pe la localnici, a mers cu
un prieten la muncã, la un con-
sãtean, unde, dupã ce au termi-
na treaba, au bãut câte o bere ºi
o þuicã. În jurul orei 17.00, cei
doi au plecat cãtre casã, însã au
fãcut un „popas” la magazinul din
localitate, unde s-au întâlnit cu
Marian Gavrilã, de 48 de ani, din
localitate. Aici au mai bãut, toþi
trei câte o bere, apoi au luat pas-
tã de mici ºi o sticlã de 2,5 l de
bere „la pachet” ºi s-au oprit la
locuinþa lui Mic. Au mâncat ºi au
bãut pânã pe la 01.30, când prie-
tenul lui Mic a plecat. Gazda ºi
Gavrilã au rãmas în continuare
la bãut de vin, pânã în jurul orei

02.30, când, pe fondul stãrii de
ebrietate, au început sã certe.
„În acest context, inculpatul a
luat un lemn de foc, de esenþã
stejar, de lângã sobã, ºi l-a
lovit cu acesta pe G.M., de mai
multe ori, în zona capului, pes-
te umãrul stâng ºi drept, su-
prascapular ºi peste braþe”,
dupã cum au consemnat procu-
rorii în rechizitoriul prin care s-a
dispus trimiterea în judecatã a
autorului. În urma loviturilor pri-
mite, victima a cãzut în holul ca-
sei, iar inculpatul s-a dus la un
vecin, pe care l-a rugat sã-l sune
pe tatãl sãu ºi apoi sã cheme o
ambulanþã. La faþa locului au
sosit poliþiºtii ºi o ambulanþã
care l-a preluat pe bãrbatul
agresat ºi l-a adus la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova, unde a rãmas internat. La
momentul internãrii, medicii le-
giºti au stabilit cã victima sufe-

rise leziuni ce ar fi necesitat
pentru vindecare 80 – 90 de zile
de îngrijiri medicale, cu punerea
în primejdie a vieþii. S-a deschis
dosar penal sub aspectul comi-
terii infracþiunii de tentativã de
omor, însã Viorel Florin Dinu
Mic nu a fost arestat atunci. Pe
12 decembrie victima sa, Mari-
an Gavrilã, a fost operatã, însã
medicii n-au mai putut face
mare lucru, Gavrilã decedând pe
15 decembrie 2012, ca urmare
a complicaþiilor survenite în
urma loviturilor primite.

În aceeaºi zi, pe 15 decem-
brie, Mic a fost ridicat de la do-
miciliu ºi prezentat instanþei de
judecatã, care i-a emis mandat
de arestare preventivã, prelun-
git, ulterior, pânã la zi. Pe 4 mar-
tie 2013 Viorel Florin Dinu Mic
a fost trimis în judecatã pentru
comiterea infracþiunii de omor,
iar luni ºi-a aflat pedeapsa.

Un bãrbat de 28 de ani, din co-
muna doljeanã Amãrãºtii de Jos,
a fost condamnat la 12 ani de în-
chisoare pentru omor, dupã ce,
astã iarnã, ºi-a agresat un consã-
tean cu care bãuse toatã noaptea.
Cei doi, beþi fiind, s-au apucat la
ceartã, iar autorul a pus mâna pe
un lemn de la sobã ºi l-a lovit pe
celãlalt bãrbat pânã n-a mai miº-

cat. La aproximativ o sãptãmânã
dupã agresiune, victima a decedat,
la spital. Sentinþa, pronunþatã luni
de instanþã, nu este definitivã, pu-
tând fi atacatã cu apel, ºi, pentru
cã inculpatul ºi-a recunoscut fap-
ta, s-a dispus disjungerea cauzei
pe laturã civilã, în aceastã privin-
þã procesul urmând sã continue la
Tribunalul Dolj.
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autovehiculului. ªoferul
nu s-a conformat, ºi a
încercat sã scape de
poliþiºti. A intrat pe o
uliþã ºi, dupã aproxima-
tiv 200 de metri, ºi-a
abandonat autoturismul
ºi a fugit printr-un lan
de porumb. Oamenii
legii l-au prins însã, ºi
l-au dus la sediul
Postului de Poliþie,
unde a fost identificat,
stabilindu-se cã este
vorba despre Lucian
Sãlcian, de 32 de ani,
din comuna Murgaºi.

“Poliþiºtii au stabilit
faptul cã acesta
încercase sã fugã

întrucât avea suspendat dreptul de a
conduce autovehicule pe drumurile
publice. Pe numele doljeanului s-au
întocmit acte premergãtoare începerii
urmãririi penale în conformitate cu
prevederile legale”, ne-a declarat
comisar-ºef Adrian Cãpraru, purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj.
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„În mod deosebit m-au inspirat
filmele documentare şi înregis-
trările privind arta dirijorală
a lui Celibidache şi Silvestri”

Muzic ian inovator,  care des-
făşoară o importantă c arieră ar-
tistică în dubla ipostază de com-
pozitor  ş i dir ijor,  ş i,  totodată,
c ălător pas ionat, Chris topher
Petr ie se dec lară fasc inat de
muzic a ş i cultura românească.
Mărturiseşte c ă i-au stârnit in-
teresul „folclorul lăutarilor  ş i
tradiţiile ţiganilor, arta poetic ă
ş i muzic a c las ic ă,  dar  şi alte

Astă-seară, la Filarmonica „Oltenia”: concert simfonic estival cu creaţii
aparţinând unor iluştri compozitori români şi englezi

Invitat la Craiova, dirijorul Christopher
Petrie, din Marea Britanie, se declară
fascinat de muzica şi cultura noastră

Organizată în perioada 28 iunie – 16 septem-
brie şi deschisă în urmă cu o săptămână cu un
concert simfonic avându-l ca solist pe violonce-
listul Elvis Ciuculescu, stagiunea estivală a Filar-
monicii „Oltenia” continuă. „East meets West:
Romania and England” / „Estul întâmpină Vestul:
România şi Anglia” este genericul evenimentului
muzical pe care artiştii instituţiei îl prezintă as-
tăzi, începând cu ora 19.00, în sala de concerte,

subsumat proiectului „Craiova – Capitală Cultu-
rală Europeană 2020". Îşi dau concursul Orches-
tra Simfonică a instituţiei – dirijor Christopher
Petrie (Marea Britanie), soliştii Octavian Gorun
şi Gabriel Niţă (vioară). Programul pune în va-
loare creaţii aparţinând unor geniali compozitori
români şi englezi, printre lucrările alese regăsin-
du-se şi capodopere de largă circulaţie internaţi-
onală. Preţul biletului: 15 lei / 8 lei cu reducere.

În program:
 Ralph Vaughan Williams:

Fantasia on a Theme by Thomas
Tallis
 Călin Humă – Christop-

her Petrie: Balada „Mioriţa” din
Suita „Dansuri dacice” (primă au-
diţie)
 Benjamin Britten (100 de

ani de la naştere): „Four Sea In-
terludes” din opera „Peter Gri-
mes”, op. 33a
 Ge orge Enescu: Balada

pentru vioară şi orchestră (solist:
Octavian Gorun)
 Ciprian Porumbescu: Ba-

lada pentru vioară şi orchestră (so-
list: Gabriel Niţă)
 George Enescu: Rapsodia

română nr. 1 în La major, op. 11

Gabriel Niţă (n. Craiova, 1967)
a absolvit cursurile Academiei de
Muzică „Ciprian Porumbescu” din
Bucureşti (secţiile Interpretare in-
strumentală – vioară şi Compozi-
ţie). În cadrul Orchestrei Simfoni-
ce a Filarmonicii „Oltenia” deţi-
ne statutul de solist instrumentist.

Octavian Gorun (n. Craiova,
1973) a absolvit şi Academia de
Muzică din Bucureşti (secţia inter-
pretare instrumentală – vioară) în
1997, an din care este membru al
Orchestrei Simfonice a Filarmoni-
cii „Oltenia” (în prezent, solist in-
strumentist).

În perioada 6-9 iulie, craiovenii
sunt aşteptaţi la concert chiar la ei
în cartier pentru a asculta una din-
tre cele mai îndrăgite creaţii muzi-

partic ularităţi etnic e,  prec um
gas tronomia, limba română ş i
mentalităţile soc ietăţii româ-
neş ti”.  „Dintre toate,  în mod
deosebit m-au inspirat f ilmele
doc umentare ş i înregis trările
privind arta dir ijorală a lui Celi-
bidac he şi Silves tr i.  Totodată,
luc rările unor c ompozitori din
vec hea generaţie a lui Enescu,
Porumbesc u, Constantinescu,
laolaltă c u lucrările unor c om-
pozitori din zilele noas tre,  c a
Doina Rotaru, Dan Dediu,  Ian-
c u Dumitresc u şi Pasc al Ben-
toiu”, mai spune muzicianul.

„Spre finalul vieţii sale, Enescu
a vizitat deseori Anglia,  dirijând
multe orchestre de vârf”

Este principalul motiv pentru
care a primit cu deosebit interes
invitaţia de a evolua în România,
pe scena Filarmonicii „Oltenia”,
într-un concert al cărui program
pune în valoare creaţii aparţinând
unor iluştri compozitori români şi
englezi, printre lucrările alese re-
găsindu-se şi capodopere de largă
circulaţie internaţională. «Concer-
tul din această seară explorează o
parte din muzic a extraordinară
scrisă de compozitori reprezenta-
tivi ai celor două naţiuni, într-o ui-
mitoare sinteză creatoare deschi-
să unei generoase colaborări artis-
tice. Marile noastre naţiuni au dat
lumii artişti străluciţi, care au co-
laborat frecvent pe plan internaţi-
onal la realizarea unor proiecte de
anvergură, cum ar fi Constantin
Silvestri, a cărui implicare plenară
a impus Bournemouth Symphony
Orchestra printre cele mai renumite
ansambluri. Spre finalul vieţii sale,
Enescu a vizitat deseori Anglia, di-
rijând multe orchestre de vârf, in-
clus iv BBC Symphony, London
Philharmonic ş i Philharmonia
Orchestra, în concerte cu solişti
faimoşi. De asemenea – el însuşi
acompaniind la pian –, a înregis-
trat la Londra, în anul 1951, pro-
priul ciclu intitulat „Sept Chansons
de Clément Marot”, împreună cu
eminenta soprană Sophie Wyss»,
a precizat Christopher Petrie.

Proiectele artistului vizează
promovarea creaţiei muzicale
româneşti în Marea Britanie

Preocupările sale în domeniul
explorării muzicii româneşti nu se
vor finaliza însă odată cu acest
concert, ci se vor extinde cu pri-
lejul unor viitoare manifestări ar-
tistic e organizate atât în Marea
Britanie, cât în România. „Activi-
tatea mea de promovare a muzicii
româneşti în Marea Britanie se va
concretiza vara aceasta în desfă-
şurarea unor evenimente concer-
tistice la South Wales, în cadrul
Monmouth Festival. În perspecti-
vă, intenţionez să includ muzică
românească în programele unor
concerte organizate în colaborare
cu Institutul Cultural Român din
Londra”, a mai declarat acesta.

Născut în Essex, lângă Londra,
după o perioadă petrecută în Ţara
Galilor Chris topher Petr ie s-a

stabilit definitiv la Londra, unde tră-
ieşte şi în prezent, personalitatea
sa creatoare definindu-se prin ar-
monioasa sinteză a celor două ti-
puri de culturi în care a crescut şi
a evoluat profesional. Şi-a defini-
tivat studiile de specialitate la Roy-
al Welsh College of Music and
Drama şi Royal Academy of Mu-
sic (Londra), deţinând actualmen-
te statutul de compozitor asociat
la Eltham College şi pe cel de di-
rector de evenimente clasice în ca-
drul Monmouth Festival. Pe par-
cursul activităţii sale de dirijor şi
de compozitor, a colaborat cu une-
le dintre cele mai prestigioase an-
sambluri instrumentale europene.
Proiectele sale curente vizează pro-
movarea creaţiei muzicale româ-
neşti în Marea Britanie, finalizarea
unor compoziţii solicitate de dife-
rite ansambluri (printre care şi un
cvartet) şi înfiinţarea unei orches-
tre de camere cu sediul la Londra.

Concertele lui Vivaldi inspirate din cele patru
anotimpuri, prezentate

în patru cartiere craiovene
cale clasice şi cea mai cunos-
cută a compozitorului Antoniu
Vivaldi – „Anotimpurile” („Le
quattro stagioni”). Invitaţia
vine din partea Filarmonicii „Ol-
tenia”, care pleacă într-un…
turneu în oraş, prezentând pa-
tru concerte în cadrul stagiu-
nii estivale a instituţiei, toate
seara, cu începere de la ora
21.00, în aer liber.

