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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- La noi în bloc,  lif tul nu
“urcă” de două luni, în schimb
“a urcat” întreţinerea.

Primul

cotidian al

Olteniei

educaţie / 7

actualitate/ 3

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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Pepiniera silvică
Negoeşti:
O meserie care nu
se învaţă din cărţi

Bronz pentru Colegiul
„Fraţii Buzeşti”
la Olimpiada
Internaţională
de Informatică

Mihai Popa, elev în clasa a XII-a
la Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti”
din Craiova, a făcut din nou cinste
unităţii de învăţământ al cărei proas-
păt absolvent este. Elevul craiovean,
care a promovat cu examenul de ba-
calaureat cu nota 9.90, a reuş it să
obţină medalia de bronz la cea de-a
XXV-a ediţie a Olimpiadei Internaţio-
nale de Informatică. Aceasta s-a des-
făşurat la Brisbane (Australia), în pe-
rioada 6-12 iulie, şi a reunit 304 de
concurenţi, din 81 de ţări.

Fiul Vetei Păsculescu, arestat
într-un dosar de skimmingeveniment / 6

De şi se află la mică distanţă de Craiova şi
es te traversată de un drum naţional intens cir-
culat,  comuna Le u pare să nu fi profitat nicio-
dată de aceste avantaje pe care  alte localităţi
nu le au ş i nu le  vor avea vreodată. Plimbân-
du-ne pe uliţele satului şi admirând gospodă-
riile  frumoase  pe  care şi le -au înche gat aici
oamenii, cu case le dichisite ş i curţile îngrijite,
ne  întrebăm ş i noi de ce comuna nu are ş i şco-
lile la fe l de bine aranjate . Ceea ce aflăm e şi
mai trist . Oamenii se chinuiesc să sape după

apă, dar câte odată nici la 40 de metri adâncime
nu o găse sc. Cei care se  încăpăţânează să nu-şi
părăse ască satul şi-au ame najat băi, tot  ca să
simtă confortul de la oraş,  dar nu se pot bucu-
ra de ele . Toate  ace stea se  petrec aşa întrucât
comuna în care  se  munceşte atât de mult nu
are nici acum, după atâţia ani ş i atâţia primari,
o reţe a de apă care să ajungă în toate  gospodă-
riile,  iar de  canalizare  nici nu poate  fi vorba.
Primarul Iulian Cristescu îşi propune să schim-
be  lucrurile şi ne arată cu ce a început.
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Guvernul a anunþat, ieri, cã va sesiza Di-
recþia Naþionalã Anticorupþie pentru nereguli
în atribuirea contractului pentru cardul naþi-
onal de sãnãtate, cu efecte în neimplemen-
tarea proiectului ºi determinarea unei pagu-
be de peste 1,2 milioane euro, comise de fos-
tul preºedinte CNAS Lucian Duþã. Neregu-
lile au fost sesizate de cãtre inspectorii Cor-
pului de Control al prim-ministrului, într-un
raport redactat în urmã cu aproape o lunã.

Controlul a fost efectuat la Ministerul Sã-
nãtãþii, Casa Naþionalã a Asigurãrilor de Sã-
nãtate (CNAS) ºi Imprimeria Naþionalã pri-
vind respectarea cadrului organizatoric ºi
funcþional pentru introducerea cardului na-
þional de asigurãri sociale de sãnãtate. În
perioada supusã controlului, funcþia de pre-
ºedinte CNAS a fost ocupatã de Lucian
Duþã (10 decembrie 2009 – 8 mai 2012),
Dorin Ionescu interimar (director general,
9-24 mai 2012) ºi Doru Bãdescu (25 mai
2012-13 iunie 2013).

În document se aratã cã introducerea car-
dului a fost aprobatã, în ºedinþã de guvern la
începutul lunii septembrie 2010, prin memo-
randum aprobat de premierul Emil Boc, ini-
þiat de ministrul Sãnãtãþii, Attila Cseke, ºi
ºeful CNAS, Lucian Duþã, fiind stabilitã pro-
ducerea cardurilor începând cu ianuarie 2011
într-un ritm de un milion carduri lunar, astfel
încât toþi cei 18,5 milioane de asiguraþi, la
care se face referire în memorandum, sã fie
acoperiþi în 18-19 luni.

Imprimeria a derulat, în numele CNAS,
proceduri de achiziþie publicã pentru achi-
ziþia materiilor prime (achitând 19,8 milioa-
ne lei cãtre furnizorul foliilor de policarbo-
nat ºi 12,9 milioane euro cãtre furnizorul

cipurilor, fãrã însã ca, în final, sã înceapã
producerea efectivã a cardurilor din cauza
întârzierilor a unor activitãþi prevãzute în
memorandum, ceea ce a generat cu deficit
de numerar la nivelul Imprimeriei ºi întâr-
zieri la plãþi), pentru furnizarea soluþiei in-
formatice ºi achiziþia serviciilor poºtale ºi
de curierat.

Inspectorii aratã cã în memorandumul Gu-
vernului a fost stabilit ca distribuþia carduri-
lor sã fie asiguratã de Poºta Românã, deoa-
rece aceasta ar fi avut drept exclusiv de
prestare a serviciului, dar la momentul con-
trolului s-a constatat cã acest drept nu exis-
ta, tariful practicat fiind mai mare decât cel
pentru care autoritatea a acordat un drept
exclusiv. Ca urmare, aratã inspectorii, pre-
ºedintele CNAS ºi directorul Imprimeriei nu
trebuiau sã aprobe documentaþia de atribui-
re, ci ar fi trebuit asigurate proceduri concu-
renþiale pentru poºtã ºi curierat. În raport se
mai aratã cã, din cele 15
mãsuri prezentate în
memorandum pentru in-
troducerea cardului,
niciuna nu a fost reali-
zatã integral la termen,
ceea ce a generat întâr-
zieri, iar CNAS nu a mai
încheiat un contract cu
Imprimeria, astfel cã
procesul tehnologic de
realizare a cardurilor nu
a mai început.

În opinia inspectori-
lor, faptul cã fostul pre-
ºedinte CNAS Lucian
Duþã ºi-a îndeplinit de-

fectuos atribuþiile a condus la situaþia în care
proiectul privind introducerea cardurilor de
sãnãtate nu a mai fost aplicat nici pânã la
sfârºitul anului 2012, acestea constituind po-
sibile fapte de naturã penalã. Astfel, inspec-
torii îl acuzã pe Lucian Duþã cã nu ºi-a înde-
plinit sau ºi-a îndeplinit defectuos obligaþiile
de serviciu, prin faptul cã nu a încheiat cu
Imprimeria Naþionalã contractul pentru pro-
ducerea cardului, a propus acordarea cãtre
Poºta Românã, prin negociere fãrã publica-
rea unui anunþ de participare, a contractului
de curierat, fãrã ca Poºta sã aibã exclusivi-
tate pentru prestarea acestor servicii ºi a
determinat o pagubã la Imprimerie de peste
1,2 milioane euro.

În consecinþã, Guvernul anunþã cã va se-
siza Direcþia Naþionalã Anticorupþie, Curtea
de Conturi, Autoritatea Naþionalã pentru
Achiziþii Publice, Ministerul Sãnãtãþii, infor-
mând ºi Ministerul de Interne.
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Premierul Victor Ponta se
întâlneºte astãzi, la ora 17,00,
la Palatul Victoria, cu directo-
rul general al Fondului Mone-
tar Internaþional (FMI), Chris-
tine Lagarde, potrivit unui
anunþ postat pe site-ul Guver-
nului. Aceasta se aflã astãzi ºi
mâine în România, fiind la pri-
ma sa vizitã la Bucureºti dupã
numirea în funcþie, în luna iu-
lie 2011. Dupã România, Chris-

Premierul Ponta se întâlneºte astãzi
cu directorul general al FMI

Senatorul PSD Mircea
Geoanã a declarat cã ºi-ar
dori ca de 14 Iulie 2015, de
Ziua Naþionalã a Franþei, sã
îl vadã pe preºedintele
român alãturi de cel al
Franþei la parada militarã de
pe Champs Elysees, unde sã
defileze ºi un detaºament de
soldaþi români. Geoanã a
subliniat cã la parada de pe
Champs Elysee în acest an
defileazã alãturi de forþele
militare ale Franþei cele ale
statelor africane, inclusiv din
Mali, iar anul trecut au fost
invitate cele poloneze,
alãturi de preºedintele
Bronislaw Komorowski.

„Dacã ar fi ceva pe care
l-aº visa de ziua mea ºi de
Ziua Franþei, aº visa ca de
aici poate în doi ani de zile,
poate când vom avea un nou
preºedinte în 2015, sã vãd ºi
eu pe Champs Elysees
parada militarã de 14 Iulie,
aºa cum în acest an sunt
forþele militare africane ºi
evident cele din Mali, aºa
cum anul trecut au fost

Geoanã: „Mi-aº dori sã-l vãd în 2015
pe preºedintele român lângã cel al

Franþei la parada de 14 Iulie”tine Lagarde va vizita ºi Litua-
nia, în 17-18 iulie.

„În timpul vizitelor, Christi-
ne Lagarde se va întâlni cu ofi-
ciali ºi factori de decizie, pre-
cum ºi cu reprezentanþi ai sec-
torului privat, ai societãþii ci-
vile ºi mediului academic, pen-
tru a discuta perspectivele eco-
nomice actuale ºi provocãrile
care urmeazã pentru fiecare
dintre cele douã þãri”, preci-

zeazã FMI. Instituþia
financiarã aratã cã, în
timpul vizitei la Bucu-
reºti, Lagarde va sus-
þine un discurs despre
identificarea unei noi
paradigme de creºtere
economicã în regiune.

În ultimii 23 de ani
au existat, în România,
patru vizite oficiale ale
directorilor generali ai
Fondului  Monetar
Internaþional (FMI),
trei dintre acestea fiind
efectuate în perioada
1990-1996 de Michel
Camdessus ,  iar  în
2010 a fost în vizitã
Dominique Strauss-
Kahn.

forþele poloneze alãturi de
cele franceze, cu preºedinþii
Franþei ºi ai Poloniei, într-o
defilare oficialã, pe lângã
Arcul de Triumf de la Paris.
De ce nu sã ne dorim ca
relaþia cu Franþa ºi reputaþia
României în Europa în
general sã ne ducã acolo
unde este locul nostru
tradiþional?„, a afirmat
Geoanã, care a împlinit, ieri,
55 de ani.

El a mai spus cã tot pentru
urmãtorii doi ani ºi-ar dori ca
parteneriatul strategic al
României cu Franþa sã fie
concretizat ºi prin organiza-
rea la Paris a unei ºedinþe
comune a celor douã guver-
ne, reuniune despre care s-a
discutat în dialogul bilateral
de mai bine de 10 ani. Toto-
datã, în viitor ar vrea ca
România sã fie inclusã în
actualul aºa-numit „triunghi
de la Weimar” compus din
Franþa, Germania ºi Polonia
ºi sã i se confirme statutul
natural de „jucãtor de forþã”
în concertul UE.