Primul va avea loc sâmbă-
tă, 6 iulie, în cartierul Craiovi-
ţa Nouă (zona Poştei), iar ur-
mătoarele se vor desfăşura du-

minică, 7 iulie, în cartierul Valea
Roşie (zona pieţei), luni, 8 iulie, în
cartierul Rovine (Parc), şi marţi, 9
iulie, în cartierul Brazda lui Novac

(zona Grădiniţei „Căsuţa c u po-
veşti”). Va interpreta Orchestra de
Cameră a Filarmonicii „Oltenia”
condusă de Radu Popa, în prezent
dirijor permanent al Filarmonicii
„Banatul” din Timişoara.

Invitat este violonistul Gabriel
Croitoru – solist concertist al Filar-
monicii „Paul Constantinescu” din
Ploieşti şi profesor de vioară la Uni-
versitatea Naţională de Muzică din
Bucureşti. A cântat în mai mult de
500 de concerte ca solist pe tot cu-
prinsul Europei şi Asiei, iar în pri-
măvara anului 2008 a câştigat con-
cursul organizat de Ministerul Cul-
turii pentru încredinţarea spre folo-
sinţă a viorii Guarnieri 1731, care
i-a aparţinut lui George Enescu.

Peisaje din Oltenia, într-o expoziţie
de pictură a artistului Ion Catrina
La Galeria Alliance Fran-

çaise Craiova (strada „Ro-
main Rolland” nr. 7) are loc
astăzi, ora 18.00, vernisa-
jul expoziţiei de pictură
„Peisaje din Oltenia” a ar-
tistului Ion Catrina. Cu o
intensă activitate în cadrul
Cenaclului de artă plastică
„Constantin Brâncuşi” din
Craiova, acesta s-a remar-
cat cu prilejul expoziţiilor de grup
de la Alliance Française şi Casa de
Cultură „Traian Demetresc u”
(unde a şi deschis cea mai recentă
expoziţie personală, pe data de 14
iunie a.c.), a participat şi la alte nu-
meroase expoziţii organizate pe
plan local şi la nivel naţional, fiind
şi premiat la concursuri regionale
şi republicane. „Cu prilejul acestei ex-
poziţii, Ion Catrina propune o serie

de peisaje din Oltenia aflată sub soa-
rele torid de vară, cu dealuri uneori
lipsite de vegetaţia de odinioară, arse
ca lutul neîmpodobit al ulcioarelor
care însoţesc tot mai rar pe săteni la
muncile câmpului. Specificul şi uni-
tatea compoziţiilor sunt date de tă-
cere, absenţa omului, arşiţa verii, sta-
tornică, atotputernică”, a subliniat
prof. Elena Trăilă, preşedinte al
Alliance Française Craiova.
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Elevii care au absolvit clasa a XII-a
au susþinut ieri proba scrisã obligato-
rie a profilului, majoritatea dintre aceº-
tia alegând disciplinele Matematicã ºi
Istorie. Consideratã de majoritatea pro-
ba de foc a examenului ºi aºteptatã cu
mari emoþii, Matematica nu le-a dat mari
bãtãi de cap elevilor craioveni, aceºtia
spunând cã au reuºit sã abordeze toa-
te cerinþele baremului de punctare.
Mulþi dintre ei au ieºit din examen uºu-
raþi ºi încrezãtori în propriile cunoºtin-
þe. “Eu am dat examen la Matematicã,
M1, ºi mi s-a pãrut destul de uºoare
subiectele, faþã de anii trecuþi. Dacã

înveþi nu ai cum sã nu obþii rezultatul
dorit. Cred cã voi lua peste nota 9. Îmi
doresc sã merg mai departe la Poli-
tehnicã, aºadar tot matematica va fi
baza”, a spus Alexandra, elevã a Co-
legiului Naþional Carol I din Craiova.
În premierã, Ministerul Educaþiei a
pregãtit patru variante diferite de sub-
iecte pentru elevii care au dat exame-
nul de Bacalaureat 2013 la Matemati-
cã în funcþie de profilul pe care l-au
terminat. Astfel, elevii de la real, teh-
nologic, militar ºi pedagogic au dat
examen la Matematicã, absolvenþii de
la uman ºi de la filiera vocaþionalã sus-

þin examenul la Istorie.
Subiectele pe care absolvenþii de

liceu le-au avut de rezolvat au fost
structurate pe trei mari cerinþe, fiecare
cu mai multe sub-puncte. Fiecare sub-
iect este notat cu 30 de puncte, iar 10
puncte se acordã din oficiu. La Isto-
rie, ultimul subiect le-a cerut absol-
venþilor sã realizeze un eseu de douã
pagini despre “formarea statului ro-
mân modern ºi evoluþia acestuia în se-

colul al XIX-lea”. “Am susþinut exa-
menul la istorie ºi nu mi s-a pãrut greu
deloc. Mã aºtept sã iau cel puþin 9.50,
probabil voi fi depunctatã pentru cã
am depãºit limita de spaþiu. M-am pre-
gãtit cum trebuie, nu aveam cum sã
nu scriu, atâta timp cât am aprofundat
materia ori de câte ori a fost nevoie
pentru vreo tezã sau vreo lucrare”, a
spus o elevã a Colegiului Naþional
“Elena Cuza” din Craiova.

4 candidaþi au fost eliminaþi
din examen

În judeþul Dolj, din cei 5.857 de
elevi, patru au pãrãsit sala de examen
în mod forþat, fiind surprinºi în timp
ce încercau sã se “inspire” din diver-
se surse, precum telefoane mobile sau
fiþuici. “Astãzi (n.r. - miercuri) s-a des-
fãºurat proba la disciplina obligato-
rie, în funcþie de profilul ºi specializa-
rea absolvitã, la Istorie sau Matemati-
cã. Pentru aceastã probã au fost în-
scriºi 6.350 de candidaþi, dar 493 din-
tre ei au absentat, cei mai mulþi dintre
ei la Matematicã, la disciplina Istorie
fiind doar 17 absenþi. Din nefericire, ºi
astãzi, dintre cei 5857 de elevi prezenþi,
patru au fost eliminaþi, trei dintre ei la
Matematicã pentru cã au intrat în exa-
men cu telefonul mobil ºi al patrulea
la Istorie pentru cã a fost prins având
asupra sa o fiþuicã. Nici o eliminare nu
s-a produs din rea voinþã a suprave-
ghetorilor, ci doar pentru cã elevii au
fost prinºi cu obiecte interzise de art.
56 alin. 2 din metodologia care se apli-
cã de 4 ani. Sperãm ca mãcar în ultima
zi elevii sã înþeleagã cât de mult pot
pierde din acest motiv”, a declarat vi-
cepreºedintele comisiei judeþene de
examen, Alexandrina Nãstase.

Bacalaureat 2013: Matematica nu le-a mai datBacalaureat 2013: Matematica nu le-a mai datBacalaureat 2013: Matematica nu le-a mai datBacalaureat 2013: Matematica nu le-a mai datBacalaureat 2013: Matematica nu le-a mai dat
bãtãi de cap elevilor craiovenibãtãi de cap elevilor craiovenibãtãi de cap elevilor craiovenibãtãi de cap elevilor craiovenibãtãi de cap elevilor craioveni

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Gala Filantropiei va reuni personalitãþi locale din teatru, muzicã
ºi sport, între care ambasadorii campaniei “Împreunã pentru o co-
munitate puternicã” - Nataºa Raab, Emil Sãndoi, Cristian Sanda,
Carmen Amariei, Mãdãlina Amon, precum ºi reprezentanþi ai mediu-
lui de afaceri local. Maria Vintilã, preºedinte Crucea Roºie - Filiala
Craiova. Este nevoie de aproximativ 94.000 de lei pentru renovarea
secþiei, bani care pot fi strânºi pânã în luna octombrie 2013.

În cadrul evenimentului caritabil, Emil Boroghinã, preºedintele
Fundaþiei Shakespeare ºi al Festivalului Internaþional Shakespea-
re va dona un volum unicat de William Shakespeare ºi o statuetã
reprezentandu-l pe Sofocle. De asemenea, Nataºa Raab, maes-
trulde ceremonii al Galei Filantropiei va dona un obiect decorativ
de sticlã realizat de Mihai Topescu, designer sticlã, artist decora-
tor. La rândul sãu, Ioana Flueraºu, declaratã drept cel mai bun

artist plastic al anului 2011 în cadrul Galei Femeilor de
Carierã, va dona un ansamblu de sticlã: «”Individualul se
creazã singur, esenþa este constituitã de creator”.  Acesta
este principiul care îmi ghideazã drumul. Dacã nu pot ajun-
ge în acel punct, mãcar am conºtiinþa faptului cã încerc.
Toate lucrãrile mele sunt eseuri ce îºi propun developarea
substraturilor ultime ale lucrurilor, fiecare obiect sau fe-
nomen fiind considerat ca fãcând parte din primul rând al
existenþei. Chiar dacã pare eterogen, demersul meu artis-
tic îºi gãseºte unitatea în aceastã încercare esenþialã.
Aceastã încercare, chiar dacã dã impresia unui demers
mai mult teoretic decât practic, este plinã de zel ºi meºte-
ºug», a afirmat artista.

Mãdãlina Stoica, absolventã a ªcolii de Bijuterie Con-
temporanã ASSAMBLAGE, doneazã un pandant din lemn
skupira încastrat în argint 925 Bijuteriile sale sunt lucrate
integral manual din argint 925 cu pietre semipreþioase în

combinatie cu materiale  alternative ca lemnul, alamã sau cupru.
Toate bijuteriile ei sunt piese unicat.

Douã seturi de papioane unicat va dona ºi Mihaela Birceanu,
exemplul fiindu-I urmat de Alexandra Brozoianu care renunþã la trei
seturi de bijuterii lucrate manual. Din partea atelierului Adina Con-
stantinescu, reprezentat de Ramona Preotesoiu va fi donatã o ro-
chiþã modernã pentru fetiþe, iar artistul plastic Dan Nica doneazã
trei gravuri unicat. Bogdan Gheorghe Grosu, membru creator al
Asociaþiei Artiºtilor Fotografi din Romania (2009-2011) ºi Membru
al Fotoclubului “Mihai Dan-Calinescu” doneazã trei fotografii alb-
negru, iar Miruna Caminescu un set de farfurii decorative.

Craiovenii sunt aºteptaþi în aceastã searã la Gala Filantropiei, organizatã de Asociaþia Românã a Tinerilor
cu Iniþiativã (ARTI) ºi Centrul de Voluntariat Voluntaris. Evenimentul se desfãºoarã începând cu ora 19.00
la Muzeul Olteniei. Cu acest prilej va fi organizatã o licitaþie, având drept scop strângerea de fonduri pentru
reabilitarea Secþiei de Pediatrie a Spitalului “Filantropia” din Craiova.

Strângere de fonduri pentru Secþia de Pediatrie a Spitalului “Filantropia”

Pentru cã studenþii nu mai au
puþin pânã la mult aºteptata vacan-
þã de varã, trupa de teatru FaceACT
a Casei de Culturã a Studenþilor din
Craiova, se înscrie într-un maraton
cultural la sfârºitul acestei sãptã-
mâni. ªirul acþiunilor începe astãzi,
la ora 17.00, în Piaþa Mihai Vitea-
zul, unde FaceACT participã la “Hip
hop Summer Square”, un eveni-
ment ce face parte din  campania
Direcþie Judeþene de Sport ºi Tine-
ret Dolj, ce are drept scop desco-
perirea ºi promovarea tinerelor ta-
lente, precum ºi atragerea acestora
în acþiuni de combatere a fenome-
nelor negative precum violenþa,
consumul de tutun, alcool ºi dro-
guri. De asemenea, în ziua de vi-
neri, 5 iulie, începând cu ora 19.30,
craiovenii sunt aºteptaþi în sala

mare a Casei de Culturã a Studenþi-
lor pentru a lua parte la  spectaco-
lul “Dincolo de Cuvinte”: “Un
spectacol care te provoacã sã ana-

lizezi puþin mai mult ceea ce se în-
tâmplã în jurul tãu”, dupã cu preci-
zeazã Silviu Ionuþ Dumitrache, di-
rectorul Casei de Culturã a Studen-
þilor din Craiova.

Acþiunile continuã ºi sâmbãtã,
6 iulie, când începând cu ora 17:00
membrii trupei FaceACT vor fi pre-
zenþi în Electroputere Mall unde vor
îmbina cântecul cu poezia pentru
a-i surprinde pe craioveni. “Toate
aceste evenimente vin din dorinþa
noastrã de a aduce un zâmbet pe
chipurile craiovenilor. Încã mai cre-
dem cã lumea nu este atât de gri
cum auzim în fiecare zi. Încã mai
credem cã fiecare dintre noi poate
schimba ceva atâta timp cât iºi do-
reºte cu adevãrat acest lucru. Noi
ne dorim!”, a declarat actriþa Mire-
la Gãman, coordonatorFaceACT.

Trupa de teatru FaceACT începe maratonul cultural

Ambasadorul Marii
Britanii la Bucureºti,
Martin Harris, va
efectua în cursul zilei de
astãzi o vizitã la Craio-
va. Excelenþa Sa va þine
o prelegere, începând cu
ora 16.00, în faþa
cadrelor didactice ºi a
studenþilor Universitãþii
din Craiova, subiectul
fiind legat de relaþia
dintre Marea Britanie ºi
România. Evenimentul se
va desfãºura în Sala
Albastrã a instituþiei de
învãþãmânt superior.

Ambasadorul Marii Britanii,
în vizitã la Craiova
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Începând de ieri au fost puse în
vânzare biletele de avion pe ruta
Craiova-Londra. O poveste de suc-
ces am putea spune noi dacă ana-
lizăm în detaliu ceea ce s-a întâm-
plat de-a lungul ultimilor ani la Ae-
roportul Internaţional Craiova.
Acum se culeg roadele, dar cu
multă sudoare. În urmă că câteva
luni se anunţa zborul direct Craio-
va-Milano, acum se anunţă zbor
direct Craiova-Londra. Este foar-
te aproape momentul în care lide-
rii administraţiei publice judeţene,
artizanii acestui succes indiscuta-
bil vor anunţa zborul direct Craio-
va-Dortmund.
Trei curse directe

Preşedintele CJ Dolj a subliniat
faptul c ă de pe Aeroport vor fi
operate trei curse directe spre ca-
pitala Marii Britanii. „Primesc cu
bucurie şi informaţia că de pe Ae-

Continuă povestea Aeroportului Internaţional Craiova...

Cursă directă cu Wizz Air pe ruta Craiova-Londra
Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, a

anunţăt lansarea rutei aeriene Craiova - Londra începând din
data de 29 octombrie, compania Wizz Air punând, chiar de ieri,
în vânzare biletele. Şeful administraţiei publice judeţene, Ion
Prioteasa a precizat că în continuare, Consiliul Judeţean Dolj
rămâne un partener transparent, solid şi viabil pentru Wizz
Air „Consiliul Judeţean Dolj rămâne un partener transparent,
solid şi viabil atât pentru Wizz Air, cât şi pentru orice investi-
tor care este dispus să se aşeze la Craiova şi să creeze locuri
de muncă. La nici două săptămâni după relansarea de pe Ae-
roportul Craiova a curselor directe spre Roma, un alt lucru
pozitiv se întâmplă în viaţa noastră. De astăzi, pot fi procurate
primele bilete de avion pentru cursa aeriană Craiova - Lon-
dra, care va fi operată de la sfârşitul lunii octombrie. Am luat
legătura cu executivul Aeroportului pentru a-mi rezerva un bilet
spre Londra chiar la cursa care va decola pe 29 octombrie”, a
subliniat Ion Prioteasa.

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj,
Ion Prioteasa :

„Am reuşit să punem Craiova pe harta aeroporturilor impor-
tante din România şi s-o legăm, prin aceste punţi aeriene, de
mari capitale ale Europei”.

:
Vicepreşedintele CJ Dolj,
Cristinel Iovan:

„Mai important, vor avea de câştigat cetăţenii acestei comu-
nităţi, deoarece, aşa cum s-a şi demonstrat, în condiţiile în care
mediul concurenţial se dezvoltă, preţurile biletelor scad”.

Wizz Air a anunţat ieri o nouă rută disponibilă de la Aeropor-
tul Craiova, către Londra (Luton). Noua cursă va fi operată de
trei ori pe săptămână - marţea, joia şi sâmbăta, biletele putând fi
achiziţionate de pe site-ul oficial al companiei. Durata unei călă-
torii Craiova - Londra (Luton) este de 3:15 ore, zborurile fiind
operate de aeronave Airbus A320 cu 180 de locuri.

roportul Craiova vor fi operate trei
curse directe spre Londra şi nu
două, aşa cum se anun-
ţase iniţial. Asta înseam-
nă, pe de-o parte, că,
din toate previziunile
pe care le-au realizat
cei de la Wizz Air, Cra-
iova - Londra este o rută
foarte solicitată, dar şi
rentabilă, iar pe de altă par-
te este, dacă vreţi, şi do-
vada încrederii de care
se buc ură Cons iliul
Judeţean Dolj în rân-
dul mediului de afa-
ceri”, a c onsemnatul
Ion Prioteasa.
„Aceste curse
aeriene, un plus şi
din punct de vedere
economic”

Ion Prioteasa a mai subliniat în

comunicatul de presă remis presei
locale şi centrale că Aeroportul din
Bănie devine o poveste de succes.
„În definitiv, aceste rute aeriene pe
care le deschidem pe Aeroportul
din Craiova sunt un plus şi din
punct de vedere economic, nu doar
pentru Craiova şi judeţul Dolj, ci
pentru întreg sudul ţării. Iată că
proiectul Aeroportului Craiova, aşa
cum a fost gândit de Consiliul Ju-

deţean Dolj şi căruia foarte puţină
lume îi dădea vreo şansă de reuşi-
tă, se transformă într-o poveste de

succes. În aceste ultime trei luni a
fost inaugurată cursa Craiova - Mi-
lano, în mai, s-au reluat zborurile
directe spre Roma, în iunie, şi ne
găsim în momentul în care anun-
ţăm că ruta Craiova - Londra de-

vine operaţională din luna octom-
brie”, a mai spus preşedintele Con-
siliului Judeţean Dolj.
Noi demersuri
pentru noi curse aeriene

La rândul său, vicepreşedintele
Consiliului Judeţean Dolj Cristinel
Iovan a precizat că vor fi făcute

demersuri pentru aducerea unor
noi operatori de zbor la Craiova şi
pentru inaugurarea unor noi curse
aeriene. „Aşa cum am promis, din
această toamnă, de la 29 octom-
brie, mai exact, oltenii vor putea
zbura către Londra, plecând de la
Craiova. Vor fi curse în fiecare
marţi, joi şi sâmbătă, ceea ce în-
seamnă că atmosfera de la aero-
port se animă în mod semnifica-
tiv: cinci zile din şapte, vom avea
aeronave care aterizează şi deco-
lează de aici. Proiectul nostru, prin
care urmărim conectarea Craiovei
la principalele destinaţii din Euro-
pa, a debutat într-un ritm alert şi
va continua în aceeaşi cadenţă. Am
convingerea că în primăvara anu-
lui viitor vom reuşi să inaugurăm
o nouă cursă externă fără escală
şi să lărgim astfel paleta de oferte.
Vom intensifica, în perioada urmă-
toare, demersurile pentru a aduce
cât mai multe companii aeriene la
Craiova şi a obţine astfel un dublu
avantaj. Va beneficia în mod direct
Aeroportul, pentru care mai mulţi
operatori de zbor şi mai multe cur-
se aeriene înseamnă venituri mai
mari şi resurse pentru noi investi-
ţii”, a subliniat Cristinel Iovan.
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Consiliul Judeţean Dolj se „primeneşte”
printr-un proiect cu fonduri europene
Sala de şedinţe şi imobilul din strada „Jieţului” nr. 19-21, reabilitate şi dotate în cadrul

proiectului „Centrul Transfrontalier de Informaţii şi Comunicaţii Dolj-Vratsa”

Pagină realizată de MAGDA BRATU

Craiova a primit, ieri, vizita unei delegaţii din Vrat-
sa (Bulgaria), din care a făcut parte şi guvernatorul
districtului, Ventsislav Vasiliev, prilejuită de prezen-
tarea, la Consiliul Judeţean Dolj, a unui proiect cu
fonduri europene implementat în parteneriat, pe o
perioadă de 30 de luni. Este vorba despre  „Centrul
Transfrontalier de Informaţii şi Comunicaţii Dolj-
Vratsa”, finanţat în cadrul Programului de Coopera-
re Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013,
cu o valoare totală de 3.280.442,27 de euro. Parte-
neri în proiect sunt Consiliul Judeţean Dolj, în cali-
tate de lider, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aris-
tia Aman” din Craiova, Biblioteca Regională „Hristo
Botev” din Vratsa şi Administraţia Districtului Vrat-

sa. Obiectivul este dezvoltarea durabilă a regiunii
transfrontaliere, iar între beneficiile părţii române
se numără execuţia de lucrări de reparaţii la sala de
şedinţe a Palatului Administrativ şi reabilitarea imo-
bilului din strada „Jieţului” nr. 19-21 – sediul Cen-
trului Transfrontalier de Informaţii şi Comunicaţii
Dolj-Vratsa, care a fost achiziţionat de Consiliul Ju-
deţean Dolj şi va fi dat în folosinţă Bibliotecii Jude-
ţene Dolj. De asemenea, cele două spaţii vor fi do-
tate cu echipament IT şi mobilier corespunzător.
Conferinţa de lansare a proiectului a fost urmată
de o vizită a delegaţiei bulgare la respectivul imobil,
dar şi la Aeroportul din Craiova, unde a fost primită
de directorul Mircea Dumitru.

Conferinţa inaugurală a proiectu-
lui „Centrul Transfrontalier de In-
formaţii şi Comunicaţii Dolj – Vrat-
sa” i-a reunit, ieri, pe reprezentanţii
tuturor instituţiilor implicate. Astfel,
alături de guvernatorul Districtului
Vratsa, Ventsislav Vasiliev, la Cra-
iova s-au aflat Elena Stoilova – di-

rector Dezvoltare Regională în ca-
drul Administraţiei Districtului Vrat-
sa, şi Sylvia Vrachovska – mana-
gerul Bibliotecii Regionale „Hristo
Botev” din Vratsa. Doljul a fost re-
prezentat de Cristinel Iovan – vi-
cepreşedinte al Consiliului Judeţean,
Ileana Măjină – directorul Direc-
ţiei Afaceri Europene şi Dezvoltare
Regională din cadrul Consiliului Ju-
deţean, şi Lucian Dindirică – ma-
nagerul  Bibliotecii Judeţene „Alexan-
dru şi Aristia Aman” din Craiova.
„Am reuşit să atragem
peste 20 de milioane de euro
prin diferite proiecte având
parteneri bulgari”

„Înainte de această întâlnire ofi-
cială am avut plăcerea să discut cu
domnul guvernator şi cu colegii
domniei sale bulgari despre relaţiile
foarte bune dintre judeţul Dolj şi Dis-
trictul Vratsa. Am făcut o trecere în
revistă a posibilităţilor pe care cele
două regiuni administrative le au în
viitor pentru finanţarea unor proiec-
te comune. Avem un trecut care ne
arată că această cooperare instituţi-
onală cu Vratsa, dar şi cu alte dis-

Activităţile principale ale proiectului:
 Contractare execuţie lucrări de reabilitare a locaţiei principale – imobi-

lul din Craiova, strada „Jieţului” nr.19-21;
 Contractare execuţie lucrări de reparaţie pentru sala de şedinţe a Pala-

tului Administrativ
 Contractare furnizare mobilier pentru locaţiile din România şi Bulgaria
 Contractare furnizare şi punere în funcţiune echipamente IT pentru

locaţiile din România şi Bulgaria
 Contractare şi instalare punct de acces central
 Contractare şi instalare aplicaţie pentru terminalul bibliotecii publice

pentru reţeaua virtuală şi a licenţelor asociate
 Contractarea unui domeniu şi găzduirea site-ului WEB
 Recrutare personal tehnic pentru cele două locaţii
 Contractare şi livrare echipamente multimedia pentru locaţiile din Ro-

mânia şi Bulgaria
 Activităţi de informare şi publicitate

tricte din Bulgaria, a fost foarte bună.
Am reuşit să atragem peste 20 de
milioane de euro prin diferite pro-
iecte, ca urmare a acestei colabo-
rări. Iar proiectul care ne reuneşte
astăzi nu reprezintă decât o etapă în
relaţiile noastre”, a declarat Cristi-
nel Iovan.

Acesta a apreciat existenţa Pro-
gramului de Cooperare Transfron-
talieră România – Bulgaria 2007-
2013, „care dă posibilitatea finanţă-
rii unor proiecte ale celor două co-
munităţi cu fonduri europene”, dar
a subliniat totodată că „viitorul exer-
ciţiu financiar al Uniunii Europene,
2014-2020, care prevede o compo-
nentă privind cooperarea transfron-
talieră româno-bulgară, trebuie fo-

losit cât mai bine de autorităţile din
cele două ţări”. „Pentru a reuşi să
facem acest lucru trebuie să înde-
plinim o condiţie esenţială: legăturile
dintre ţările noastre să se păstreze la
cel mai înalt nivel”, a spus vicepre-
şedintele Consiliului Judeţean Dolj.
Guvernatorul Districtului Vratsa,
Ventsislav Vasiliev, l-a asigurat pe
reprezentantul administraţiei doljene
că această colaborare „va continua
şi în perioada următoare, iar în 2014-
2020 vom dezvolta împreună şi alte
proiecte”.
Website comun cu informaţii
culturale, financiar-economice
şi sociale pentru cele două
comunităţi

Proiectul vizează lucrări de reabi-
litare a spaţiilor Centrului Transfron-
talier de Informaţii şi Comunicaţii din
Dolj, dotarea cu echipamente IT şi
multimedia, dar şi cu mobilier a aces-
tora, construirea reţelei transfronta-
liere virtuale de informare şi comu-
nicaţii prin realizarea unui website
comun şi a unei reţele consorţiale a
instituţiilor informaţionale culturale
care să aibă şi rol de prezervare a
documentelor cu caracter istoric.