Voluntariatul ar putea fi
recunoscut ca experienþã
profesionalã

Deputatul PSD Mihai Sturzu va
depune în Parlament un proiect de
Lege a voluntariatului, care preve-
de, printre altele, recunoaºterea pe-
rioadei de voluntariat din timpul stu-
diilor ca experienþã profesionalã.
„Voi introduce în Parlament, în pri-
ma sãptãmânã din septembrie, Le-
gea voluntariatului, ºi sper sã fie
adoptatã pânã la sfârºitul anului sau
sfârºitul acestei sesiuni parlamenta-
re. Aceastã lege reglementeazã volun-
tariatul în România la fel ca în UE,
unul dintre beneficiile importante fi-
ind cã perioada de voluntariat din
timpul studiilor va fi recunoscutã ca
experienþã profesionalã. Tinerii vor
avea posibilitatea ca, încã din tim-
pul studiilor, sã vadã dacã meseria
aleasã este cea pe care o doresc”, a
spus Sturzu, ieri, la Cluj-Napoca, la
un seminar privind absorbþia
fondurilor europene.
Maria Grapini: Vrem sã
promovãm circuite cu
peºteri, saline sau castele

Ministrul delegat pentru Întreprin-
deri Mici ºi Mijlocii, Mediu de Afaceri
ºi Turism, Maria Grapini, a declarat,
sâmbãtã, la Târgoviºte, cã promova-
rea unor circuite, cum ar fi al peºteri-
lor, salinelor sau castelelor, promova-
rea mult mai þintit, pe produse, poate
atrage un numãr mai mare de turiºti.
„România are peºteri extraordinare,
care sunt prea puþin cunoscute. (...)
Avem foarte multe saline ºi atunci ne-
am gândit sã facem un circuit al lor,
pentru cã sunt doritori. E turism de niºã,
evident. (…) Vrem sã facem un circuit
al castelelor unde a stat Vlad Þepeº.
Avem Delta Dunãrii, rezervaþie unicã
în lume, nu numai în Europa”, a preci-
zat ministrul Maria Grapini.
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 Se vinde bine plopul alb
Nu aveam de unde să ştim că

pepiniera silvică de la Negoieşti este
singura care produce material să-
ditor din plopul alb (populus alba),
prin amenţi (sămânţă) şi butaşi. O
specie repede crescătoare, c are
ajunge până la 35 de metri înălţi-

Pepiniera silvică Negoieşti:
O meserie care nu se învaţă din cărţi

De la marele istoric al neamului Constantin C.
Giurescu, cu a lui insolită lucrare „Istoria pădurii
româneşti” (Ed. Ceres, 1945), ne-au rămas câteva
sfaturi, încă nedate peste cap, de care, din păcate,
prea puţin se ţine seama. Dimpotrivă. Unul, de
fapt, condiţie esenţială a păstrării patrimoniului
forestier, spune că tăierile anuale să nu depăşeas-
că, sub nici un motiv, capacitatea de creştere anua-
lă a pădurii. Al doilea, reîmpădurirea tuturor tere-
nurilor degradate, refacerea perdelelor de protec-
ţie, peste tot unde au fost desfiinţate. Nu avea de
unde să ştie marele istoric că, peste ani şi ani, vi-
ziunea sa avea să se regăsească aproape ad litte-
ram  în recomandările exprese ale comisarului eu-
ropean pentru agricultură şi dezvoltare rurală,
Dacian Cioloş, făcute ţărilor membre. Nu mai sun-
tem ceea ce eram, o ţară bogată în păduri, şi ceea
ce avem ar trebui păstrat cu cea mai mare grijă,
căci pădurea înseamnă, cum spunea Constantin
C. Giurescu, “nu doar un izvor de sănătate, ci şi o
parte a fiinţei noastre sufleteşti”. Pepiniera silvi-
că de la Negoieşti (Godeni), întinsă pe 520 de ari
(5,2 hectare), este, exceptând-o pe cea de la Zăval,

singura din Dolj care produce material de plantat
din specii autohtone tradiţionale – gorun, salcâm,
gârniţă, cer, glădiţă, stejar roşu –, dar şi alte esen-
ţe care se adaptează bine climatului din zonă, cu
creştere rapidă – plopul alb, dudul – , precum şi
specii ornamentale, ca de pildă tuia şi chiparosul.
E o muncă migăloasă, de-a dreptul, care pretinde
competenţă silvică, răbdare, jumătăţile de măsu-
ră neavând ce căuta aici, şi, peste toate, prezenţa
zilnică în parcelele însămânţate ce se vor “mân-
gâiate”, cel puţin cu privirea, dacă nu cu alte lu-
crări silvice. Şi asta o fac şeful de district, tehni-
cianul silvic Ion Bădulescu, de 33 de ani în branşă,
şi pădurarul Toma Lucian, cu 15 ani vechime, doi
bărbaţi clădiţi fără zgârcenie, deloc plictisiţi de ceea
ce fac. De fapt, când rezişti atâţia ani la o pepinie-
ră silvică, cu rosturi ştiute pe dinafară, este o ches-
tiune de reţinut. Oricum ai răsuci lucrurile, ori-
cum ai muta vorba, ei te întorc, mânaţi de o pasi-
une fără grade de comparaţie, la ale lor. Deşi mai
poartă grija, adică au sub jurisdicţie, întinse peri-
metre de pădure „de stat”. Ion Bădulescu – 2000
de hectare şi Toma Lucian – 385 de hectare.

me, întâlnită pe marginea drumu-
rilor, în parcuri zăvoaie, dar şi în
păduri. O specie bună purificatoa-
re a aerului. Îndeosebi mugurii, în
lunile martie – aprilie, se spune că
ar avea proprietăţi terapeutice, şi
nu puţine. O mie de butaşi din plo-
pul alb costă cam 8 milioane de lei
vechi.  Cu alte c uvinte, se vinde

bine şi cerinţa este mare. În com-
paraţie cu salcâmul (4 milioane de
lei vechi la mia de bucăţi), plopul
alb este mai rentabil. Sămânţa o
recoltează pădurarii primăvara, de
pe Valea Dunării şi Amaradiei. Dar,
până la livrarea materialului sădi-
tor, la vârsta de doi ani, e destulă
trudă. Semănat în rânduri, plivit,
tratamente f itosanitare,
irigat etc. De fapt, la o
pepinieră silvică, se res-
pec tă cu rigurozitate, o
întreagă paletă de opera-
ţiuni, care începe cu re-
coltarea seminţei de către
pădurari, la speciile avute
în vedere, tratarea aces-
teia, depozitarea cores-
punzătoare până la mo-
mentul însămânţării, apoi
plivitul, efectuat de zilieri,
cu stagii în pepinieră. Şi
se câştigă binişor, 45-50
de lei pe zi. Bătaia de cap
o dau speciile silvice gâr-
niţa şi cerul, care, în anu-
miţi ani, nu fructif ic ă.
Aceeaşi poveste se întâm-
plă şi cu stejarul roşu. Fi-
reşte, întreaga filozofie a
unei pepiniere silvice nu
poate fi rezumată în nişte
rânduri, de circumstanţă.
Fiindcă ceea ce se vede
cu ochiul liber ascunde, înainte de
toate, o muncă migăloasă, aproa-
pe nebănuită.

Două miliarde lei vechi –
venituri

La o cifră de afaceri de 29 miliar-
de de lei vechi, anual, la nivelul Oco-
lului Silvic Amaradia, aportul pepi-
nierei de la Negoieşti este de 2 mili-
arde de lei, ne încredinţează ing.
Daniel Drâgnei, şeful ocolului. Până
nu demult, directorul Direcţiei Silvi-
ce Dolj. Producerea de material să-
ditor are tradiţie şi poate e de mirare
că încă mai dăinuie. Mai ales că, la
nivelul Cantonului silvic nr. 5 Vâr-
cani, este şi pădurea de stat, dar şi

cea privată pentru care sunt înche-
iate contracte de pază. Despre spe-
ciile dendrologice – tuia şi chiparo-
sul – menţionate în structura silvică
ar fi iarăşi de discutat. Justificarea:
au solicitare. Cu mulţi ani în urmă,
într-un moment de prefacere a vre-
murilor, s-a testat o politică de “în-
răşinare” a fondului silvic, spune Da-

niel Drâgnei, dar nu a mers. A fost
mai mult o tevatură propagandisti-
că. În schimb, s-a dovedit adaptabil
stejarul roşu, o specie repede cres-
cătoare, la care singura dificultate o
reprezintă recoltarea seminţei, din
perimetrele consacrate, identificate
şi protejate. Silvicultorii doljeni, mulţi
de bună calitate profesională, şi in-
clud aici şi pe cei menţionaţi, şi-au
spus mereu răspicat punctul de ve-
dere, alungând amatorismul şi mai
ales nepriceperea.

***
Amplasată pe Valea Amaradiei,

pepiniera silvică de la Negoieşti
nu spune multora mare lucru. Că
aici trudesc – şi cuvântul este po-

trivit – şeful de District, tehnicia-
nul silvic Ion Bădulescu şi pădu-
rarul Toma Lucian, de atâţia ani,
ca să producă ceea ce produc, in-
teresează pe puţini. În foşnetul
pădurilor tinere ale Doljului se
regăseşte şi strădania lor.  În
toam na trecută,  s-au livrat:
130.000 de puieţi de salcâm ,

90.000 de puieţi de glădiţă,
100.000 de puieţi de plop alb,
30.000 de mălini, 35.000 de duzi,
30.000 de frasini şi 35.000 de qu-
ercinee. Socotind că la un hectar
“intră” cam 5.000 de puieţi, ima-
ginea devine mult mai clară. Pen-
tru a avea apa necesară irigării,
au forat un puţ la 45 de metri
adâncime, de unde, cu o pompă
“trifazică”, o extrag. Întăriţi în
credinţa că destoinicia lor are un
sens. Şi nu şi-ar dori o muncă mai
uşoară, ne-au spus, fiindcă s-au
luat cu grijile, uneori cu ruperea
de oase, şi mai ştiu că meseria asta,
din pepinieră, nu se învaţă din
cărţi. Poate au dreptate.

Ion Bădulescu,
şeful Districtului 1 Goieşti

Toma Lucian,
şeful Cantonului silvic 5 Vârcani
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Când spui comuna Leu, singu-
rul lucru care îþi vine în minte este
vestitul târg de animale, cãutat în
special de sãrbãtori. În ajunul Crã-
ciunului, indiferent cã e vremea
bunã sau rea, cã e polei ca sticla,
oamenii o iau pe uliþele întortochea-
te ale comunei pentru a ajunge aici.
Unii vin sã vândã, alþii sã cumpere
sau numai sã priveascã ºi numai
cine nu a fost niciodatã aici nu poa-
te sã-ºi imagineze hãrmãlaia care
existã atunci. Cu târgul acesta am
vrut ºi noi sã ne începem reportajul
ºi l-am întrebat pe primarul Iulian
Cristescu ce are de gând cu el.
Energic din fire ºi foarte hotãrât, ne
invitã sã-l vizitãm ca sã ne convin-
gem cu ochii noºtri cã târgul din
Leu nu mai este chiar aºa de îmbã-
trânit. Parcurgem uliþele satului ºi,
de data aceasta, remarcãm cã
aproape toate aleile sunt pietruite.
Târgul aratã promiþãtor încã de la
intrare. Altãdatã foarte degradat,
gardul este acum vopsit acum într-
o nuanþã plãcutã ochiului, ceea ce
ne face sã credem cã înãuntru tre-
buie sã fie foarte curat.

Amenajãrile
au schimbat mult
târgul din Leu

S-au fãcut câteva modernizãri ºi
o construcþie nouã, e foarte curat
ºi ordonat peste tot. Deºi e gol, târ-
gul pare altfel. „Am turnat aceste
alei din ciment pe care le-am deli-
mitat cu o dungã de var. E plãcerea
mea, am lucrat mult timp la CFR ºi
cred cã am rãmas cu ideea cã aco-
lo unde dai cu puþin var parcã e
puþin mai curat”, face o parantezã
primarul Iulian Cristescu, arãtându-
ne dungile proaspete care bordurea-
zã aleile. Fiind un târg mixt, Primã-
ria a construit pentru sectorul de

Deºi se aflã la micã distanþã de
Craiova ºi este traversatã de un drum
naþional intens circulat, comuna Leu
pare sã nu fi profitat niciodatã de
aceste avantaje pe care alte locali-
tãþi nu le au ºi nu le vor avea vreoda-
tã. Plimbându-ne pe uliþele satului ºi

admirând gospodãriile frumoase pe
care ºi le-au închegat aici oamenii,
cu casele dichisite ºi curþile îngrijite,
ne întrebãm ºi noi de ce comuna nu
are ºi ºcolile la fel de bine aranjate.
Ceea ce aflãm e ºi mai trist. Oamenii
se chinuiesc sã sape dupã apã, dar

legume ºi fructe mãsuþe de ciment.
Toate cele patru ºiruri de tarabe sunt
acoperite au tablã, iar la picioarele
meselor se aflã un strat de piatrã
mãruntã despre care aflãm cã ajutã
la filtrarea apei. „Peste 1.000 de
oameni vin duminicã de duminicã
la târgul nostru. Fiind mixt, i-a cre-
at ºi o încãpere destinatã sectorului
de lactate ºi brânzeturi”, spune pri-
marul Iulian Cristescu, arãtându-ne
clãdirea de la intrare. Aici pot fi gã-
siþi localnicii care vând laptele, brân-
za ºi ouãle proaspete. La loc vizibil,
pe geam, sunt afiºate taxele pe care
trebuie sã le plãteascã oamenii. Fi-
ind ºi un târg de animale, Primãria
Leu s-a îngrijit sã existe ºi un me-
dic veterinar, un contract urmând
sã fie încheiat cu Ion Codreanu,
care este ºi medicul veterinar al
comunei.