„Vom avea în primul rând un
portal comun al celor patru instituţii
partenere, ce va cuprinde informaţii
importante, care să unească cele
două comunităţi. E vorba de infor-
maţii atât culturale, cât şi financiar-
economice, ba chiar şi sociale şi ne

gândim la locurile de muncă vacan-
te în cele două regiuni. Bineînţeles,
componenta cea mai importantă va
fi cea culturală”, a precizat Lucian
Dindirică, managerul Bibliotecii Ju-
deţene „Alexandru şi Aristia Aman”.
Deosebit de important, în opinia sa,
este faptul că o serie de cărţi de pa-
trimoniu aflate în bibliotecile din Dolj
şi Vratsa, ca şi volume privind isto-
ria Dunării, „vor fi scoase la lumină
prin scanare la cele mai înalte stan-
darde”. „De asemenea, în sediul bi-
bliotecii doljene, ca şi la celelalte in-
stituţii implicate în proiect, vor fi in-
stalate sisteme performante de vi-
deoconferinţă, dar şi de comunicaţii
prin Internet pentru studenţii români
şi bulgari, ele putând fi folosite gra-
tuit”, a adăugat Lucian Dindirică.

Pe de altă parte, Ileana Măjină
a remarcat că „acest proiect a înce-
put sub auspicii foarte bune” şi s-a
arătat încrezătoare că va fi unul de
succes, o garanţie fiind prezenţa,
pentru prima dată la Craiova, a gu-
vernatorul Districtului Vratsa, Ven-
tsislav Vasiliev, şi disponibilitatea de-
clarată a acestuia pentru cât mai
multe colaborări între cele două re-
giuni. „Vor fi multe rezultate benefi-
ce concrete. Vom dispune de echi-
pamente absolut necesare, inclusiv
pentru această sală de şedinţe a Pa-
latului Administrativ. Dar vor fi şi be-
neficii spirituale”, a spus directorul
Direcţiei Afaceri Europene şi Dez-
voltare Regională din cadrul Consi-

liului Judeţean Dolj.
Valoarea totală eligibilă a
proiectului se ridică la peste 3
milioane de euro

Contractul de finanţare nerambur-
sabilă şi contractul de cofinanţare
pentru proiectul „Centrul Trans-
frontalier de Informaţii şi Comu-
nicaţii Dolj-Vratsa” au fost sem-
nate pe data de 27 martie a.c. între
Consiliul Judeţean Dolj, în calitate de
partener lider, Biblioteca Judeţeană
„Alexandru şi Aristia Aman” şi Mi-
nisterul Dezvoltării Regionale şi Tu-
rismului, perioada de implementare
a activităţilor fiind de 30 luni. Valoa-
rea totală eligibilă a proiectului este
de 3.280.442,27 de euro:
1.825.346,74 de euro aferente acti-
vităţilor implementate de Consiliul
Judeţean Dolj, 1.103.331,19 de euro
pentru cele ale Bibliotecii „Aman”,
206.698,03 de euro pentru Bibliote-
ca Regională „Hristo Botev” din
Vratsa şi 145.066,65 de euro pentru
Administraţia Districtului Vratsa.

Din valoarea totală eligibilă a pro-
iectului, 2.770.661,54 de euro
(84,46%) reprezintă suma nerambur-
sabilă din Fondul European pentru
Dezvoltare Regională, 426.457,49 de
euro (13%) valoarea eligibilă neram-
bursabilă din bugetele naţionale, la care
se adaugă contribuţia proprie a fie-
cărui partener în valoare totală de
83.323,24 de euro (2,54%).

În vizită la Aeroportul din Craiova

Imobilul din
strada “Jieţului”
nr. 19-21



cuvântul libertăţii / 9joi, 4 iulie 2013 cultură Pagină realizată de MAGDA BRATU

Copii de toate vârstele, a început
„Maratonul păpuşilor”!

Copii de toate vârstele, a început
„Maratonul păpuşilor”!

Copii de toate vârstele, a început
„Maratonul păpuşilor”!

Copii de toate vârstele, a început
„Maratonul păpuşilor”!

Copii de toate vârstele, a început
„Maratonul păpuşilor”!

Copii de toate vârstele, a început
„Maratonul păpuşilor”!

Copii de toate vârstele, a început
„Maratonul păpuşilor”!

Copii de toate vârstele, a început
„Maratonul păpuşilor”!

„În mod deosebit m-au inspirat
filmele documentare şi înregis-
trările privind arta dirijorală a lui
Celibidache şi Silvestri”

Muzic ian inovator,  care des-
făşoară o importantă c arieră ar-
tistică în dubla ipostază de com-
pozitor  ş i dir ijor,  ş i,  totodată,
c ălător pas ionat, Chris topher
Petr ie se dec lară fasc inat de
muzic a ş i cultura românească.
Mărturiseşte c ă i-au stârnit in-
teresul „folclorul lăutarilor  ş i
tradiţiile ţiganilor, arta poetic ă
ş i muzic a c las ic ă,  dar  şi alte

Astă-seară, la Filarmonica „Oltenia”: concert simfonic estival cu creaţii
aparţinând unor iluştri compozitori români şi englezi

Invitat la Craiova, dirijorul Christopher
Petrie, din Marea Britanie, se declară
fascinat de muzica şi cultura noastră

Organizată în perioada 28 iunie – 16 septem-
brie şi deschisă în urmă cu o săptămână cu un
concert simfonic avându-l ca solist pe violonce-
listul Elvis Ciuculescu, stagiunea estivală a Filar-
monicii „Oltenia” continuă. „East meets West:
Romania and England” / „Estul întâmpină Vestul:
România şi Anglia” este genericul evenimentului
muzical pe care artiştii instituţiei îl prezintă as-
tăzi, începând cu ora 19.00, în sala de concerte,

subsumat proiectului „Craiova – Capitală Cultu-
rală Europeană 2020". Îşi dau concursul Orches-
tra Simfonică a instituţiei – dirijor Christopher
Petrie (Marea Britanie), soliştii Octavian Gorun
şi Gabriel Niţă (vioară). Programul pune în va-
loare creaţii aparţinând unor geniali compozitori
români şi englezi, printre lucrările alese regăsin-
du-se şi capodopere de largă circulaţie internaţi-
onală. Preţul biletului: 15 lei / 8 lei cu reducere.

În program:
 Ralph Vaughan Williams:

Fantasia on a Theme by Thomas
Tallis
 Călin Humă – Christop-

her Petrie: Balada „Mioriţa” din
Suita „Dansuri dacice” (primă au-
diţie)
 Benjamin Britten (100 de

ani de la naştere): „Four Sea In-
terludes” din opera „Peter Gri-
mes”, op. 33a
 Ge orge Enescu: Balada

pentru vioară şi orchestră (solist:
Octavian Gorun)
 Ciprian Porumbescu: Ba-

lada pentru vioară şi orchestră (so-
list: Gabriel Niţă)
 George Enescu: Rapsodia

română nr. 1 în La major, op. 11

Gabriel Niţă (n. Craiova, 1967)
a absolvit cursurile Academiei de
Muzică „Ciprian Porumbescu” din
Bucureşti (secţiile Interpretare in-
strumentală – vioară şi Compozi-
ţie). În cadrul Orchestrei Simfoni-
ce a Filarmonicii „Oltenia” deţi-
ne statutul de solist instrumentist.

Octavian Gorun (n. Craiova,
1973) a absolvit şi Academia de
Muzică din Bucureşti (secţia inter-
pretare instrumentală – vioară) în
1997, an din care este membru al
Orchestrei Simfonice a Filarmoni-
cii „Oltenia” (în prezent, solist in-
strumentist).

În perioada 6-9 iulie, craiovenii
sunt aşteptaţi la concert chiar la ei
în cartier pentru a asculta una din-
tre cele mai îndrăgite creaţii muzi-

partic ularităţi etnic e,  prec um
gas tronomia, limba română ş i
mentalităţile soc ietăţii româ-
neş ti”.  „Dintre toate,  în mod
deosebit m-au inspirat f ilmele
doc umentare ş i înregis trările
privind arta dir ijorală a lui Celi-
bidac he şi Silves tr i.  Totodată,
luc rările unor c ompozitori din
vec hea generaţie a lui Enescu,
Porumbesc u, Constantinescu,
laolaltă c u lucrările unor c om-
pozitori din zilele noas tre,  c a
Doina Rotaru, Dan Dediu,  Ian-
c u Dumitresc u şi Pasc al Ben-
toiu”, mai spune muzicianul.

„Spre finalul vieţii sale, Enescu a
vizitat deseori Anglia, dirijând
multe orchestre de vârf”

Este principalul motiv pentru
care a primit cu deosebit interes
invitaţia de a evolua în România,
pe scena Filarmonicii „Oltenia”,
într-un concert al cărui program
pune în valoare creaţii aparţinând
unor iluştri compozitori români şi
englezi, printre lucrările alese re-
găsindu-se şi capodopere de largă
circulaţie internaţională. «Concer-
tul din această seară explorează o
parte din muzic a extraordinară
scrisă de compozitori reprezenta-
tivi ai celor două naţiuni, într-o ui-
mitoare sinteză creatoare deschi-
să unei generoase colaborări artis-
tice. Marile noastre naţiuni au dat
lumii artişti străluciţi, care au co-
laborat frecvent pe plan internaţi-
onal la realizarea unor proiecte de
anvergură, cum ar fi Constantin
Silvestri, a cărui implicare plenară
a impus Bournemouth Symphony
Orchestra printre cele mai renumite
ansambluri. Spre finalul vieţii sale,
Enescu a vizitat deseori Anglia, di-
rijând multe orchestre de vârf, in-
clus iv BBC Symphony, London
Philharmonic ş i Philharmonia
Orchestra, în concerte cu solişti
faimoşi. De asemenea – el însuşi
acompaniind la pian –, a înregis-
trat la Londra, în anul 1951, pro-
priul ciclu intitulat „Sept Chansons
de Clément Marot”, împreună cu
eminenta soprană Sophie Wyss»,
a precizat Christopher Petrie.

Proiectele artistului vizează
promovarea creaţiei muzicale
româneşti în Marea Britanie

Preocupările sale în domeniul
explorării muzicii româneşti nu se
vor finaliza însă odată cu acest
concert, ci se vor extinde cu pri-
lejul unor viitoare manifestări ar-
tistic e organizate atât în Marea
Britanie, cât în România. „Activi-
tatea mea de promovare a muzicii
româneşti în Marea Britanie se va
concretiza vara aceasta în desfă-
şurarea unor evenimente concer-
tistice la South Wales, în cadrul
Monmouth Festival. În perspecti-
vă, intenţionez să includ muzică
românească în programele unor
concerte organizate în colaborare
cu Institutul Cultural Român din
Londra”, a mai declarat acesta.

Născut în Essex, lângă Londra,
după o perioadă petrecută în Ţara
Galilor Chris topher Petr ie s-a

stabilit definitiv la Londra, unde tră-
ieşte şi în prezent, personalitatea
sa creatoare definindu-se prin ar-
monioasa sinteză a celor două ti-
puri de culturi în care a crescut şi
a evoluat profesional. Şi-a defini-
tivat studiile de specialitate la Roy-
al Welsh College of Music and
Drama şi Royal Academy of Mu-
sic (Londra), deţinând actualmen-
te statutul de compozitor asociat
la Eltham College şi pe cel de di-
rector de evenimente clasice în ca-
drul Monmouth Festival. Pe par-
cursul activităţii sale de dirijor şi
de compozitor, a colaborat cu une-
le dintre cele mai prestigioase an-
sambluri instrumentale europene.
Proiectele sale curente vizează pro-
movarea creaţiei muzicale româ-
neşti în Marea Britanie, finalizarea
unor compoziţii solicitate de dife-
rite ansambluri (printre care şi un
cvartet) şi înfiinţarea unei orches-
tre de camere cu sediul la Londra.

Concertele lui Vivaldi inspirate din cele patru
anotimpuri, prezentate

în patru cartiere craiovene
cale clasice şi cea mai cunos-
cută a compozitorului Antoniu
Vivaldi – „Anotimpurile” („Le
quattro stagioni”). Invitaţia
vine din partea Filarmonicii „Ol-
tenia”, care pleacă într-un…
turneu în oraş, prezentând pa-
tru concerte în cadrul stagiu-
nii estivale a instituţiei, toate
seara, cu începere de la ora
21.00, în aer liber.

Primul va avea loc sâmbă-
tă, 6 iulie, în cartierul Craiovi-
ţa Nouă (zona Poştei), iar ur-
mătoarele se vor desfăşura du-

minică, 7 iulie, în cartierul Valea
Roşie (zona pieţei), luni, 8 iulie, în
cartierul Rovine (Parc), şi marţi, 9
iulie, în cartierul Brazda lui Novac

(zona Grădiniţei „Căsuţa c u po-
veşti”). Va interpreta Orchestra de
Cameră a Filarmonicii „Oltenia”
condusă de Radu Popa, în prezent
dirijor permanent al Filarmonicii
„Banatul” din Timişoara.

Invitat este violonistul Gabriel
Croitoru – solist concertist al Filar-
monicii „Paul Constantinescu” din
Ploieşti şi profesor de vioară la Uni-
versitatea Naţională de Muzică din
Bucureşti. A cântat în mai mult de
500 de concerte ca solist pe tot cu-
prinsul Europei şi Asiei, iar în pri-
măvara anului 2008 a câştigat con-
cursul organizat de Ministerul Cul-
turii pentru încredinţarea spre folo-
sinţă a viorii Guarnieri 1731, care i-
a aparţinut lui George Enescu.

Peisaje din Oltenia, într-o expoziţie
de pictură a artistului Ion Catrina
La Galeria Alliance Fran-

çaise Craiova (strada „Ro-
main Rolland” nr. 7) are loc
astăzi, ora 18.00, vernisa-
jul expoziţiei de pictură
„Peisaje din Oltenia” a ar-
tistului Ion Catrina. Cu o
intensă activitate în cadrul
Cenaclului de artă plastică
„Constantin Brâncuşi” din
Craiova, acesta s-a remar-
cat cu prilejul expoziţiilor de grup
de la Alliance Française şi Casa de
Cultură „Traian Demetresc u”
(unde a şi deschis cea mai recentă
expoziţie personală, pe data de 14
iunie a.c.), a participat şi la alte nu-
meroase expoziţii organizate pe
plan local şi la nivel naţional, fiind
şi premiat la concursuri regionale
şi republicane. „Cu prilejul acestei ex-
poziţii, Ion Catrina propune o serie

de peisaje din Oltenia aflată sub soa-
rele torid de vară, cu dealuri uneori
lipsite de vegetaţia de odinioară, arse
ca lutul neîmpodobit al ulcioarelor
care însoţesc tot mai rar pe săteni la
muncile câmpului. Specificul şi uni-
tatea compoziţiilor sunt date de tă-
cere, absenţa omului, arşiţa verii, sta-
tornică, atotputernică”, a subliniat
prof. Elena Trăilă, preşedinte al Al-
liance Française Craiova.
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Parlamentul European (PE) a aprobat ieri,
la Strasbourg, cu 474 de voturi pentru, 193
împotrivã ºi 42 de abþineri, rezultatul nego-
cierilor cu Consiliul UE privind bugetul Uni-
unii Europene pe termen lung (cadrul finan-
ciar multianual), pentru perioada 2014 – 2020,
relevã un comunicat de presã al PE. La 19
iunie, negocierile ajunseserã la un rezultat pe
care PE l-a considerat insuficient ºi de ace-
ea negocierile au fost reluate sãptãmâna tre-
cutã, în pregãtirea Consiliului European. PE
a obþinut prioritãþile-cheie din mandatul sãu
de negociere - o flexibilitate aproape totalã

de mutare a fondurilor neachitate (credite de
platã) de la un an la altul ºi o largã flexibilita-
te de mutare a angajamentelor de la un an la
altul ºi dintr-o categorie de cheltuieli în alta,
în scopul facilitãrii combaterii ºomajului în
rândul tinerilor, cercetãrii ºi programului
„Erasmus pentru toþi” ºi pentru a sprijini în-
treprinderile mici ºi mijlocii. Un succes im-
portant al Parlamentului a fost introducerea
„clauzei de revizuire”, care va da posibilita-
tea viitorului PE ºi viitoarei Comisii Europene
sã aibã un punct de vedere asupra bugetului,
evitând sã fie pe parcursul mandatului lor pri-

zonierii deciziilor Parlamentului ºi Comisiei
actuale. Consiliul a afirmat cã îºi va þine pro-
misiunea de a achita plãþile rãmase pentru
2013, estimate la 11,2 miliarde de euro. Mi-
niºtrii Economiei ºi ai Finanþelor din statele
membre vor lua o decizie oficialã privind pri-
ma tranºã, de 7,3 miliarde euro, pânã pe 9
iulie cel mai târziu, ºi vor decide în toamnã a
doua tranºã. Acesta a fost un aspect impor-
tant pentru Parlament, întrucât deputaþii eu-
ropeni au dorit sã fie siguri cã bugetul 2014 -
primul din noul cadrul financiar multianual -
nu va fi încãrcat de facturi neplãtite.

Bugetul european pentru perioada 2014-2020, adoptat de PE

Grecia nu poate îndeplini þinte-
le de reformã a sectorului public
dar, cu toate acestea, se aºteaptã
sã ajungã la un acord cu creditorii
internaþionali cu privire la toate
celelalte subiecte cu ocazia reu-
niunii de luni a Eurogrupului, au de-
clarat ieri mai mulþi oficiali din
Ministerul grec de Finanþe, trans-
mite Reuters. UE ºi FMI au aver-
tizat Grecia cã are la dispoziþie
pânã vineri pentru a-i convinge cã
poate îndeplini condiþiile impuse în
schimbul pachetului de asistenþã
financiarã, pentru a obþine urmã-
toarea tranºã, de 8,1 miliarde de
euro, din asistenþa internaþionalã.
Autoritãþile de la Atena au ratat
deja un termen limitã fixat pentru
luna iunie, privind plasarea a
12.500 de angajaþi din sectorul
public într-o „schemã de mobilita-
te”, în cadrul cãreia urmeazã sã
fie transferaþi sau concediaþi în
decurs de un an, iar oficialii greci
susþin cã nu vor putea ajunge la

un acord cu privire la acest sub-
iect pânã luni. „Nu existã nici o
ºansã sã îndeplinim solicitãrile ac-
tuale în forma în care sunt fixa-
te”, a declarat un înalt oficial din
Ministerul grec de Finanþe. Atena
trebuie sã finalizeze discuþiile cu
creditorii internaþionali pânã la mij-
locul lunii pentru a se asigura cã
va primi o nouã tranºã din progra-
mul de ajutor, bani de care are
nevoie pentru a rãscumpãra obli-
gaþiuni în valoare de aproximativ
2,2 miliarde de euro, care ajung la
maturitate în luna august. Oficialii
greci încearcã acum sã calmeze
îngrijorãrile cu privire la ceea ce
s-ar putea întâmpla dacã Grecia
nu va primi fondurile la timp, spu-
nând cã în cel mai prost scenariu
vor compensa prin emiterea de
certificate de trezorerie. „Nu va
fi sfârºitul lumii. În cel mai prost
scenariu vom fi nevoiþi sã majo-
rãm emisiunile de titluri de stat, sã
amânãm plata arieratelor, ceea ce

ar conduce la noi întârzieri în efec-
tuarea plãþilor”, a declarat un al
doilea oficial din Ministerul grec
de Finanþe. Concedierile din sec-
torul public sunt un subiect fier-
binte în Grecia, þarã care se chi-
nuie cu o recesiune ce dureazã de
ºase ani, o ratã record a ºomajului
ºi scãderea standardului de viaþã.

Amânarea reformelor nepopula-
re a devenit un subiect spinos în
discuþiile cu troica UE, FMI ºi
BCE, care a revenit luni la Atena
dupã o pauzã de douã sãptãmâni,
în timpul cãreia premierul Antonis
Samaras a pierdut un partener din
coaliþia guvernamentalã ºi ºi-a re-
structurat Cabinetul.

Oficialii greci recunosc cã nu pot îndeplini obiectivele de reformã a sectorului public

Parlamentarii europeni,
îngrijoraþi cu privire la
respectarea statului de
drept în Bulgaria

Parlamentarii europeni au
dezbãtut, marþi, situaþia din
Bulgaria, alãturi de comisa-
rul european pentru Justiþie,
Viviane Reding, ºi Consiliul
UE, exprimându-ºi îngrijora-
rea cu privire la respectarea
statului de drept în aceastã
þarã, se aratã într-un comuni-
cat publicat pe site-ul PE.
Dezbaterea despre Bulgaria a
fost adãugatã pe agendã la
cererea grupului PPE, în urma
situaþiei create dupã alegerile
parlamentare din 12 mai.
Numirile controversate ale
noului Guvern, relaþiile
acestuia cu partidul Ataka ºi
manifestaþiile organizate de
cetãþenii bulgari s-au aflat
printre problemele ridicate în
cadrul acestei dezbateri. Unii
eurodeputaþi au cerut organi-
zarea unor noi alegeri în
aceatã þarã, în timp ce alþii au
rãspuns cã Bulgaria este o
democraþie funcþionalã ºi cã
Guvernul sãu meritã o ºansã
de a stabiliza þara. Comisarul
Reding a declarat cã CE va
acþiona în cazul în care va
constata o încãlcare a legilor
sau a valorilor europene.

Parisul vrea o „suspendare
temporarã” a negocierilor
SUA-UE

Franþa vrea o „suspendare
temporarã” a negocierilor
comerciale care urmeazã sã
înceapã între Washington ºi
UE, având în vedere suspiciu-
nile de spionaj care planeazã
asupra Statelor Unite, a
anunþat ieri purtãtoarea de
cuvânt a Guvernului, Najat
Vallaud-Belkacem. „Nu este
vorba despre oprirea negocie-
rilor privind acordul de liber-
schimb, dar ni se pare înþelept
sã le suspendãm pentru o
duratã de 15 zile, cu scopul
de a evita orice polemicã ºi
de a obþine informaþiile
solicitate”, a precizat ea la
încheierea Consiliului de
miniºtri. Negocierile ar urma
sã înceapã la 8 iulie.

Seism în Indonezia:
22 de morþi, 210 rãniþi

Un numãr de 22 de persoane
ºi-au pierdut viaþa, iar alte 210
au fost rãnite în seismul cu
magnitudinea 6,1 ce a zguduit
marþi provincia Aceh din
Indonezia, potrivit unui nou
bilanþ, dat publicitãþii ieri de
Agenþia indonezianã pentru
catastrofe naturale, preluat de
AFP. Purtãtorul de cuvânt al
agenþiei, Sutopo Purwo Nugro-
ho, a anunþat cã „22 de
persoane au murit, iar 210 sunt
rãnite. Mii de clãdiri ºi locuin-
þe au fost deteriorate”. Arhipe-
lagul indonezian este situat pe
aºa-zisul „cerc de foc al
Pacificului”, o zonã unde
cutremurele sunt frecvente.

Preºedintele Egiptului, Moha-
med Morsi, a fost plasat în arest
la domiciliu, afirmã surse citate de
ABC News. Alte surse, citate de
televiziunea publicã egipteanã,
afirmã cã armata a intervenit pen-
tru securizarea instituþiilor princi-
pale imediat dupã expirarea ulti-
matumului de 48 de ore dat ºefu-
lui statului pentru a „îndeplini re-
vendicãrile poporului”, adicã pen-
tru a-ºi prezenta demisia. De ase-
menea, responsabili ai aeroportu-
lui din Cairo au confirmat cã au
primit ordinul de a împiedica li-
deri islamiºti, printre care liderul
suprem al Fraþilor Musulmani ºi
numãrul 2 al Frãþiei, Khairat al-
Shater, sã cãlãtoreascã. Potrivit
Reuters, consilierul de securitate
naþionalã al preºedintelui Morsi a
spus cã la Cairo este în desfãºu-

rare o loviturã de stat. Statul Ma-
jor militar avertizase din timpul
zilei cã va impune propria „foaie
de parcurs” dacã preºedintele is-
lamist nu renunþã la putere, iar
acesta venise cu o contrapropu-
nere: “formarea unui guvern de
coaliþie ºi de larg consens”. Marþi
searã, preºedintele egiptean a ex-
clus o plecare anticipatã de la pu-
tere, subliniind legitimitatea sa,
datã prin alegeri, ºi a afirmat cã
va continua sã conducã þara în
pofida apelurilor opoziþiei de a
demisiona. „Poporul m-a desem-
nat, prin alegeri libere ºi echitabi-
le”, a spus ºeful statului, pe postul
naþional de televiziune, adãugând
cã el este dispus „sã-ºi dea via-
þa”. „Legitimitatea” este „singura
garanþie împotriva vãrsãrii de sân-
ge”, a spus el, rãspunzând expli-

cit celor care cred cã plecarea sa
ar rezolva tensiunile din þarã. In-
vitând populaþia la calm ºi opozi-
þia la dialog, el a afirmat cã þara
are încã de rezolvat consecinþele
corupþiei ºi rãmãºiþele fostului re-
gim, al lui Hosni Mubarak, ºi e
nevoie de timp pentru finalizarea
acestei lupte. Cu puþin înainte, pe
contul sãu Twitter el ceruse for-
þelor armate „sã retragã ultimatu-
mul lor”, refuzând orice „dictat”.
Militarii egipteni, alãturi de res-
ponsabilii politici ai þãrii, au soli-
citat suspendarea Constituþiei, di-
zolvarea Parlamentului ºi încredin-
þarea puterii unui „consiliu interi-
mar”, în majoritate civil, în caz
de eºec. Potrivit cotidianului gu-
vernamental „Al Ahram”, aceastã
nouã „foaie de parcurs” militarã
include redactarea unei noi legi
fundamentale, „þinând cont de
cerinþele diferitelor componente
ale poporului, înainte de a fi su-
pusã unui referendum”. Textul ar
urma sã fie aprobat de Al-Azhar,
cea mai înaltã instanþã religioasã
sunitã din þarã. În acelaºi timp,
„un consiliu prezidenþial din 3
membri, condus de preºedintele
Curþii Supreme Constituþionale”,
va deveni responsabil de „admi-
nistrarea afacerilor þãrii”, pe tim-
pul „unei perioade tranzitorii de
nouã luni pânã la un an”. Guver-
nul interimar, fãrã apartenenþã po-
liticã, ar urma sã fie format „pe
timpul perioadei de tranziþie”, sub
„direcþia unui ºef al armatei”. Pre-