Un primar
ambiþios

„Foarte rar merg la Craiova –
ultima datã la o lunã de zile –, pen-
tru cã aici este locul meu, aici tre-
buie sã fiu. Sunt în permanenþã în-
tre oameni, urmãresc lucrãrile care

se desfãºoarã ºi nu pot sã nu trec o
zi pe acolo pe unde se face o lucra-
re contractatã de noi. Numai aºa
putem sã avem rezultate bune. Pro-
iectele pe care cetãþenii îºi dau acor-
dul, acelea sunt cele care au suc-
ces”, ne spune primarul Iulian Cris-
tescu, în timp ce ne conduce pe
uliþele satului. Ori de câte ori se în-
tâlneºte cu câte o persoanã, salutã
ºi este salutat respectuos de oa-
meni. Fiecare are câte o micã pro-
blemã, în general cu pãmântul, iar
primarul pare sã aibã multã rãbda-
re. Dupã ce terminã discuþiile, ne
spune cã îi cunoaºte pe absolut toþi,
el nãscându-se în aceastã comunã.
Pentru cã noi am fãcut ochii mari,
el a confirmat din nou: „Da, m-am
nãscut chiar în aceastã comunã, în
dispensarul comunal. Cu 53 de ani
în urmã, acolo se afla ºi o salã de
naºteri”, spune, zâmbind, ºi mer-
gem sã ne arate chiar dispensarul.

Dispensarul
cel mare poate
fi ºi frumos

Clãdirea în care se aflã dispen-
sarul comunei Leu are o arhitectu-
rã deosebitã, aduce cu un conac
boieresc. Primarul Iulian Cristescu
ne spune cã a existat ºi turlã fru-
moasã, dar cã a picat la o furtunã.
Element era aºa de pitoresc încât
mãicuþele de la mânãstirea Cârcea ºi
l-au luat ca model, o replicã gãsin-

du-se la complexul lor mo-
nahal. Dispensarul este fru-
mos compartimentat, având
un hol lung ºi luminat prin
multe ferestre largi. Acum se
aflã în reamenajare, munci-
torii sunt aproape peste tot.
„Nu s-a reabilitat niciodatã ºi
era pãcat de el. Atârnau niº-
te lãmpi urâte care nici nu
mai funcþionau. Erau înveli-
te în pânze de pãienjeni ºi ris-
cau sã ne doboare tavanul”,
spune mâhnit primarul, fã-
cându-ºi loc printre gãleþile
de var. O toaletã – prima
dupã 30 de ani, ni se spune
– e aproape gata. Bucuros
sã vadã cã dispensarul e cu-

rat mãcar într-un colþ ºi începe sã
arate ca un adevãrat loc unde oame-
nii vin sã-ºi recapete sãnãtatea, pri-
marul Iulian Cristescu deschide uºa
micuþei toalete ca sã ne-o arate pur
ºi simplu. Vrea sã afle de la munci-
tori când o vor termina, iar noi re-
marcãm cã se înþelege foarte bine

cu muncitorii de aici, semn cã este
un obiºnuit pe ºantier. Întreaga lu-
crare de reabilitare, una costisitoa-
re, este suportatã de Primãria Leu.

Medici rãbdãtori
ºi devotaþi

Aici îºi aflã cabinetele trei me-
dici de familie, care fac zilnic nave-
ta pentru a-i consulta pe locuitorii
din Leu. Deschizând uºa unui cabi-
net plin cu plante verzi, am cunos-
cut-o pe Grigoreta Marcu. Este
medic primar în Leu din 1986 ºi este
mulþumitã cã, în sfârºit, cineva ºi-a
amintit ºi de dispensarul în care
oamenii vin atât de des. „Îi cunosc
foarte bine pe toþi ºi, contrar a ceea

ce se crede, oamenii de la þarã sunt
mai buni la suflet decât cei de la oraº.
Dacã nu m-aº fi simþit bine, nu aº
fi continuat sã lucrez atât timp
aici”. Este ataºatã de oameni, dar ºi
de zidurile acestui dispensar ºi vi-
seazã la o salã de consultaþii în care
sã-ºi aranjeze toate aparatele medi-
cale. Alãturi îºi aflã cabinetul un alt
medic. Gheorghiþa Cârstoiu are
sub urmãrire în jur de 1.700 de pa-
cienþi, toþi din sat. Cu un aer trist,
spune cã bolile sunt cam peste tot,
dar cea mai mare boalã o resimte
chiar comuna. „Populaþia este foarte
îmbãtrânitã, sunt din ce în ce mai
puþine mame în comuna noastrã. În
general, bãtrânii au afecþiuni cardia-
ce ºi reumatologice, sunt cele mai
frecvente boli”, ne spune pe dina-
farã, fãrã sã mai consulte nici un
registru.

Stomatologul
satului

Într-o aripã a clãdirii, se aflã ºi
o farmacie cãreia ne grãbim sã-i

Un autogreder nou
Primãria Leu a semnat un contract, zilele acestea, pentru achiziþio-

narea unui autogreder. „În maximum o lunã va fi la dispoziþia noastrã
pentru a lucra cu el drumurile de exploatare agricolã ºi a uºura deplasa-
rea agricultorilor ºi a fermierilor”, a spus primarul Iulian Cristescu.
Utilajul va fi dat în administrarea SC Utilitãþi Publice SRL Leu, laolaltã
cu celelalte utilaje agricole pe care le mai deþine Primãria.

Apa din reþea va fi clorinatã
La un control de specialitate, în apa din reþeaua publicã a comunei

Leu s-au gãsit nitraþi, motiv pentru care Primãria Leu a luat decizia sã o
trateze corespunzãtor. „Apa are ceva nitraþi ºi trebuie sã le spunem
oamenilor acest lucru. Dar încercãm sã eliminãm depuneri printr-o clo-
rinare, prin soluþia tehnicã clor gazos”, a declarat primarul comunei,
Iulian Cristescu.
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câteodatã nici la 40 de metri adânci-
me nu o gãsesc. Cei care se încãpã-
þâneazã sã nu-ºi pãrãseascã satul ºi-
au amenajat bãi, tot ca sã simtã con-
fortul de la oraº, dar nu se pot bucu-
ra de ele. Toate acestea se petrec aºa
întrucât comuna în care se munceºte

atât de mult nu are nici acum, dupã
atâþia ani ºi atâþia primari, o reþea
de apã care sã ajungã în toate gos-
podãriile, iar de canalizare nici nu
poate fi vorba. Primarul Iulian Cris-
tescu îºi propune sã schimbe lucruri-
le ºi ne aratã cu ce a început.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

trecem pragul. Nu este foarte
mare, dar e frumos amenajatã ºi
lucrul cel mai îmbucurãtor este cã
dispune de multe tipuri de medica-
mente. Farmacista Cãplescu-Suru-
giu Corina ne spune cât de utilã este
plasarea ei chiar în
interiorul dispensa-
rului: „Pacienþii
merg la medic pen-
tru consultaþie ºi
aceºtia le prescriu
tratamentul, apoi
vin cu reþetele aici.
Nu mai trebuie sã
batã drumul prin
sat sau sã se ducã
la Craiova, iar noi
avem grijã sã adu-
cem o gamã largã
de medicamente.
Oferim ºi compen-
sate, gratuite, me-
dicamente incluse
în programele naþionale, pe onco-
logie, transplant, orice formã”.
Aflãm cã ºi farmacia este tot o idee
a primarului Iulian Cristescu.
Amintindu-ºi ceva, ne conduce
într-o încãpere destul de micã. Vi-
zitãm, iatã, ºi vechea salã de naº-
teri, care este acum curatã din cap
pânã în picioare ºi serveºte ca de-
pozit pentru farmacie. În imediata
vecinãtate a dispensarului, ajun-
gem la cabinetul stomatologic, o
raritate la sat. „Este un bãiat foarte
conºtiincios, haideþi sã-l cunoaº-
teþi”, ne invitã primarul. Pe stoma-
tologul Marius Rãzvan Teodores-
cu l-am gãsit chiar în timpul unei
intervenþii. În antecamerã, încã
douã persoane îºi aºteaptã rândul.
Întreb cum lucreazã stomatologul
cel tânãr. „La cât sunt eu de fri-
coasã, vã daþi seama… E o minu-

ne de om”, rãspunde, cu hotãrâre,
o doamnã în vârstã. Luând o micã
pauzã, stomatologul vorbeºte pu-
þin cu noi: „Este mai rar un cabinet
stomatologic la þarã, aºa e, dar ºi
oamenii aceºtia trebuie sã fie tra-

taþi. Leul este o comunã mare, dar
eu reuºesc sã mã înþeleg bine cu
toþi. Nu am avut probleme foarte
mari, nici de comunicare ºi nici
medicale. ªi eu sunt înþelegãtor cu
ei”. Cabinetul stomatologic este
deschis de trei ori pe sãptãmânã,
miercurea, vinerea ºi duminica. Aici
existã aparaturã necesarã ºi con-
sultaþiile nu sunt scumpe.

O societate-
motor

La remarca noastrã cã lucrurile
încep sã se miºte ºi în Leu, plãcân-
du-ne ce am vãzut, primarul Iulian
Cristescu spune cã are planuri mari.
Având mai mulþi primari, cu câte un
mandat fiecare, nici unul nu a reuºit
sã întreprindã ceva durabil aici. „Dar
eu vreau sã sparg gheaþa ºi sã fac

lucruri care sã se vadã ºi la Leu”.
Ambiþios ºi disciplinat, primarul Iu-
lian Cristescu spune cã trebuie sã se
miºte pe douã planuri: pentru lucrã-
rile mici sã se ajute de banii de la
buget, iar pentru cele mari sã aleagã

fondurile europe-
ne. Cum banii de
la buget nu sunt
foarte mulþi, a tras
concluzia cã tre-
buie sã fie bine
chibzuiþi. Aºa i-a
venit ideea sã dez-
volte societatea
comercialã cãreia
nu i-a ghicit poten-
þialul în momentul
când a creat-o, în
2012. „Societatea
se numeºte SC
Utilitãþi Publice
Leu, s-a desprins
din aparatul Pri-

mãriei ºi intenþionãm sã îi dãm mai
mult de muncã. Adicã nu mai vrem
ca banii din comunã, pe care îi strân-
gem din taxe, sã mai plece în alte
zone sau la alte societãþi. Aceºti bani
vor avea un circuit intern ºi vor fi
foarte bine urmãriþi”. Dezbãtând lu-
crurile, împreunã cu viceprimarul ºi
consilierii locali, primarul Iulian Cris-
tescu spune cã se intenþioneazã da-
rea în administrarea societãþii a cât
mai multor lucrãri de gospodãrire,
printre care întreþinerea târgului ºi a
iluminatului public, drumurilor, a ce-
lor douã bazine piscicole ºi a reþelei
de apã. Prima care a fost trecutã pe
listã a fost chiar apa, SC Utilitãþi Pu-
blice Leu câºtigând chiar în aceeaºi
zi licitaþia pentru administrarea reþe-
lei de apã din satul Leu.

Fondurile
europene sunt
foarte aºteptate

La economiile câºtigate cu so-
cietatea, primarul Iulian Cristescu
pune ºi fondurile europene pe care
vrea sã le aducã în Leu de anul vii-
tor, în 2014, când se reia finanþãri-
le. E dezamãgit însã cã primarii de
pânã acum nu au scris nici mãcar
un proiect în toþi aceºti ani, aproa-
pe toate comunele luându-le înain-
te. Singura lucrare cu fonduri ex-
terne s-a fãcut aici în 2006. Cu bani
de la Banca Mondialã, în satul Leu
s-a introdus reþeaua de apã, iar în
celãlalt sat, la Zãnoaga, s-au reabi-
litat drumurile. Pentru cã Leul are
mari probleme cu apa, aflându-se
la mare adâncime, reþeaua i-a sal-
vat practic pe localnici. Cu o lungi-
me de 26 de kilometri, alimenteazã
1.100 de abonaþi, dar încã de anul
trecut a dat semne cã nu mai face
faþã. „S-a dovedit în timp cã e ne-
voie de mai multã apã, oamenii ºi-
au fãcut bãi, fose septice ºi nu pot
sã mai stea fãrã ea”, spune îngrijo-

rat primarul. Primãria a mai forat,
aºadar, un puþ la mare adâncime ºi
s-a gãsit o mare pungã cu apã din
care se asigurã acum program de
apã non-stop.

Oamenii au mare
nevoie de apã

Dar alta este acum mâhnirea. Pri-
marul Iulian Cristescu spune cã
aceastã reþea nu acoperã tot satul
Leu ºi cã ar fi multe case în Gro-
zani care trebuie urgent sã fie ra-
cordate.„Oamenii au foarte mare
nevoie. ªi aici o sã încercãm, mã-
car pe douã strãzi, sã facem o lu-
crare din fonduri proprii. Trebuie
neapãrat ºi la Zãnoaga pentru cã
acolo e altã variantã, poþi sã iei apã
cu gãleata din fântânã, în sensul cã
este la suprafaþã”. Partea bunã e cã
primarul Iulian Cristescu a decis sã-
ºi treacã în mandat reþeaua de apã
ºi canalizarea pentru ambele sate,
lucrãri mari pentru care trebuie sã

obþinã neapãrat fonduri europene.
„Vreau sã extind reþeaua de apã pen-
tru toatã comuna ºi sã fac ºi cana-
lizare, toate pe fonduri europene.
Avem studiul de fezabilitate, trebu-
ie reactualizat conform normelor în
vigoare ºi, în 2014, îl vom depune.
Este vorba de o documentaþie com-
pletã, cu canalizare ºi staþie de epu-
rare la Zãnoaga”.

ªcoala
va fi salvatã

Un alt mare proiect pe fonduri
europene se contureazã la ªcoala
Gimnazialã „Nicã Barbu Locustea-
nu” din Leu. Poartã un nume pito-
resc, al primul dascãl din comunã,

fiind chiar ºi acum cea mai mare
unitate ºcolarã din Leu. „Ani de zile
nu s-a fãcut nici un fel de lucrare la
aceastã ºcoalã. Am vorbit ºi cu di-
rectorul unitãþii, cu toþi membrii din
consiliul de administraþie ºi toþi au
fost de acord cã se impune cu ne-
cesitate un proiect de reabilitate in-
tegralã pe fonduri europene. Fiind
o ºcoalã mare, cu douã etaje, o salã
de sport ºi cu o vechime de 40 de
ani, nu putem sã facem noi aceastã
lucrare”. Aici învaþã 278 de elevi, la
catedrã fiind 24 de profesori, toþi
cadre didactice „foarte serioase”.
Pentru aceºtia, Primãria Leu ºi-a
propus ca, în aceastã varã, sã facã
mãcar lucrãrile de igienizare, sã
modernizeze centrala termicã ºi sã
acopere sala de sport. „Singurele
intervenþii cã s-au pus niºte geamuri
termopan. Fondurile care ne-ar tre-
bui sunt mari ºi nu putem sã le avem
decât dintr-un proiect european”,
insistã, totuºi, primarul pe fonduri-

le disponibile de la UE pe care, nici
noi nu ºtim de ce, primarii de pânã
acum nu s-au orientat mai deloc.

Cu aceastã uºoarã dezamãgire pe
care nu putem sã ne-o ascundem,
pãrãsim comuna Leu. Admirându-
i, totuºi, frumosul pãrculeþ cu flori
din faþa Primãriei, pe care vara l-a
colorat într-o mulþime de culori ºi
în care se simte mâna de gospodar
a primarului, îndrãznim sã credem
cã lucrurile pot sã aibã totuºi ºi o
parte bunã de acum încolo. Târgul
de care toþi cei din Leu sunt atât de
mândri aratã altfel, dispensarul se
primeneºte chiar acum, deci putem
spune cã existã un început mai mult
decât promiþãtor.

Toate uliþele din Leu vor fi pietruite
De anul viitor, toate uliþele din satul Leu vor fi pietruite. „Rog cetãþe-

nii sã aibã puþinã rãbdare, pentru cã anul viitor se vor investi în achiziþie
de material pietros ºi fiecare stradã din satul Leu va fi pietruitã”, a
declarat primarul Iulian Cristescu. Acesta a mai spus cã, în Zãnoaga,
drumurile sunt relativ bune, dar, în schimb, satul au nevoie de un pro-
iect mare pe alimentare cu apã. Au fost reabilitate, în schimb, douã
drumuri foarte importante, Halta Þãrþãl – Zãnoaga ºi Jianca – Zãnoaga.

Leul circarilor
Comuna Leu îºi trage numele de la trupã de circari care ºi-a aºezat

corturile aici, cu mult timp în urmã, pe când turcii cutreierau aceste
pãmânturi. „Au poposit în zona noastrã ca sã ofere reprezentaþii oame-
nilor. Un pui de leu le-a scãpat din cuºcã ºi l-au prins prin aceste locuri,
în Valea Bisericii, cum îi spunem noi. De la acel leu i-a rãmas denumi-
rea”, a spus primarul Iulian Cristescu, subliniind faptul cã localnicii
sunt foarte mândri de numele comunei lor.
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Preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, ia parte, astãzi,
la o întâlnire organizatã la Ambasa-
da Republicii Populare Chineze în
România, la invitaþia ambasadoru-
lui Huo Yuzhen. Discuþiile vor oferi
participanþilor ocazia de a-ºi prezen-
ta concluziile în urma Forumului
reprezentanþilor autoritãþilor locale
din China ºi þãri din Europa Centra-
lã ºi de Est, desfãºurat la Chongqing
(China), în perioada 2-4 iulie a.c.,
la care preºedintele CJ Dolj a fost
prezent alãturi de prim-ministrul
Victor Ponta.

„Am fost deosebit de onorat sã
primesc invitaþia ºi îi voi da curs
cu toatã plãcerea. Salut aceastã
iniþiativã, care ne oferã prilejul de
a vorbi pe larg despre ce a însem-
nat reuniunea de la Chongqing ºi
despre cum putem fructifica, de
acum înainte, posibilitãþile de coo-
perare în domenii precum investi-
þii, comerþ, culturã ºi turism, care

Întâlnire la Ambasada Chinei
pentru prezentarea

concluziilor recentului forum

s-au deschis cu aceastã ocazie.
Pentru noi, prezenþa la acest fo-
rum a însemnat ºansa de a pro-
mova judeþul Dolj într-o þarã cu o
forþã financiarã uriaºã, de a face
cunoscute facilitãþile pe care le
putem oferi investitorilor care vor
veni aici, precum ºi potenþialul de
afaceri al acestei regiuni. A fost,
în definitiv, ºi un privilegiu, þinând
cont cã doar cinci preºedinþi de
consilii judeþene din România au
luat parte la reuniune”, a declarat
Ion Prioteasa.

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj spune cã întâlnirea organiza-
tã astãzi este cu atât mai impor-
tantã cu cât la forumul din China a
luat parte ºi ambasadorul Republi-
cii Populare Chineze în România
ºi, astfel, „vom putea afla nemijlo-
cit care a fost impresia pe care a
produs-o participarea noastrã la
acest eveniment.

ALINA DRÃGHICI

Andrei Mihai Firu, din Calafat,
Marian Lucian Toader, din
aceeaºi localitate, Gabriel Con-
stantin ªuncã (toþi trei aflaþi în
arest preventiv), Edi Andrei
Catanã ºi Ionuþ Cãtãlin Golea au
fost trimiºi în judecatã pe 28 mai
a.c., de procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova
pentru trafic internaþional de
droguri. Pe 9 iulie a.c., judecãto-
rii Tribunalului Dolj au pronunþat
soluþia în dosar, având în vedere
cã toþi inculpaþii ºi-au recunoscut
faptele ºi au cerut sã fie judecaþi
cu aplicarea prevederilor art. 320
ind. 1 Cod de procedurã penalã

Cei cinci doljeni, cu vârste cuprinse între 20
ºi 30 de ani, care îºi fãcuserã o adevãratã afacere
din vânzarea canabisului în Calafat, zona limitro-
fã, dar ºi în Craiova, trimiºi în judecatã pentru
trafic internaþional de droguri, au fost condam-
naþi. Cu toþii ºi-au recunoscut vina în faþa judecã-
torilor de la Tribunalul Dolj ºi au cerut sã benefi-

10 ani de închisoare pentru trafic
internaþional de droguri

cieze de reducerea cu o treime a limitelor de
pedeapsã. Au fost condamnaþi însã la pedepse
cuprinse între 1 an ºi 8 luni de închisoare cu sus-
pendare ºi 10 ani de închisoare. Pentru trei din-
tre ei, aflaþi în arest preventiv, instanþa a prelun-
git arestarea preventivã. Sentinþa, pronunþatã pe
9 iulie, poate fi atacatã cu apel.

vizând reducerea cu o treime a
limitelor de pedeapsã.

Cea mai mare pedeapsã a
primit-o furnizorul drogurilor,
Marian Lucian Toader, condam-
nat la 10 ani de închisoare cu
executare. Andrei Mihai Firu a
primit 6 ani ºi 6 luni de închisoa-
re cu executare, Gabriel Con-
stantin ªuncã – 1 an ºi 8 luni de
închisoare cu executare, faþã de
toþi trei fiind menþinutã arestarea
preventivã. Catanã ºi Golea au
scãpat mai „ieftin”, fiind con-
damnaþi la câte 1 ani ºi 8 luni de
închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încercare

de 5 ani ºi 8 luni. În plus,
inculpaþii au de achitat câte 3.000
de lei cheltuieli judiciare. Sentinþa
nu este definitivã, putând fi
atacatã cu apel la Curtea de Apel
Craiova.

Reamintim cã gruparea a fost
destructuratã pe 31 martie a.c.,
când a fost prins în flagrant
Andrei Mihai Firu în timp ce
ridica de la un microbuz un colet
expediat din Spania de Marian
Lucian Toader. La controlul
pachetului, s-a constatat cã
acesta conþinea aproximativ 400
grame de canabis ºi un gram de
substanþã albã ce pãrea a fi

cocainã. Firu a fost
reþinut de poliþiºti,
imediat fiind efectuate
5 percheziþii la
domiciliile celorlalþi
membri ai grupãrii, în
localitãþile Calafat,
Moþãþei ºi Craiova, în
urma cãrora au fost
ridicate alte 115 grame
de canabis, 9 plante de
canabis în ghivece ºi
suma de 2.500 de lei,
provenitã din vânzarea
de droguri.
CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii Brigãzii de Combatere a Crimi-
nalitãþii Organizate (BCCO) Craiova, îm-
preunã cu procurorii DIICOT Craiova, cu
sprijinul ofiþerilor SIPI Dolj ºi al „masca-
þilor” de la IPJ Dolj, au fãcut, joi seara,
ºapte percheziþii domiciliare – cinci în Cra-
iova ºi câte una în Cãlãraºi ºi Dãbuleni –,
în cadrul unei acþiuni vizând destructura-
rea unei grupãri infracþionale specializate
în infracþiuni de skimming.