ºedintele Fraþilor Musulmani s-a
întâlnit cu ministrul Apãrãrii ºi ºeful
Armatei, generalul Abdel Fattah Al-
Sissi. „Acest preºedinte ameninþã
oamenii sãi” ºi de aceea „noi con-
siderãm cã el nu mai este preºe-
dinte”, a afirmat Mohamed Abde-
laziz, liderul miºcãrii Tamarrud,
aflatã la originea manifestãrilor
ample care reclamã despãrþirea de
Mohamed Morsi dupã intervenþia
televizatã a acestuia. Mulþimea
adunatã în Piaþa Tahrir din Cairo a
scandat la adresa preºedintelui
„Pleacã, pleacã, noi nu te mai vrem.
Tu nu înþelegi?”. Violenþele au con-
tinuat ºi un bilanþ oficial menþio-
neazã 6 morþi ºi aproape 200 de
rãniþi. În total se vorbeºte de 47
de persoane decedate, între care
ºi un american, care ºi-a gãsit
moartea în protestele care zgudu-
ie þara de sãptãmâna trecutã. Po-
porul egiptean nu va rãmâne fãrã
rãspuns la „rebeliunea militarã”, a
spus unul dintre principalii lideri ai
Fraþilor Musulmani, cu puþin îna-
inte de expirarea ultimatumului dat
preºedintelui Morsi de cãtre arma-
tã. „Libertatea este mai importan-
tã decât viaþa”, spune Essam el
Erian, vicepreºedinte al Partidului
Libertate ºi Justiþie (PLJ), braþul
politic al Fraþilor Musulmani. Ieri,
cu puþin timp înaintea expirãrii ul-
timatumului de 48 de ore, ºefii ar-
matei egiptene au avut o reuniune
de urgenþã, la care s-a decis, cel
mai probabil, punerea sub arest la
domiciliu a lui Morsi.

Egipt: Preºedintele Morsi, plasat în arest la domiciliuEgipt: Preºedintele Morsi, plasat în arest la domiciliuEgipt: Preºedintele Morsi, plasat în arest la domiciliuEgipt: Preºedintele Morsi, plasat în arest la domiciliuEgipt: Preºedintele Morsi, plasat în arest la domiciliu
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Anunþul tãu!
S.C. CASPICA STAR SRL anunþã
elaborarea primei versiuni a planu-
lui: CONSTRUIRE STAÞIE MOBILÃ
MOTORINÃ ªI GPL SAT CARPEN
(COM. CARPEN ), str. Craiovei, nr. 1,
jud. Dolj ºi declanºarea etapei de în-
cadrare pentru obþinerea avizului de
mediu. Consultarea primei versiuni
a planului se poate realiza la sediul
ARPM Craiova, str. Petru Rareº nr.
1, Craiova, jud. Dolj ºi la sediul titula-
rului Craiova, str. Fulger, nr. 257.
Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul ARPM
Craiova în termen de 15 zile calen-
daristice de la data prezentului anunþ.
Anunþ privind informarea ºi consul-
tarea publicului în conformitate cu
Ordinul nr. 2701din 30 decembrie
2010 al MDRT asupra propunerilor
preliminare din PLANUL URBANIS-
TIC DE DETALIU- EXTINDERE HALÃ
INDUSTRIALÃ,  STRADA RÂULUI,
NR. 393. Iniþiator: S.C. AVI S.R.L.Ela-
borator: S.C. ROBICONS S.R.L. Pro-
iectant general: S.C. ROBICONS
S.R.L. Publicul este rugat sã trans-
mitã observaþii asupra documenta-
þiei expuse / disponibile la sediul Pri-
mãriei Municipiului Craiova – Servi-
ciul Urbanism, str. A.I. Cuza nr. 7, sau
pe pagina de internet a Primãriei Cra-
iova www.primãriacraiova.ro – în
perioada 03.07.2013- 08.07.2013. Pu-
blicul este invitat sã participe la co-
mentarea propunerilor supuse pro-
cesului de avizare ºi elaborarea pro-
punerii finale, care include toate ob-
servaþiile ºi se supune procedurii de
transparenþã decizionalã. Rãspunsul
la observaþiile transmise va fi publi-
cat pe pagina de internet a Primãriei
Craiova ºi va fi prezentat, timp de 10
zile de la încheierea perioadei de con-
sultare a publicului, la sediul propriu.

Anunþul tãu!
CÃLUÞOIU MARIUS IULIAN I.I.
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de obþinere a
autorizaþiei / acordului de mediu
privind activitatea CULTIVAREA
LEGUMELOR ªI PEPENILOR ce se
desfãsoarã în localitatea OSTRO-
VENI. Informaþiile privind potenþi-
alul impact asupra mediului pot fi
consultate la sediul APM Dolj,
mun. Craiova, str.Petru Rareº, nr.1,
jud. Dolj zilnic între orele 9-14. Ob-
servaþiile ºi sugestiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj
pânã la  data de 18.07.2013.
S.C. MIRA CONSTRUCT S.R.L.ti-
tular al proiectului „ Amenajare pis-
cicolã prin extracþie de agregate
minerale „ propus a fi amplasat în
comuna Rojiºte, T160,P 893, jude-
þul Dolj, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei de emitere a
acordului de mediu de cãtre APM
Dolj pentru proiectul menþionat.
Proiectul acordului de mediu ºi in-
formaþiile relevante pentru luarea
deciziei pot fi consultate la sediul
APM Dolj din Craiova, str. Petru
Rareº, nr.1 în zilele de Luni- Vineri
între orele 9-14, precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet
www.apmdj.anpm.ro. Observaþiile,
contestaþiile publicului se primesc
la APM Dolj, din Craiova, str. Petru
Rareº nr.1, în termen de 5 zile de la
data afiºãrii prezentului anunþ.

CERERI SERVICIU
Caut sã fac menaj,
program 8-16. Tele-
fon: 0751/911.417.

OFERTE SERVICIU
Angajez femeie in-
ternã pentru îngriji-
rea unei bãtrâne. Te-
lefon: 0749/780.751

MEDITAÞII
Meditez limba româ-
nã, orice nivel. Tele-
fon: 0754/031.894.
Pregãtesc conta-
bilitate – studenþi,
ºomeri etc. Tele-
fon: 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
Bravo 1,2/1,6V, an
fabricaþie 2000. Tele-
fon: 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 fotogra-
fiez la preþuri avan-
tajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/
359.513.
Societate de con-
tabilitate prestea-
zã servicii de cali-
tate la preþ avanta-
jos. Telefon: 0766/
379.545.
Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri diver-
se, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Brazdã, etaj 3. Tele-
fon: 0765/610.457.
Vând/schimb gar-
sonierã, Brazdã, bl.
G7, et.  3, cu apar-
tament 2 camere +
diferenþa. Telefon:
0729/368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0722/
966.159.
Vând apartament 2
camere decoman-
dat, garã, îmbunãtã-
þiri. Particular. Tele-
fon: 0722/245.594. 
Vând apartament 2
camere, Valea Ro-
ºie, etaj 4. Telefon:
0734/952.717; 0351/
175.746.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Telefon:
0770/334.956.
Vând apartament 2
camere, etaj 2/4,
Craiova central. Te-
lefon: 0351/429.144.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, cart. Rovine
zona J-uri, 47 mii
Euro negociabil. Te-
lefon: 0766/360.302,
0763/679.696.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
Vând apartament 3
camere, complet
renovat. Telefon:
0724/558.703.
3 semidecoman-
date, îmbunãtãþit,
Institut, bl. 4. Tele-
fon: 0722/654.623,
dupã ora 18.00.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,-
superb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Telefon:
0742/872.319, 0748/
195.954.
Particular, 4 came-
re, 4 balcoane, ul-
tracentral. Telefon:
0724/804.875.
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INVITATIA DE PARTICIPARE

pentru selectia de oferte pentru achizitia de lucrari si bunuri

BICU LAURENTIU INTREPRINDERE INDIVIDUALA  va invita sa participati la selec-
tia de oferte pentru achizitia de lucrari si bunuri aferente unui proiect de investitii finantat
prin FEADR, prin masura 123, cu denumirea „Construire celule stocare cereale, cantar
auto, laborator, linie presare seminte de floarea soarelui la rece, magazie cereale, imprejmui-
re teren, utilitati”

1.  Criteriul de selectie: pretul cel mai mic/lot
2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: selectie

de oferte
3. Coduri CAEN principale sau secundare solicitate: 4120-Lucrari de constructie a

cladirilor rezidentiale si nerezidentiale sau 4661 - Comert cu ridicata al masinilor agricole,
echipamentelor si furniturilor sau 4321 – Lucrari de instalatii electrice sau echivalent pentru
persoanele juridice din afara tarii. 

Ofertantii vor demonstra prin Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului
Comertului, in original sau copie legalizata, valabil la data depunerii ofertelor ca au ca
obiect de activitate principal sau secundar activitatile ce fac obiectul contractului ce
urmeaza a fi atribuit.

Persoane juridice/fizice straine: Documente edificatoare care dovedesc o forma de înre-
gistrare în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.

Documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata in limba
romana sau realizata de beneficiar.

4. Obiectul contractului: va consta in achizitia de lucrari si bunuri pentru realizarea si
implementarea proiectului mentionat anterior; contractele vor fi atribuite pe loturi.

5. Tip contract:  contract achizitii lucrari/bunuri
6. Termenul limita de depunere a ofertelor: 16.07.2013, ora 10,00.
7. Adresa la care se trimit ofertele: Sat Maglavit, comuna Maglavit, str Calea Severi-

nului, nr 87, judetul Dolj
8. Ora, data ºi locul deschiderii ofertelor: 11,00; 16.07.2013, sediul beneficiarului
Valoarea supusa licitatiei: 4.180.658,91 lei fara TVA, respectiv 973.945,00 euro fara

TVA (Curs euro:1 euro= 4,2925 din 30.11.2010), din care:
Lot 1(lucrari utilitati): 389.441,35 lei fara TVA, respectiv 90.726,00 euro fara TVA
Lot 2( lucrari constructii): 2.496.449,32 lei fara TVA, respectiv 581.584,00 euro

fara TVA
Lot 3(utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj+ montaj):1.294.768,24

lei fara TVA, respectiv 301.635,00 euro fara TVA
Instructiunile pentru ofertanti, listele de cantitati/specificatiile tehnice/termenii de re-

ferinta se regasesc in dosarul cererii de oferta, care va fi pus la dispozitia operatorilor
economici interesati.

Asteptam oferta dumneavoastra pana la termenul limita mentionat anterior, la sediul so-
cietatii noastre.

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC FRASC FRASC FRASC FRASC FRAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BACRIZCRIZCRIZCRIZCRIZ

anunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul de
lucrlucrlucrlucrlucru al Târu al Târu al Târu al Târu al Târguluiguluiguluiguluigului

Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:
LLLLLuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vineriineriineriineriineri

9.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.00
Sâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – Duminică

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 56.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.
La Filiaºi vând apar-
tament 3 camere de-
comandate ºi casã +
teren. 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. Te-
lefon: 0727/159.492.
Vãnd casã cu  depen-
dinþe, livadã, vie, în Fra-
toºtiþa Filiaºi. Telefon:
0720/ 929.024.