În urma descinderilor au fost gãsite ºi
ridicate în vederea continuãrii cercetãrilor
trei dispozitive tip „gurã de bancomat”,
componente electronice pentru copierea
datelor de la ATM-uri bancare ºi instru-
mente necesare confecþionãrii acestora, 27
de carduri bancare, 9 laptop-uri, 65 CD/

DVD, 9 telefoane mobile, 13 cartele SIM
ºi mai multe înscrisuri. În plus, în timpul
percheziþiei efectuate în Dãbuleni, la lo-
cuinþa lui Daniel Valentin Popa, de 30 de
ani, oamenii legii au dat ºi peste 150 gra-
me de canabis ºi 10 plante în diferite sta-
dii de vegetaþie (culturã de serã).

Mai multe persoane au fost duse la se-
diul DIICOT – Serviciul Teritorial Craio-
va, pentru audieri, în urma acestora
procurorul de caz dispunând reþinerea pen-
tru 24 de ore a lui Mihai Cristian Popa (29
de ani), din Craiova, Daniel Valentin Popa
(30 de ani), din Dãbuleni, ºi Adrian Gaie
(28 de ani), din Craiova. În plus, întrucât
nu a fost gãsit la domiciliu în momentul
acþiunii, oameni legii au declanºat operaþi-
unea „Nãvodul” pentru a da de urma lui
Alin Ovidiu Pãsculescu (26 de ani), din
Craiova, inspector asistent la DJST Dolj,
fiul Vetei Pãsculescu, directoare la ANIF
Dolj ºi candidatã pentru un loc în Parla-
ment din partea ARD Dolj.

Vineri dupã-amiazã, cei trei tineri reþi-
nuþi au fost prezentaþi Tribunalului Dolj cu
propunere de arestare preventivã pe 29 de
zile, procurorii DIICOT solicitând man-
dat ºi pe numele lui Pãsculescu. Instanþa
a admis propunerea, a dispus arestarea pre-
ventivã a celor patru, în cursul serii Alin
Ovidiu Pãsculescu fiind încarcerat în ares-
tul IPJ Dolj. Cei patru sunt acuzaþi de con-
stituire de grup infracþional organizat, de-
þinere de echipamente în vederea falsifi-
cãrii instrumentelor de platã electronicã,
vânzarea, importul sau distribuirea de dis-
pozitive, programe informatice, parole ori
coduri de acces, în scopul sãvârºirii de
infracþiuni, deþinere de droguri de risc ºi
cultivare de droguri de risc.

Potrivit anchetatorilor, gruparea era su-
pravegheatã de anul trecut, membrii ei fi-
ind suspectaþi cã au achiziþionat compo-
nente electronice din Hong-Kong, pe care
le-au introdus în þarã ºi cu care au con-
fecþionat aparaturã de skimming pe care
se pregãteau sã o foloseascã în state ale
Uniunii Europene.

CARMEN ZUICAN

Alin Ovidiu Pãsculescu, fiul Vetei Pãsculescu, directoare la Administraþia
Naþionalã de Îmbunãtãþiri Funciare (ANIF) Dolj ºi candidatã la un loc în Par-
lament din partea ARD Dolj, a ajuns dupã gratii într-un dosar vizând comite-
rea de infracþiuni de skimming. Tânãrul, angajat al Direcþiei Judeþene pentru
Sport ºi Tineret (DJST) Dolj, împreunã cu alþi trei membri ai grupãrii infracþi-
onale, au fost arestaþi preventiv pe 29 de zile vineri dupã-amiazã, în urma unei
acþiuni a poliþiºtilor ºi procurorilor de crimã organizatã craioveni desfãºuratã
joi seara. Oamenii legii au fãcut ºapte percheziþii, la locuinþa unuia dintre cei
vizaþi de acþiune fiind descoperite, în plus, mai multe ghivece cu canabis ºi 150
de grame de canabis. Cei patru au declarat deja recurs împotriva arestãrii
preventive, recurs ce se va judeca la Curtea de Apel Craiova.

Fiul VFiul VFiul VFiul VFiul Vetei Pãsculescu, arestat într-un dosar de skimmingetei Pãsculescu, arestat într-un dosar de skimmingetei Pãsculescu, arestat într-un dosar de skimmingetei Pãsculescu, arestat într-un dosar de skimmingetei Pãsculescu, arestat într-un dosar de skimming

Reamintim cã Alin Ovidiu Pãsculescu a devenit cunoscut în urmã cu trei ani, când a
fost implicat într-un grav accident de circulaþie petrecut la ieºirea din Dãbuleni. Pe 6
iunie 2010, pe DN 54 A, la ieºirea din Dãbuleni autoturismul Ford Mondeo în care se
aflau Pãsculescu ºi Alina Glãvan, de 18 ani, din localitate, s-a izbit violent de un stâlp din
beton. Fata a decedat în urma impactului, iar tânãrul, cãruia îi aparþinea maºina, a
suferit mai multe leziuni, între care ºi o fracturã. Varianta oficialã a fost cã la volan s-ar
fi aflat tânãra de 18 ani, însã au existat suspiciuni cã lucrurile n-ar fi stat chiar aºa,
pãrinþii tinerei susþinând cã fata a fost mutatã pe scaunul ºoferului dupã accident.
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Lotul olimpic de infor-
maticã al României a reu-
ºit încã o performanþã re-
marcabilã pe plan extern:
douã medalii de aur, o
medalie de argint ºi o
medalie de bronz la a
XXV-a ediþie a Olimpia-
dei Internaþionale de In-
formaticã.

Mihai Popa, elev în
clasa a XII-a la Colegiul
Naþional “Fraþii Buzeºti”
din Craiova, a fãcut din
nou cinste unitãþii de în-
vãþãmânt al cãrei proas-
pãt absolvent este. Elevul
craiovean, care a promovat cu
examenul de bacalaureat cu nota
9.90, a reuºit sã obþinã medalia
de bronz la cea de-a XXV-a ediþie
a Olimpiadei Internaþionale de In-
formaticã. Aceasta s-a desfãºu-
rat la Brisbane (Australia), în pe-
rioada 6-12 iulie, ºi a reunit 304

Bronz pentru Colegiul „Fraþii Buzeºti”
la Olimpiada Internaþionalã de Informaticã

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

de concurenþi, din 81
de þãri.

România a mai fost
reprezentatã la Olim-
piada Internaþionalã
de Informaticã de
Rareº Darius Buhai
(clasa a X-a, Colegiul
Naþional „Liviu Re-
breanu”) ºi Vlad Ale-
xandru Gavrilã (clasa
a XII-a, Liceul Inter-
naþional de Informa-
ticã), din Capitalã,
medaliaþi la numeroa-
se competiþii interna-
þionale, care ºi-au adã-

ugat în palmares noi medalii de
aur, la fel ca la precedenta ediþie.
De asemenea, Andrei Heidelba-
cher, elev în clasa a XI-a la Cole-
giul Naþional „C. D. Loga” din Ti-
miºoara, a obþinut o medalie de
argint. Olimpicii români au reve-
nit în þarã ieri.

Candidaþii care nu au promo-
vat sesiunea iunie-iulie a exame-
nului de bacalaureat se pot înscrie
pentru cea de a doua etapã, care
se desfãºoarã în perioada august-
septembrie. În judeþul Dolj sunt
aºteptaþi peste 3.000 de candidaþi,
iar cererile se depun începând de
astãzi la unitãþile de
învãþãmânt la care
aceºtia au studiat.
Cea de-a doua se-
siunea bacalaurea-
tului va debuta pe
19 august cu pro-
ba de competenþe
la Limba ºi litera-
tura românã ºi se
va încheia pe 30
august cu susþine-
rea probei scrise la
alegere din aria
profilului. Primele

Astãzi încep înscrierile
pentru sesiunea doua

de bacalaureat
rezultate vor fi afiºate pe 2 sep-
tembrie, pânã la ora 12.00, iar
contestaþiile se vor depune în ace-
eaºi zi, pânã la ora 16.00. Conte-
staþiile vor fi rezolvate în zilele
de 3 ºi 4 septembrie, urmând ca
rezultatele finale sã fie afiºate pe
5 septembrie.

Înscrierile pentru admiterea la cele 11 fa-
cultãþi ale Academiei de Studii Economice
(ASE) se fac în perioada 16-19 iulie pentru
anul universitar 2013-2014, instituþia de în-
vãþãmânt superior punând la dispoziþia vii-
torilor studenþi la licenþã un numãr 5.540 de
locuri la buget ºi taxã la forma de învãþã-
mânt de zi ºi 930 de locuri la forma de învã-
þãmânt la distanþã.

Pentru forma de învãþãmânt ID înscrieri-
le se fac între 16 ºi 19 iulie ºi 22 ºi 26 iulie.

Proba scrisã va fi susþinutã în zilele de
24 ºi 25 iulie, iar rezultatele finale vor fi
afiºate pe 26 iulie.

Cifra de ºcolarizare pentru mastera-
tele de cercetare propusã de ASE este
de 550 de locuri, pentru masteratele
profesionale de specializare de 2.795 de
locuri, iar pentru programele de maste-
rat complementar de 2.515 locuri, în-
scrierile urmând se face între 27 - 29
iulie. Admiterea la studiile universitare
de licenþã (3 ani) se face în douã etape
distincte: pentru ocuparea locurilor fi-

nanþate de la buget ºi a celor cu taxã, cu
examen de admitere (70% testul grilã, 30%
media examenului de bacalaureat), pentru
ocuparea locurilor cu taxã, rãmase disponi-
bile dupã prima etapã, fãrã examen de admi-
tere, pe baza mediei de la bacalaureat.

În ceea ce priveºte studiile de doctorat,
înscrierea s-a fãcut între 1 februarie ºi 14
iunie, examenul de specialitate se va desfã-
ºura în zilele de 18 ºi 19 iulie, iar rezultatele
vor fi afiºate în 20 iulie.

Pe 27 septembrie, publicul craiovean este
invitat sã participe la evenimentul “Noaptea
cercetãtorilor” co-organizat de Universita-
tea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaºi ºi de uni-
versitãþile partenere: Universitatea din Bucu-
reºti, Universitatea „Babeº-Bolyai” din Cluj
Napoca, Universitatea de Vest din Timiºoa-
ra, Universitatea din Craiova, precum ºi
Institutul de Fizicã Atomicã ºi Institutul
Naþional de Fizica Laserilor, Plasmei ºi
Radiaþiei.

Evenimentul, al cãrui scop este sã pro-
moveze cercetarea în rândul publicului
larg, se va desfãºura în aceeaºi searã în
peste 300 de oraºe din Europa. În Româ-
nia, acesta va avea loc în Iaºi, Bucureºti,
Timiºoara, Craiova ºi Cluj, în locaþii din
centrele oraºelor ºi din campusurile uni-
versitare. Profesori ºi studenþi de la Uni-
versitatea din Craiova, cercetãtori ºi vo-
luntari vor fi prezenþi în holul central al
Universitãþii, îndemnând publicul sã înþe-

Noaptea cercetãtorilor

În septembrie, Universitatea
din Craiova va sãrbãtori ºtiinþa

leagã ºtiinþa dincolo de ecuaþii ºi formule. Fie-
care experiment va fi însoþit de explicaþii prie-
tenoase despre fenomenele fizice sau chimice
ce stau la baza efectelor spectaculoase. “Noap-
tea cercetãtorilor” se organizeazã în toate þãri-
le Uniunii Europene, cu sprijinul financiar al
Comisiei Europene, prin fondurile FP7.