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 bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km
de Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 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. Te-
lefon: 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. Te-
lefon: 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 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 te-
ren intravilan, satul
Predeºti la 16 km
de Craiova. Tele-
fon: 0251/454.016.
Vând 4300mp teren
intravilan la 10 km de
Craiova – cedez
4500mp pentru reno-
varea unei case +
anexe. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren centura
Nord 600 mp, 35
euro/mp, negocia-
bil. Telefon: 0722/
531.426.
Vând teren intravi-
lan Pieleºti (Peu-
geot), certificat ur-
banism, 3000 mp,
10 euro/mp. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND TEREN
ZONA PASARELA
PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELE-
FON: 0743/088.899.

Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp ºi
1900 mp în Vârvo-
ru de Sus. Terenu-
rile fiind la stradã
betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
Vând teren central
330 mp deschidere
2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Super-
nova, an 2002, ITP
2014, 3.500 lei. Tele-
fon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 în-
matriculat 2008. Te-
lefon: 0728/031.821.
Vând Mercedes cla-
sa S 320 diesel din
2002, 7200 euro,
Opel Vectra B din
2001 16, benzinã,
GPL, 2500 euro. Te-
lefon: 0765/ 076.103.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.

Vând Renault Clio,
2003, benzinã, preþ
negociabil. Telefon:
0763/465.657.
Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca
nouã + cauciucuri
iarnã. Telefon: 0746/
152.196.
Vând Peugeot 307,
Diesel, 2004, preþ 3200
euro, negociabil. Tele-
fon: 0728/031.821.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
De vânzare Turbo
Diesel, 90 C.P., fabri-
caþie 1996, aer con-
diþionat, preþ: 650
euro. Telefon: 0768/
440.441.
Vând Ford Fiesta
impecabil, înmatri-
culat. 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 SPORTA-
GE, an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.
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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 Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon: 0740/
316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând pui Ciobãneºti
Mioritici 400 Lei. Te-
lefon: 0728.896.048.
Vând pãlãrie fetru 55
nouã gri - 50 lei, covor
persan 220/180 bine
întreþinut - 70 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând combinã Interna-
þional 541. Tg-Jiu. Te-
lefon: 0722/528.202.
Vând cadru metalic
nou pentru handi-
cap, masã sufrage-
rie 6 persoane, chiu-
vetã picior( ciupercã)
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/ 446.918.
 Vând convenabil
sau schimb cu calo-
rifer fontã folosit, un
calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin fo-
losit. Telefon: 0251/
534.303.
Vând loc de veci 2
persoane, cruce de
marmurã. Telefon:
0251/546.666.

Vând cauciucuri 155/
13 cu janþã noi, ara-
gaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor
(flex) D125/850W
nou, canistrã 20 litri
aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând aparat de ozo-
nat apa, eliminã  pes-
ticidele din legume ºi
fructe, precum ºi
hormonii ºi antibioti-
cele din carne. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând cuptor cu micro-
unde cu geam spart
80 lei,  maºinã de spã-
lat rufe, pompã defec-
tã 200 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând un plug nr. 5 vechi,
grapã de fier. Telefon.
0251/421.727.
Vând centralã pe
lemne. Telefon: 0769/
393.372.
Vând faianþã micã
albã, maºinã de cusut
Singer, mini aragaz cu
2 butelii (de voiaj). Te-
lefon: 0770/334.168.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.

Vând bar cu terasã
ºi dependinþe, zona
Tribunalul Judeþean,
str. Iancu Jianu. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând prelatã autotu-
rism, material gros,
puþin folositã. Tele-
fon: 0762/672.086,
0351/467.841.
Vând ºifonier lemn
masiv, triploc 5 aþe ºi
uberdek Rimoldi. Te-
lefon: 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.
Albine – familii puter-
nice – cu 4-5 rame
cu puiet. Podari. Te-
lefon: 0720/115.936.

Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând loc de veci Ci-
mitirul Nord. Telefon:
0741/473.338.
Vând cal semigreu. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, ma-
ºinã de cusut, lustrã,
canapea, covor. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtã-
rie din fontã 20 lei, jalu-
zele diferite mãrimi, lus-
tre 2 ºi 3 braþe - 25 lei.
Telefon. 0761/355.869.
Vând/închiriez 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 perucã pentru
dame tunsã scurt,
pãr negru. Telefon:
0251/531.294.

Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groa-
sã pentru pui, curcani
ºi animale mici. Tele-
fon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã
miere. Telefon: 0728/
381.894.
Albine – Familii pu-
ternice, cu 5-6 rame
cu puiet – Podari. Te-
lefon: 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), te-
levizor bucãtãrie, 2
radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând araci roºii, fasole,
vie 0,30-1-2  lei/buc. Te-
lefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând puieþi de viºin
altoiþi, fructe mari
puieþi de pruni, 2 lei
bucata. Telefon:
0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Fi-
liaºi - se vinde restau-
rantul DIVERTIS. Te-
lefon: 0743/055.225;
0760/653.355.
Vând bicicletã Fran-
þa, cu cadru genþi io-
nox, cauciucuri noi,
Cehia schimbãtor în
torpedou pantã. Te-
lefon: 0351/467.841;
0762/672.086.

Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând: clocitoare, bici-
cletã, telefon, feliator,
costum Giudo copii,
cearceaf medicinal. Te-
lefon: 0785/634.748;
0351/461.140.
Vând mobilã, calcu-
lator, combinã frigo-
rificã, loc de veci
(Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, di-
verse. Telefon: 0762/
559.132.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.
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 elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã 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 centralã elec-
tricã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0743/
462.582.
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Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/
3 ºi lãzi de lemn cu-
rate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate,
preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
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. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând avantajos
centralã termicã pe
gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 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 gea-
muri, preþ negocia-
bil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând pat dublu 2m
X 2 m, tãblii nou –
nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46
bãrbat- fermoar-
nasturi-tineret, ex-
cepþional. Telefon:
0725/533.042.

Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Ita-
lia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând sobã porþelan
– Meissen – (de
Saxa) model ºi cu-
loare deosebite. Te-
lefon: 0741/772.627.
Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100
scrisã - 100 lei; foar-
fecã tablã 15 lei; vas
WC fontã cu plutitor
20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

GARSONIERE
Particular! Cumpãr
apartament – gar-
sonierã, la stradã,
parter, maximum
etajul 2. Telefon:
0748/195.954.

CASE
Cumpãr urgent casã
4 - 5 camere + curte
minimum 1000 mp,
utilitãþi. Telefon: 0723/
466.154.

DIVERSE
Cumpãr maºinã
de tricotat, fineþea
6-7. Telefon: 0745/
589.825.
Cumpãr pisic per-
san, alb, mic. Tele-
fon: 0726/154.235.
Cumpãr maºinã de
tricotat marca Dubet
sau Diamant. Tele-
fon: 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 garsoni-
erã  mobilatã Cra-
ioviþa Nouã pe ter-
men lung. Telefon.
0765/ 291.623.
Închiriez garsonie-
rã, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0762/
047.095.
Închiriez la familie
( salariaþi)  aparta-
ment 2 camere se-
midecomandat
Calea Bucureºti,
etj. 2, tot confor-
tul. Telefon: 0744/
270.085.
Închiriere sau cola-
borare pentru ter-
mopane, deþin spa-
þiu ºi utilaje. Tele-
fon: 0762/743.502.
Închiriez aparta-
ment 2 camere, de-
comandat, zona
Lãpuº, etajul 2, se-
mimobilat. Telefon:
0744/563.822.
Închiriez garsonie-
rã. Telefon: 0785/
080.928.
Închiriez aparta-
ment. Telefon:
0741/ 252.102.
Închiriez aparta-
ment cu 3 camere,
decomandat, mo-
bilat, Randez-vous
Brazdã. Telefon:
0747/896.616.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobi-
rii, nr. 59. Telefon:
0351/437.906.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdi-
niþã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.

Închiriez la bloc, Ca-
lea Bucureºti. Tele-
fon: 0762/047.095
Închiriez aparta-
ment cu 2 camere
decomandat, zona
George Enescu,
strada Fãgãraº. Te-
lefon: 0766/463.563.
Primesc în gazdã o
fatã. Telefon: 0251/
428.437.
Primesc o fatã în gaz-
dã, condiþii bloc. Tele-
fon: 0720/863.286.
Închiriez spaþiu
comercial 148
mp la demisol
pretabil bar, dis-
cotecã, casino,
birouri. Filiaºi.
Telefon: 0769/
784.998.
Ofer spre închirie-
re apartament 3
camere modificat
în 4 camere, blocu-
rile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces
bilateral, pretabil
firmã. Telefon:
0744/541.452.

Închiriez garsonie-
rã Calea Bucureºti
(zona Institut),
complet mobilatã
ºi utilatã. Telefon:
0764/855.169.
Primesc 2 fete în gaz-
dã condiþii bloc. Tele-
fon: 0746/274.204.
Închiriez apartament
2 camere, utilitãþi. Te-
lefon: 0748/105.609.

CERERI
Salariat, 50 ani, sin-
gur, nefumãtor, ne-
consumator de bãu-
turi alcoolice, caut
camerã cu chirie,
preferabil la casã,
zona Brestei. Preþ
convenabil. Telefon:
0740/895.691; 0785/
103.411.
Doresc sã închiriez
apartament 2 came-
re, zona 1 Mai. Tele-
fon: 0765/058.600.
Doresc apartament
mobilat 2 sau 3 ca-
mere. Telefon: 0749/
287.709; 0763/
787.678.

DIVERSE
Pensionar singur
caut familie pentru în-
treþinere la þarã. Te-
lefon: 0762/603.748.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Ofer unei pensiona-
re sub 70 ani adã-
post ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.
CONDOLEANÞE
Acum, la despãrþi-
rea de buna ºi de-
licata soþie COCA
B O H O R E A N U ,
Florin ºi Lucian
Rogneanu sunt
alãturi de domnul
Barbu Bohorea-
nu. Dumnezeu sã
o primeascã ºi
sã-i aline durerea
domnului Barbu!
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Debutantã în competiþiile continentale in-
ter-cluburi, Astra Giurgiu va deschide, în
aceastã searã, sezonul european al formaþii-
lor româneºti, urmând a întâlni, în deplasare
(21:45, Dolce Sport), într-un meci din pri-
ma manºã a turului I preliminar al Europa

League, pe slovenii de la NK Domzale.
Fostã campioanã în 2007 ºi 2008, în fapt

singurele titluri pe care le are în palmares,
Domzale a încheiat pe locul 3 în stagiunea
trecutã de campionat, la mare distanþã de
NK Maribor ºi Olimpija Ljubljana, 18, res-
pectiv 10 puncte.

Domzale a susþinut 20 de partide în între-
cerile de pe „Bãtrânul continent”, înregis-
trând 10 victorii, 2 remize ºi 8 înfrângeri
(golaveraj 33-26). În afarã însã de un 1-0
cu VfB Stuttgart, în ediþia 2005-’06 a Cupei
UEFA, restul succeselor au venit contra unor
formaþii modeste, cum ar fi Domagnano
(San Marino), Orasje (Bosnia), NK Tirana
(Albania) sau F91 Dudelange (Luxemburg).

Ultima prezenþã a celor de la Domzale
în Europa s-a consumat în urmã cu douã
sezoane ºi s-a încheiat extrem de rapid,
1-2 (a) ºi 1-3 (d) cu croaþii de la RNK

Split (tur II EL).
„De când am aflat cã îi avem adversari,

le-am urmãrit toate meciurile amicale. Ulti-
mul, chiar pe viu. ªansele sunt 50-50 la sutã.
Cred cã micile detalii vor face diferenþa.”, a
spus tehnicianul giurgiuvenilor, Daniel Isãi-
lã, miercuri dimineaþã, la aeroport.

Dacã va trece de formaþia slovenã, Astra
va întâlni mai departe pe Omonia Nicosia
(Cipru).

Celelalte douã echipe româneºti prezente
în Liga Europa, Pandurii Tg. Jiu ºi Petrolul,
vor intra în luptã din turul urmãtor. Gorjenii
contra învingãtoarei dintre Bala Town (Þara
G.) ºi Levadia Tallinn (Estonia), scor 1-0,
marþi searã, în Regat, în timp ce „lupii gal-
beni” contra câºtigãtoarei dintre Vikingur (I-
le Feroe) ºi Inter Turku (Finlanda) – dublã a
cãrei primã manºã se va disputa azi.

Alãturi de Bala Town – Levadia, marþi au

mai avut loc alte trei jocuri. Este vorba de-
spre Metalurg Skopje (Mac) – Qarabag Ag-
dam (Azb) 0-1, Sliema Wanderers (Mal) –
Khazar Lankaran (Azb) 1-1 ºi Trans Narva
(Est) – Gefle IF (Sue) 0-3.