În perioada 24 iunie – 5 iulie
a.c., elevii ªcolii Gimnaziale Filiaºi
au fost implicaþi în proiectul “Fa-
milia de la ºcoalã”, susþinut de
Fundaþia „Terre des hommes”. Cu
ajutorul acestui proiect, echipa de
cadre didactice – formatã din prof.
Dinu Dãnuþ, prof. înv. primar Pre-
oteasa Ana Angelica, prof. înv. pri-

mar ªtefãnescu Alina Mihaela,
prof. înv. primar Minea Teodora,
prof. înv. preºcolar Goagã Mari-
lena ºi prof. înv. preºcolar Doica-
ru Ioana – a reuºit sã-i sprijine pe
elevii cuprinºi în grupul-þintã, pen-
tru ca aceºtia sã se integreze cu
uºurinþã în comunitatea ºcolarã ºi
sã fie acceptaþi de cei jur indife-

rent de situaþia familialã ºi socialã.
De asemenea, s-a avut în vede-

re convingerea pãrinþilor asupra
importanþei educãrii timpului liber
la copiii lor, creºterea încrederii
acestora în instituþia ºcolarã, o mai
bunã colaborare ºi implicare în spri-
jinirea activitãþilor curriculare ºi
extracuriculare, cunoscându-se
importanþa acestora în desãvârºi-
rea lor. ªcoala a devenit un altfel de
loc pentru o altfel de învãþare în
aceastã perioadã, iar pentru copil o
nouã experienþã din viaþa de ºcolar.

«În cadrul proiectului elevii au
învãþat ºi practicat jocuri instruc-

tiv-recreative, pe care, mai apoi,
le-au organizat singuri. Însuºindu-
ºi abilitatea de a se organiza sin-
guri, aceasta s-a transferat ºi asu-
pra altor tipuri de activitãþi, de în-
vãþare efectivã, de efectuare a unor
sarcini practice, de lucru în echi-
pã. Au învãþat sã descopere îm-
preunã, sã comunice, sã se orga-
nizeze, sã respecte reguli, sã avan-
seze propuneri, sã aibã încredere
în sine ºi, mai ales, sã se bucure
împreunã. Mulþumim Fundaþiei
„Terre des hommes”, echipei ma-
nageriale a ªcolii Gimnaziale Filiaºi,
reprezentatã de domnii directori

prof. Mondescu Alin, prof. Dinu
Dãnuþ, prof. înv. primar Goagã
Florian, precum ºi partenerilor ºi
sponsorilor noºtri», au spus pro-
fesorii coordonatori.

Partenerii implicaþi în proiect au
fost: Primãria ºi Consiliul Local
Filiaºi, Biblioteca Orãºeneascã „An-
ton Pann”, Poliþia Filiaºi, Crucea
Roºie, Teatrul pentru Copii ºi Ti-
neret „Colibri” Craiova, iar spon-
sori – Primãria ºi Consiliul Local
Filiaºi, Asociaþia „Fraþii Racoþea-
nu”, Progym Spa and Fitness, Re-
staurant Flora, Stãvaru Petre.
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 Proiect al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri”, de-
rulat în perioada estivală, „Maratonul păpuşilor” continuă!
După ce, între 1 şi 7 iulie, au fost aşteptaţi să vadă „Beatles,
my love”, copiii sunt invitaţi acum la spectacolul „Ţi-a ieşit
coşaru-n drum”, cu Alla Cebotari şi Ionica Dobrescu. Re-
prezentaţii au loc zilnic, începând de astăzi până duminică,
20 iulie, inclusiv, cu începere de la ora 19.30, în aer liber –
Piaţa „William Shakespeare” (esplanada Teatrului Naţional).

„Maratonul păpuşilor” continuă
cu spectacolul „Ţi-a ieşit coşaru-n drum”
„Maratonul păpuşilor” va continua c u specta-

colele „Parodii cu păpuşi” (27-31 iulie),  „Auto-
buzul cu păpuşi” (7-14 august),  „Prietenii Mota-
nului Încălţat” (15-20 august) şi „La joacă prin
lumea pov eştilor” (22-27 augus t). „Es te un pro-
gram c are nu urmăreşte bifarea tradiţionalei deja
stagiuni estivale,  ci demonstraţii de mânuire, de
dibăcie ş i dexteritate spec ifice păpuşarilor”, decla-
ra, la debutul proiectului,  Adriana Teodorescu,
managerul Teatrului „Colibri”.

«Păpuş i din spec tacolele ac tuale sau păpuşi ui-
tate din spec tac ole „pensionate”, inc lusiv c ostume şi de-
coruri, nu vor ajunge, c a altădată,  la lada cu gunoi, ci
vor reveni în atenţia publicului, ca într-o expoziţie vi-
vantă şi muzicală. Craiovenii vor vedea lucruri impresio-
nante şi nu spun vorbe mari. Vrem să le arătăm ce în-
seamnă să fii păpuşar şi cât de dif icil es te. E o muncă
foarte grea! Cine zice că păpuşăritul este o joacă se în-
şeală amarnic ”, a mai spus managerul.

Concertele din regiunea Abruz-
zo îi vor avea la pupitrul dir ijoral
pe doi muzicieni italieni: Gianmi-
che le  D’Errico  ş i Mass imo
Alessio Taddia, cu acesta din

Artiştii Filarmonicii
„Oltenia”
pleacă, din nou,
în turneu în Italia

În perioada 18 iulie  – 2 august a.c., Orchestra Simfonică a
Filarmonicii „Oltenia” va întreprinde un turne u de  ze ce conce r-
te  în Italia,  în regiunea Abruzzo (oraşele Vasto, Cupello,  Orto-
na, Altino). Tot pentru ace st an „se poartă discuţii pentru orga-
nizare a a încă două turnee – unul în Bulgaria, altul în Franţa”,
de clara, cu ceva timp în urmă, managerul instituţiei,  Vlad Dră-
gulescu. Turneul în Bulgaria pare-se că va ave a loc în partea a
doua a lunii septembrie şi va cuprinde  oraşele Vidin,  Montana,
Pleven, Lovech, Gabrovo şi,  probabil, Sofia.

urmă artiştii craioveni mai cola-
borând în trecut.  În 2003, dirijo-
rul s-a aflat pe scena Filarmoni-
cii „Oltenia” într-un c onc ert de
Anul Nou, iar  în martie 2005 a

condus  orc hes tra instituţiei într-
un turneu la Bologna.  În cadrul
celor zec e c oncerte, muzic ienii
craioveni vor colabora cu solis-
tul violonist Cristian Pintilie, cu
c hitaristul Giordano Pass ini ,
prec um ş i c u „Eon” Guitar
Quarte t, din Italia,  avându-i în
componenţă pe Giovanni Maselli,
Rita Casagrande, Roberto Tascini
şi Mario Barbuti.

Programul va cuprinde cunos-

cute creaţii de Ludw ig van Beet-
hoven (Uvertura „Coriolan”,  op.
62; Simfonia a IV-a în Si bemol
major, op. 60; Simfonia a VII-a
în La major,  op. 92; Romanţa nr.
2 în Fa major pentru vioară şi or-
ches tră, op.  50), Wolfgang Ama-
deus  Mozart (Uvertura operei
„Nunta lui Figaro”, K. 492; Sim-
fonia nr. 41 în Do major, K. 551,
„Jupiter”),  Gioac chino Rossini
(Uverturile operelor „Bărbierul din

Sevilla” şi „Cenuşăreasa”); Felix
Mendelssohn-Bartholdy (Uvertu-
ra „Visul unei nopţi de vară”),
Pablo de Sarasate („Zigeunerwei-
sen” / „Melodii lăutăreş ti” pentru
vioară şi orchestră, op.  20), Joa-
quin Rodrigo („Conc ierto de
Aranjuez” pentru chitară ş i or-
ches tră; „Fantasia para un gentil-
hombre” pentru chitară şi orches-
tră; „Concierto andaluz” pentru
patru chitare şi orchestră).

Artiş tii Filarmonicii c raiove-
ne – atât Orchestra, condusă de
dir ijorul italian Silvano Fronta-
lini,  c ât şi Corala Academic ă –
au mai efec tuat un turneu în
Italia şi anul trec ut, între 22 iu-
lie ş i 24 august, când au sus ţi-
nut pes te zece c oncerte în re-
giunea Sic ilia. Programul a in-
c lus  atunc i opera is toric ă în
două episoade „Mameli” sau
„Alba italica” ,  de R.  Leonca-
vallo, operele „Cavalleria rus-
ticana”  de P.  Mascagni, „Pa-
iaţe”  de R. Leonc avallo şi „Tos-
ca”  de G. Puc cini.

Expoziţia „SacrifICE” are
la bază un performance creat
de artist în cadrul expoziţiei
de la Palatele Brâncoveneşti,
vernisată în luna aprilie a
acestui an. Proiectul explorea-
ză tema sacrificiului de sine
în scopul creaţiei printr-un
video care captează procesul
de topire până la dispariţie al
autoportretului din gheaţă al
artistului. Ritualul simbolic de
transformare se împlineşte
prin crearea unei ediţii limita-
te de 50 de fiole în care a fost
îmbuteliată apa obţinută în
cadrul performance-ului iniţial,
care vor însoţi lucrarea video
de la Veneţia, alături de alte
materiale ilustrative. Ediţia
este însoţită  de un certificat
de autenticitate.

Pentru realizarea acestui

O expoziţie a
artistului Mihai
Ţopescu –
cuprinzând
lucrări de
sculptură în
sticlă, lemn, şi
metal, dar şi
instalaţii – a
putut fi văzută şi
la Craiova, cu ani
în urmă. Mai
precis pe 26 aprilie 2006, în cadrul celei de-a V-a ediţii a
Festivalului Internaţional „Shakespeare”. Evenimentul a fost
organizat la Muzeul de Artă, în colaborare cu Uniunea Artiştilor
Plastici din România şi cu Consiliul Judeţean Dolj. De aseme-
nea, Craiova colaborează cu Mihai Ţopescu la fiecare ediţie a
Festivalul-concurs Naţional al Interpreţilor Cântecului
Popular Românesc „Maria Tănase”, acesta realizând trofeele
acordate câştigătorilor. Inclusiv în acest an, în care manifesta-
rea se va desfăşura între 14 şi 18 octombrie, laureaţii vor
primi, pe lângă diplome şi premii în bani, un trofeu – creaţie a
renumitului artist sticlar.

„SacrifICE” –
expoziţie a maestrului
Mihai Ţopescu
la Veneţia

În Mica Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică
de la Veneţia va avea loc mâine, 16 iulie, ora 18.30, vernisajul expoziţiei
„SacrifICE”, aparţinând artistului decorator şi designer de sticlă Mihai Ţo-
pescu. Recunoaşterea sa a depăşit demult nu doar graniţele României, ci şi
pe cele ale Europei. Artistul a reuşit cu ajutorul unei mici fabrici de sticlă, la
Târgu Jiu, oraşul său de baştină, să confere acestui loc un plus de identitate
culturală, în afară de cea a cunoscutului concitadin Constantin Brâncuşi.
Lucrările sale artistice – „sculpturi” în sticlă, lemn şi metal – sunt apreciate
astăzi în întreaga lume pentru originalitatea lor şi, nu în ultimul rând, pen-
tru calitatea la care sunt executate. Creaţii într-o debordantă fantezie de
forme şi culori, cu spirit ludic, aparţin „brand”-ului Ţopescu.

Mihai Ţopescu s-a născut la 21 februarie 1956, în Ţi-
cleni, judeţul Gorj. Este absolvent al Institutului de Arte
Plastice „Ion Andreescu” din Cluj, secţia sticlă, promoţia
1981, clasa prof. Cornel Ailincăi şi Mircea Spătaru. În
anul 1985 a urmat un curs de specializare în cadrul Acade-
miei „Kunst Baden” din Viena. Este membru al UAP Târ-
gu Jiu şi Arad, iar din anul 2000 este membru al Centro
Studio-Vetro Murano din Veneţia.

Artistul a participat la expoziţii de grup şi personale
în ţară (Bucureşti, Arad, Craiova, Târgu Jiu, Bacău) şi
străinătate, în Danemarca (Ebeltoft), Cehia (Novy-Bor),
Japonia (Kanazaw a),  Belgia (Bruxelles) Germania
(Köln), Olanda (Tubbergen) şi a fost distins cu nume-
roase premii naţionale şi internaţionale. Între acestea:
Premiul I al Ministerului Industriei Române – Premiu
pentru Glass Design (1988) – Medalia de Argint; Pre-
miul Institutului American Interfaith, Philadelphia, S.U-
.A. (1992); Premiul I, Premiu Naţional pentru Glass
Design – sticlă, România (1993); Premiul Artelor Fo-
cului oferit de UAP (2003 şi 2004); Premiul Naţional
de Sculptură „Constantin Brâncuşi”, Târgu Jiu.

proiect s-au implicat nume
importante ale artei contem-
porane româneşti şi internaţi-
onale, precum Luminiţa Sa-
bău – curator şi iniţiator al pro-
iectului „Premiul European de
Artă”, Victor Kornis – desig-
ner şi criticul de artă Cătălin
Davidescu – inspector supe-
rior în cadrul Direcţiei Jude-
ţene pentru Cultură Dolj. Eve-
nimentul este organizat în co-
laborare cu Uniunea Artişti-
lor Plastici din România –
Filiala Gorj şi beneficiază de
patronajul Primăriei oraşului
Veneţia. Expoziţia, realizată
cu sprijinul financiar al Insti-
tutului Cultural Român, va
putea fi vizitată în Mica Ga-
lerie a IRCCU Veneţia până
pe data de 15 august a.c., in-
trarea fiind liberă.
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Umbritã de catastrofa feroviarã
de la Bretigny-sur-Orge (soldatã
cu ºase morþi ºi 30 de rãniþi), sãr-
bãtoarea naþionalã a Franþei a de-
butat cu un omagiu al soldaþilor
francezi ºi malieni care au trecut
pe sub Arcul de Trimf, pe
Champs-Elysees, la Paris, înainte
ca ºeful statului, Francois Hollan-
de, sã ofere tradiþionalul interviu,
televizat pe France 2 ºi TF 1, la
care nu a renunþat. Ceremonia a
debutat la ora 10.00. Tot în ajunul
marii sãrbãtori, Franþa a pierdut,
de asemenea, din partea agenþiilor
de raiting tripul A, dar seara, poate
palidã compensaþie, echipa sa de
fotbal – tineret sub 20 de ani –, la
Istanbul, ºi-a adjudecat finala Cam-
pionatului mondial, pentru prima
datã, în faþa reprezentativei simi-
lare a Uruguayului.  Prezenþa tru-
pelor africane, dar, de asemenea,
a militarilor germani, croaþi, bel-
gieni ºi danezi la defilare a fost „un
omagiu” al celor care contribuie la
lichidarea terorismului pe teritoriul
malian ºi participã la construcþia
preþioasei prietenii europene, a
scris ºeful statului în mesajul di-
fuzat cu ocazia zilei de 14 Iulie.
Secretarul general al ONU, Ban Ki-
moon, preºedintele malian, Dion-
counda Traore, preºedintele croat,
Ivo Josipovici, s-au aflat printre in-
vitaþii de onoare la marea sãrbã-
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toare. De asemenea, printre invi-
taþi au fost miniºtrii Apãrãrii din 13
þãri africane care participã la ope-
raþiuni alãturi de forþele franceze,
pentru eliminarea combatanþilor
islamiºti, încã prezenþi în nordul
þãrii, unde sunt prevãzute alegeri
prezidenþiale la 28 iulie. Francois
Hollande a salutat trupele franceze
care constituie vârful de lance al
operaþiunii „Serval”, descinse pe
Champs Elysees. ªi asta la ºase luni
dupã ce, la 11 ianuarie a.c., 3.200
de militari s-au angajat în Mali.
Francois Hollande a avut ocazia ºi
a dorit, pe 14 iulie a.c., „sã redea
Franþei o perspectivã, nu pentru
un an sau doi, ci pentru viitori zece
ani”, cum s-a confesat sâmbãtã,
la o recepþie a ministrului Apãrãrii.
Ieri, în cursul interviului televizat,
luat de Claire Chazol ºi Laurent
Delahousse, s-a pronunþat în pri-
vinþa situaþiei din Mali ºi Siria, dar
ºi a altor dosare internaþionale.
Defilarea militarã pe Champs Ely-
sees, la care întreaga lume a pri-
vit, a adus 4.823 de bãrbaþi ºi fe-
mei, numeroase vehicule (265),
avioane ºi elicoptere moderne, din
ultima generaþie. Elicopterele Ti-
gre, blindatele uºoare VBC 1, cu
eficacitate doveditã în Afganistan,
noul avion de transport miliar Air-
bus A400M, s-au constituit în ve-
detele spectacolului. În fine, reve-

nim la discuþia televizatã de la Pa-
latul Elysees: Francois Hollande a
dorit sã livreze „luminã pe primele
14 luni” de preºedinte. Confruntat
cu o situaþie economicã ºi socialã
deosebite, el a încercat sã ofere toa-
te argumentele posibile. Bineînþe-
les, a vorbit ºi de tratatul franco-
german, mai ales cã o brigadã fran-
co-germanã ºi mai multe avioane
germane, belgiene ºi daneze au
participat la defilare. Ca o conclu-
zie: Franþa rãmâne în grupul
restrâns al celor mai dezvoltate na-
þiuni. E adevãrat cã actualul con-
text, destul de puþin favorabil, nu
încurajeazã vocile optimiste care,

aflate în minoritate, riscã sã fie din
ce în ce mai puþin auzite. Vocaþia
de þarã-pilot a UE rãmâne. De aici
ºi prezenþa sporitã pe scena inter-
naþionalã. Din pãcate pentru ºeful
statului nu existã subiect mai delicat
decât nivelul de trai. Aºa se explicã
scãderea cotei de popularitate. Spi-
ritul critic al francezilor rãmâne, în
general, treaz ºi nu e puþin într-o
epocã de uniformizare a gândirii, la
fel capacitatea de a protesta. Dar
francezii rezistã cu un anume suc-
ces, oricum mai bine decât majori-
tatea celorlalte naþiuni, în faþa exce-
selor mondializãrii culturale: identi-
tatea francezã este încã sãnãtoasã.

Paisprezece persoane
erau în continuare spitali-
zate, ieri-dimineaþã, în
Franþa, dupã deraierea
unui tren, vineri dupã-
amiaza, la Brétigny-sur-
Orge, în apropiere de Paris,
relateazã AFP. Prognosticul
pentru doi dintre rãniþi
este rezervat, a declarat
prefectul departamentului
Essonne, Michel Fuzeau.

Dupã cum aminteºte
AFP, deraierea unui tren de
cãlãtori pe ruta Paris –
Limoges (centrul Franþei),
petrecutã vineri dupã
amiazã la staþia Brétigny-

14 persoane încã spitalizate
în urma accidentului de tren

de lângã Paris
E greu de descris în cuvinte plãce-

rea participanþilor, cu consumul de adre-
nalinã aferent, la cursa tradiþionalã de
tauri, de la San Fermin, din Pampeluna
– nordul Spaniei – încheiatã, sâmbãtã,
cu 23 de rãniþi, dintre care unul grav,
primul la sãrbãtoarea din acest an. Inci-
dentul s-a produs în momentul în care
sutele de alergãtori, urmãriþi de tauri, s-
au îngrãmãdit la intrarea în arenã, punc-
tul de sosire al cursei, unde o poartã a

Pampeluna:  Un spectacol  grotesc

Un senator din partidul anti-imigranþi
Liga Nordului a comparat-o cu un urangu-
tan pe Cecile Kyenge (foto), primul minis-
tru de culoare din istoria Italiei, cuvinte pe
care premierul italian Enrico Letta le-a
calificat, ieri, drept „inacceptabile”.

Sâmbãtã, în cadrul unei reuniuni a
partidului sãu la Treviglio (nord), senatorul
Roberto Calderoli, cunoscut pentru
declaraþiile sale controversate, a declarat
urmãtoarele referitor la ministrul de origine
congolezã: Cecile Kyenge „face bine sã fie
ministru, însã poate cã ar trebui sã o facã
în þara sa. (...) Mã consolez atunci când
navighez pe net ºi vãd fotografii ale
guvernului. Îmi plac animalele (...), însã
când vãd imaginile Ceciliei Kyenge, nu pot
sã mã abþin sã nu gândesc la asemãnãri cu
un urangutan, chiar dacã nu afirm cã ea ar
fi unul”. Aceste declaraþii au fost preluate
de toate mass-media ºi reþelele de sociali-

fost închisã inexplicabil. Ambuteiajul
uman, creat în timp ce unul dintre tauri
s-a grãbit sã treacã peste masa de aler-
gãtori intratã în panicã, s-a încheiat cum
nu se putea mai prost: 23 de persoane
au fost rãnite ºi spitalizate, între care ºi
un spaniol de 19 ani, originar din Vito-
ria, Þara Bascilor, aflat în stare foarte
gravã (traumatism toracic, cu sindrom
de asfixiere), potrivit Departamentului
de Urgenþã al Spitalului Navarra. Doi

dintre rãniþi, un american de 35
de ani ºi un spaniol de 19 ani,
au fost împunºi de tauri, iar alþi
21 de cursanþi, inclusiv un fran-
cez de 20 de ani din Bayonne,
au fost rãniþi în diferite grade.
Periculosul traseu al cursei mã-
surã 848,6 metri pânã la arena
oraºului. Din anul 1911, 15 aler-
gãtori ºi-au gãsit moartea, ulti-
mul un spaniol, în 2009.

sur-Orge, s-a soldat cu
moartea a ºase persoane.
Ministrul francez al Trans-
porturilor, Frédéric Cuvil-
lier, a subliniat sâmbãtã
citat de postul de radio
RTL cã nu a fost vorba de o
„problemã umanã” ºi a
precizat cã locomotiva ºi
vagoanele „erau cu toate
verificãrile la zi”, adãugând
totuºi cã „materialul
rulant are o vechime de
30 de ani”. Compania
naþionalã feroviarã
SNCF a precizat cã
în tren se aflau circa
365 de pasageri.

zare, provocând numeroase reacþii
de indignare.

Duminicã dimineaþa, într-un
comunicat oficial, premierul
Enrico Letta a reacþionat personal:
„Cuvintele raportate de presã ºi
atribuite senatorului Calderoli
referitor la Cecile Kyenge sunt
inacceptabile ºi depãºesc orice
limite”. La rândul sãu, preºedintele
Senatului, Pietro Grasso, a cerut
ca senatorul Calderoli sã-i cearã
scuze dnei Kyenge, iar preºedinte-
le Camerei Deputaþilor, Laura
Boldrini, ºi-a exprimat solidaritatea
cu ministrul, condamnând „cuvin-
tele vulgare ºi nedemne”. În ceea ce o
priveºte pe principala vizatã, Cecile
Kyenge a declarat, ieri, pentru Ansa: „Nu
iau personal cuvintele lui Calderoli, însã
ele mã întristeazã, din cauza imaginii pe

care o conferã Italiei”.
Calderoli este un obiºnuit al provocãri-

lor: în 2006 a fost nevoit sã demisioneze
din Guvernul Berlusconi, dupã ce a
îmbrãcat un tricou anti-islam.