Turul întâi preliminar al EL programeazã
în total 38 de partide (grosul, de 33, azi)!
Rezultatele complete, în numãrul de sâmbã-
tã al cotidianului nostru.

Fãcând o scurtã escalã ºi asupra Ligii
Campionilor, marþi, în prima manºã a sin-
gurelor douã partide din turul I preliminar,
Shirak (Arm) a trecut cu 3-0 de Tre Penne
(San M.), în timp ce Lusitanos (And) ºi
Streymur (I-le Feroe) au încheiat la egali-
tate, 2-2.

România este reprezentatã în competiþie
de Steaua, care va intra în luptã în turul ur-
mãtor, adversarã fiindu-i formaþia macedo-
neanã Vardar Skopje (16/23 iulie).

Gruparea spaniolã Levante vrea sã-l trans-
fere pe mijlocaºul stelist Alexandru Chipciu,
a notat, ieri, site-ul levante-emv.com, susþi-
nând cã fotbalistul Stelei are calitãþile cãuta-
te de directorul sportiv Manolo Salvador.

“Urmãtorul jucãtor care poate semna cu
gruparea azulgrana este internaþionalul ro-
mân Alexandru Chipciu. Mijlocaºul de 24 de

Chipciu ar putea ajunge
în Primera, la Levante

ani, fotbalist la Steaua, se adapteazã profilu-
lui cãutat de directorul Manolo Salvador pen-
tru întãrirea benzilor de atac”, a scris sursa
citatã.

Potrivit levante-emv.com, Chipciu are
contract cu Steaua pânã în 2016 ºi “cores-
punde profilului fotbalistului român, cum
este cazul altor compatrioþi ai sãi, Marica

sau Torje”.
“Evoluþiile lui Chipciu la naþionala Ro-

mâniei ºi cu Steaua în Liga Europa au atras
interesul unor cluburi precum Ajax sau FC
Sevilla”, a mai adãugat respectivul site.

Dacã transferul se va realiza, Chipciu
va deveni al doilea jucãtor al Stelei vândut
în aceastã varã în Primera, dupã Raul Ru-
sescu – cedat la Sevilla în schimbul a 2,2
milioane de euro.

Momentan accidentat, Chipciu a venit
la Steaua în 2012, de la FC Braºov, reu-
ºind sã înscrie în tricoul roº-albastru de 8
ori în 41 de apariþii în Liga I.

11 este locul ocupat de Levante la fine-
le campionatului trecut.

Fundaºul Cristian Sãpunaru, al cãrui con-
tract cu Real Zaragoza s-a încheiat la finalul
sezonului, este dorit de italienii de la Genoa,
a informat, ieri, site-ul calciomercato.it.

“Genoa vrea sã-i “sufle” un jucãtor echi-
pei Hellas Verona ºi sã-l ia pe Cristian Sãpu-
naru, liber de contract”, a scris sursa citatã.

În vârstã de 29 de ani, Sãpunaru a sem-
nat la 1 septembrie 2012, un acord pe un
sezon cu Real Zaragoza, retrogradatã între
timp din La Liga. El a mai jucat în cariera sa
la formaþiile FC Naþional, Callatis Mangalia,
Rapid Bucureºti ºi FC Porto.

Sãpunaru,
dorit de Genoa

Gruparea elveþianã de primã ligã
FC Sion a anunþat, ieri, pe site-ul
oficial transferul mijlocaºului Ovidiu
Herea, care a semnat un contract pe
trei sezoane.

“Fostul numãr 10 de la Rapid
Bucureºti este jucãtorul nostru pentru
urmãtorii trei ani. Desemnat recent
cel mai bun jucãtor pe postul sãu,
acesta a evoluat de 250 de ori în
prima ligã românã ºi a marcat 51 de
goluri. El a fost în ultimii ani în
atenþia cluburilor italiene Milan ºi
Bari, pentru ca în 2013 sã refuze o
ofertã de la Standard Liege”, a scris
site-ul fc-sion.ch.

Herea a semnat pe trei ani cu Sion
Ovidiu Herea, în vârstã de 28 de

ani, juca din 2007 la Rapid.

Cel mai proaspãt “galactic” a
fost prezentat oficial, ieri. Isco
(foto, alãturi de preºedintele Flo-
rentino Perez) va juca pe “Santia-
go Bernabeu” cu numãrul 23, pe
care l-a purtat ºi englezul David
Beckham timp de patru ani.

Anterior, fotbalistul venit de la
Malaga efectuase ºi vizita medica-
lã, la spitalul Sanitas la Moraleja,
trecutã, bineînþeles, cu brio.

Isco (21 de ani) semnat pe cinci
ani cu Real Madrid, care a plãtit în
schimbul sãu circa 30 de milioane
de euro.

9 goluri a marcat Isco în sezo-
nul trecut de La Liga, în cele 37 de
meciuri jucate.

Urmaºul lui Beckham!

Real l-a prezentat pe Isco

Digi Sport 1

21:00 – ATLETISM – Diamond League
(Lausanne/Elveþia).

Digi Sport 2

13:30 – TENIS – Turneul de la Wimble-
don: ziua a 10-a.

Digi Sport 3

13:30 – TENIS – Turneul de la Wimble-
don: ziua a 10-a.

Dolce Sport 1
21:45 – FOTBAL – Liga Europa, turul I

preliminar, prima manºã: NK Domzale –
Astra Giurgiu.

GSP TV
21:00 – BILIARD – Cupa GSP TV: etapa

a 8-a / 4:30 – FOTBAL – Camp. SUA: Co-
lorado Rapids – New York Red Bulls.

Eurosport
15:00 – CICLISM – Turul Franþei: etapa

a 6-a (Aix-en-Provence – Montpellier).
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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)
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trec la CS Universitatea
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Directorul executiv al CSJ Şt iinţa
U Craiova, Bogdan Pâncu, a precizat
că pentru fiecare d intre cei 10 jucă-
tori prezen taţi de Mititelu, gruparea
pe care o  conduce trebuie să pri-
meas că 3500 de lei pentru  fiecare an
de fo rmare. „Reprezentanţii FC Uni-
vers itatea Craiova au anunţat, luni,
că au fost înregis trate la Federaţia
Română de Fotbal documentele pen-
tru 20 de jucători, 10 din tre aceştia
provenind de la Clubul Sportiv Ju-
deţean  Ştiinţa «U» Craiova. Es te
vorba despre atacantu l Cătălin Bă-
lan, mijlocaşii Georgian Dinu, Gabriel
Miu, Florin Dragomir, Lucian Pătru
şi Vlad Georgescu şi fundaşii Ionuţ
Mârzeanu, Vas ile Stănia, Bogdan
Ciocârlă şi Lucian Avram. Trebu ie
precizat că orice s portiv are liberta-
tea de a semna un contract cu clubul
la care doreş te să activeze, drept
consfinţit de legislaţie , pe care nimic
nu i-l poate limita. De altfel, potrivit
Regulamentului privind  statutul şi
transferul jucătorilor de fotbal, un
amator, categorie în care se îns criu
cei 10 nominalizaţi, pentru a încheia
primul său contract cu o echipă de
fotbal, nici nu are nevoie de acordul
clubului la care este legit imat - în
cazu l de faţă, CSJ Ştiinţa «U» Craio-
va. Ech ipei de fotbal îi revine obliga-
ţia de a ne înştiinţa în scris şi, toto-
dată, de a ne achita compensaţ ia de
formare, în  cazul jucătorilor amatori
cu vârsta de până la 23 de ani care,

Singurul patron al Ştiinţei care a mutat echipa din
Bănie în istoria sa, Adrian Mititelu, era convins că
suporterii din Bănie nu merită să aibă echipă de fot-
bal. În mai 2010, Mititelu declara, după un meci al
echipei sale pe „Municipalul” din Severin: „Nici nu se
pune problema să ne întoarcem pe «Ion Oblemen-
co», suporterii din Craiova nu merită să aibă echipă”.
Gigi Neţoiu ameninţase şi el, în 2002, cu desprinde-
rea Universităţii din oraşul care i-a dat naştere, însă a
fost doar o diversiune a „Comandantului”, care în cele
din urmă a înţeles să lase Ştiinţa acasă şi chiar să o
predea, fie şi fără jucători. Mititelu a decretat clubul
ca fiind al „copiilor, copiilor” săi şi a descins la Seve-
rin preţ de o jumătate de an. Brand-ul pe care îl invo-
că acum a fost relocat, trecut pe diverse societăţi,
intrat în insolvenţă, retrogradat, dezafiliat. Totul sub
stăpânirea aceluiaşi patron. Suporterii sunt invitaţi acum
să aleagă între jucăria cuiva, între un SRL arogat din
toate punctele de vedere şi o echipă care să-i repre-
zinte, una cu care se pot identifica. Una care-şi are
rădăcinile în Clubul Sportiv şi în instituţia de învăţă-
mânt înfiinţată în 1947 şi totodată una care este aso-
ciată cu municipalitatea, cu persoane care pot fi trase
la răspundere prin vot. Atunci când au „votat” pentru
echipa lui Mititelu, venind cu zecile de mii la meciurile
Ştiinţei în perioada Piţurcă, solii Băniei nu au fost bă-

Mititelu: „Suporterii din Craiova
nu merită echipă de fotbal”

În 2010, acesta era punctul de vedere al finanţatorului
Ştiinţei, care acum se agaţă de arena „Ion Oblemenco”

CJ Dolj pretinde grila de
promovare pentru foştii săi juniori

Mititelu poate lua cei mai buni 10 jucători
de la „centru” cu doar 60.000 de euro

semnând contractul de muncă sau
convenţia civilă, îşi sch imbă statu-
tul din amatori în profesionişti. Prin
regu lament, pentru  Liga a 2-a, n ive-
lul acestei compensaţii a fost stabilit
la 3.500 de lei pentru fiecare an de
pregătire, astfel că, pentru cei 10 ju-
cători formaţi la CSJ Ştiinţa «U» Cra-
iova, totalu l este de 267.750 de lei”.
Oficialul grupării de liga a IV-a nu a
fost  înştiin ţat cu privire la încheie-
rea unor contracte între cei 10 jucă-
tori şi clubul condus de Adrian  Miti-
telu, aşa cum prevede regulamentul.
„Până în prezent, Clubul Sportiv  Ju-
deţean nu a încasat această s umă.
În privinţa contractelor care ar fi fost
semnate de cei 10 jucători cu FC
Universitatea Craiova, noi nu ne pu-
tem pronunţa, cu atât mai mult cu cât
nu am fost  întrebaţi şi nici nu am fost
înşt iinţaţi, aşa cum cere regulamen-
tul, cu priv ire la încheierea unor ast-
fel de contracte. Federaţia Română de
Fotbal este cea care va analiza docu-
mentele depuse în vederea legitimării
fotbaliştilor şi va decide dacă aces-
tea respectă condiţiile impuse prin
regulament” a mai precizat Bogdan
Pâncu. În cazul în care cei 10 ex-ju-
niori ar fi semnat deja cu clubul lui
Mititelu, aşa cum acesta pretinde, este
de analizat modul cum aceştia au fost
pierduţi practic pentru suma minimă
care poate fi obţinută, în condiţiile în
care municipalitatea doreşte creearea
echipei Craiovei.

gaţi în seamă. Li s-a răpit speranţa, li s-a ignorat punc-
tul de vedere. Au spus „pas” echipei devenită a unei
familii prin campania „Nimeni la meci” şi nu li s-a dus
dorul. De data aceasta, craiovenii au ocazia să spună
că Ştiinţa e a lor. Până la urmă, oraşul, spiritul său,
suporterii, recunoaşterea fostelor glorii conferă identi-
tate echipei care va reprezenta Craiova, nu un docu-
ment sau altul care a intrat într-un moment nefericit pe
mâna unui afacerist. Preţ de două decenii, soarta fot-
balului a fost lăsată de autorităţi în interesul altora. Toţi
finanţatorii au fost întâmpinaţi cu speranţă, li s-a acor-
dat credit, dar majoritatea au dezamăgit, nefiind demni
de istoria fotbalistică a Băniei. Greşeli poate face orici-
ne, dar umilirea repetată şi intenţiile meschine nu duc
decât la îndepărtarea definitivă, la separarea drumuri-
lor. Acum, când oraşul este gata să redea fotbalul celor
cărora le aparţine, cel care le-a răpit bucuria şi le-a
anulat apartenenţa la culori, îi cheamă alături într-o aso-
ciaţie artificială, care poate dispărea la fel de uşor ca
societăţile pe care s-a perindat „brand”-ul şi totodată
pretinde loc pe arena renegată acum 3 ani. Universita-
tea Craiova este spiritul Băniei, apartenenţa la oraş este
sacră, pecetea de autentificare este pusă în sufletul
suporterilor, nu pe o filă dintr-un birou, fluturată os-
tentativ în funcţie de un interes personal. Craiovenii
sunt ajutaţi, acum, să spună „Ştiinţa e a noastră!”