Scandal în Italia: Un senator îl comparã pe un ministru de culoare cu un „urangutan”

Slovacia: Zid de beton
pentru izolarea comunitãþii
rome

Una dintre primãriile oraºului
Kosice (al doilea ca mãrime din
Slovacia, cu o populaþie de 240 mii
de locuitori) a construit un zid de
beton menit sã izoleze un cartier cu
populaþie majoritarã romã de restul
oraºului, informeazã AFP citând o
publicaþie online localã. Este al
optulea zid cu aceasta funcþie
construit dupã 2009 în regiune ºi al
paisprezecelea construit în þarã,
potrivit Romovia.sme.sk. „Nu se
vorbeºte niciodatã înainte de
construcia zidurilor de segregare,
astfel încât nimeni sã nu opreascã
proiectele”, a declarat fostul ministru
plenipoteniar pentru comunitãþile
rome din cadrul guvernului slovac,
Miroslav Pollak, pentru site-ul de
’tiri. Decizia de a ridica zidul cu o
înãlime de doi metri a fost luatã de
primarul unui cartier vecin celui cu
populaþie majoritar romã, invocând o
serie de furturi de maºini dintr-o
parcare aflatã în zonã. Potrivit
recensãmântului din 2011, în
Slovacia, o þarã cu 5,4 milioane de
locuitori, trãiesc aproximativ
106.000 de romi. Experþii estimeazã
ca numãrul real este mult mai mare.
China: 500.000 de persoane
au fost evacuate din calea
taifunului Soulik

Jumãtate de milion de persoane a
fost evacuat în estul Chinei din calea
taifunului Soulik, care a adus, ieri,
ploi torenþiale, dar este în scãdere,
dupã ce în Taiwan a fãcut douã
victime, relateazã AFP. Soulik a lovit
provincia chinezã Fujian cu rafale de
vânt de circa 120 km/orã, însã a fost
retrogradat la categoria de depresiu-
ne tropicalã, a anunþat agenþia meteo
chinezã. Peste 500.000 de persoane
au fost puse la adãpost de intemperii
în Fujian ºi în provincia vecinã,
Zhejiang, ºi 5.500 de militari au fost
mobilizaþi. Potrivit agenþiei oficiale
de presã Xinhua, circa 31.000 de
ambarcaþiuni s-au refugiat în
porturile din regiune. Trecerea
taifunului Soulik s-a soldat cu doi
morþi, un dispãrut ºi 104 de rãniþi în
Taiwan. În august 2009, taifunul
Morakot, cel mai teribil din istoria
Taiwanului, a fãcut 600 de victime,
cel mai multe prinse sub enormele
alunecãri de pãmânt din sud.
Belfast: Zeci de poliþiºti
au fost rãniþi în confruntãri
cu protestatari loialiºti

Cel puþin 32 de agenþi de poliþie
au fost rãniþi în Belfast în cursul
nopþii de vineri spre sâmbãtã în
confruntãri cu protestatari loialiºti.
În acest context, autoritãþile
britanice au mobilizat sute de
poliþiºti suplimentari în Irlanda de
Nord, relateazã CNN. Sute de
loialiºti au ieºit pe strãzi pentru a
protesta faþã de o decizie adminis-
trativã care interzice marºurile
protestante în zona catolicã
Ardoyne. Protestatarii au atacat
forþele de ordine cu pietre, sticle ºi
bâte, poliþia ripostând cu tunuri de
apã. 11 suspecþi au fost reþinuþi. Un
deputat, Nigel Dodds, a fost
spitalizat scurt timp dupã ce a fost
lovit în cap cu o sticlã aruncatã
spre poliþie. Mii de protestanþi pro-
britanici organizeazã în fiecare
varã marºuri în Irlanda de Nord,
spre indignarea catolicilor care
doresc unificarea cu Irlanda.
Violenþele între protestanþii ºi
catolicii nord-irlandezi reapar
sporadic dupã acordul de pace din
1998, care a pus capãt conflictului
ce dura de trei decenii.
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Anunþul tãu!
MFP-ANAF-DG.F.P.Dolj-Administraþia Finan-
þelor Publice Segarcea, organizeazã a treia
licitaþie publicã, in condiþiile precizate de OG
nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fisca-
lã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, la sediul debitorului CIUCÃ MARI-
NELA ALINA – comuna BISTRET, jud. Dolj
CNP 2790908160013, dosar de executare sili-
tã nr. 553447/01.02.2013, în data de 26.07.2013,
ora 10.00 pentru vânzarea urmãtoarelor: -
Bunuri mobile: - Motocicleta Qingqi tip
QM125T-10D, preþ 690 lei - Preþurile de porni-
re la licitaþie nu includ TVA. Invitãm pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor bu-
nuri sa înºtiinþeze despre aceasta AFP Segar-
cea, înainte de data stabilitã pentru vânzare,
menþionatã mai sus. Invitãm pe cei interesaþi
în cumpãrarea bunurilor mobile, sã se prezin-
te la termenul de vânzare ºi la locul fixat în
acest scop ºi sã depunã, cu cel puþin o zi
înainte de data licitaþiei, urmãtoarele documen-
te: 1. oferta de cumpãrare; 2. dovada depu-
nerii ofertei de participare reprezentând 10%
din preþul de pornire la licitaþie în contul IBAN
RO57TRZ2955067XXX000390, cod fiscal
4416952 deschis la Trezoreria Segarcea, con-
form pct. 157.4 din HG nr. 1050/2004; 3. Îm-
puternicirea persoanei care îl reprezintã pe
ofertant; 4. Pentru persoanele juridice de na-
þionalitate româna, copie de pe certificatul unic
de inregistrare eliberat de ORC; 5. Pentru per-
soane juridice strãine, actul de înmatriculare
tradus în limba românã; 6. Pentru persoane
fizice române, copie de pe actul de identitate;
7. Pentru persoane fizice strãine, copie de pe
paºaport; 8. Dovada emisã de organele fisca-
le cã nu au obligaþii fiscale restante faþa de
acestea (Consiliul Local ºi Administraþia Fi-
nanciarã în raza cãrora se aflã domiciliul sau
sediul). Împotriva prezentului înscris, cel inte-
resat poate introduce contestaþie la instanþa
judecãtoreascã competentã, în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cunoºtiinþã,
în conformitate cu prevederile art. 172-173 din
OG nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Licitaþia începe de la
cel mai mare preþ din ofertele de cumpãrare
scrise, dacã acesta este superior preþului de
pornire la licitaþie, iar în caz contrar va începe
de la acest din urmã preþ. Adjudecarea se va
face în favoarea participantului care a oferit
cel mai mare preþ, dar nu mai puþin decât pre-
þul de pornire. Taxa de participare nu se resti-
tuie ofertanþilor care nu s-au prezentat la lici-
taþie, celui care a refuzat încheierea procesu-
lui-verbal de adjudecare, precum ºi adjude-
catarului care nu a plãtit preþul. Pentru infor-
maþii suplimentare vã puteþi adresa  AFP Se-
garcea, strada Unirii, nr. 56, sau la telefon:
0251/210.644.

Anunþul tãu!
MFP-ANAF-DGFP Dolj-Administraþia Finanþe-
lor Publice Segarcea, organizeazã a treia lici-
taþie publicã, in condiþiile precizate de OG nr.
92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare, la SC JANCO CENTER SRL–comuna
GOICEA cod de identificare fiscalã 22891290
dosar de executare silitã nr. 16720/04.05.2011,
in data de 25.07.2013, ora 10.00 pentru vânza-
rea urmãtoarelor bunuri mobile: - Bunuri mo-
bile: Schelã metalicã pentru construcþii 100,80
mp, preþ  3450 lei. Licitaþia se va desfaºurã în
localitatea Ghindeni unde se aflã depozitatã -
Preþurile de pornire la licitaþie nu includ TVA.
Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta
AFP Segarcea, înainte de data stabilitã pentru
vânzare, menþionatã mai sus. Invitãm pe cei
interesaþi în cumpãrarea bunurilor mobile, sã
se prezinte la termenul de vânzare ºi la locul
fixat în acest scop ºi sã depunã, cu cel puþin o
zi înainte de data licitaþiei, urmãtoarele docu-
mente: 9. oferta de cumpãrare; 10. dovada de-
punerii ofertei de participare reprezentând 10%
din preþul de pornire la licitaþie în contul IBAN
RO57TRZ2955067XXX000390, cod fiscal
4416952 deschis la Trezoreria Segarcea, con-
form pct. 157.4 din HG nr. 1050/2004; 11. Împu-
ternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofer-
tant; 12. Pentru persoanele juridice de naþiona-
litate româna, copie de pe certificatul unic de
inregistrare eliberat de ORC; 13. Pentru per-
soane juridice strãine, actul de înmatriculare
tradus în limba românã; 14.Pentru persoane
fizice române, copie de pe actul de identitate;
15. Pentru persoane fizice strãine, copie de pe
paºaport; 16. Dovada emisã de organele fisca-
le cã nu au obligaþii fiscale restante faþa de aces-
tea (Consiliul Local ºi Administraþia Financiarã
în raza cãrora se aflã domiciliul sau sediul). Îm-
potriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestaþie la instanþa judecãtoreas-
cã competentã, în termen de 15 zile de la co-
municare sau luare la cunoºtiinþã, în conformi-
tate cu prevederile art. 172-173 din OG nr. 92/
2003, republicatã, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare. Licitaþia începe de la cel mai mare
preþ din ofertele de cumpãrare scrise, dacã
acesta este superior preþului de pornire la lici-
taþie, iar în caz contrar va începe de la acest
din urmã preþ. Adjudecarea se va face în fa-
voarea participantului care a oferit cel mai mare
preþ, dar nu mai puþin decât preþul de pornire.
Taxa de participare nu se restituie ofertanþilor
care nu s-au prezentat la licitaþie, celui care a
refuzat încheierea procesului-verbal de adju-
decare, precum ºi adjudecatarului care nu a
plãtit preþul. Pentru informaþii suplimentare vã
puteþi adresa  la AFP Segarcea, strada Unirii,
nr.56, sau la telefon: 0251/210.644.

Anunþul tãu!
MFP-ANAF-DG.F.P.Dolj-Administraþia Finanþe-
lor Publice Segarcea, organizeazã a doua lici-
taþie publicã, in condiþiile precizate de OG nr.
92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, re-
publicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, la sediul debitorului PFA OLARU CA-
MELIA – comuna VALEA STANCIULUI sat H-
Poenari, jud. Dolj CF 23310264, dosar de exe-
cutare silitã nr.19742/01.06.2011/, în data de
24.07.2013, ora 10.00 pentru vânzarea urmã-
toarelor: - Bunuri mobile: - Instalaþie de irigat
cu tambur, preþ 20074 lei - Masinã, de erbici-
dat 6001P612 preþ  2663 lei. Motopompã Ruris
3 preþ. 413 lei,Total 23150 lei. Preþurile de porni-
re la licitaþie nu includ TVA. Invitãm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã
înºtiinþeze despre aceasta AFP Segarcea, înain-
te de data stabilitã pentru vânzare, menþionatã
mai sus. Invitãm pe cei interesaþi în cumpãrarea
bunurilor mobile, sã se prezinte la termenul de
vânzare ºi la locul fixat în acest scop ºi sã depu-
nã, cu cel puþin o zi  înainte de data licitaþiei,
urmãtoarele documente: 17. oferta de cumpãra-
re; 18. dovada depunerii ofertei de participare
reprezentând 10% din preþul de pornire la licita-
þie în contul IBAN RO57TRZ2955067XXX000390,
cod fiscal 4416952 deschis la Trezoreria Segar-
cea, conform pct. 157.4 din HG nr. 1050/2004;
19. Împuternicirea persoanei care îl reprezintã
pe ofertant; 20. Pentru persoanele juridice de
naþionalitate româna, copie de pe certificatul
unic de inregistrare eliberat de ORC; 21. Pen-
tru persoane juridice strãine, actul de înmatri-
culare tradus în limba românã; 22. Pentru per-
soane fizice române, copie de pe actul de iden-
titate; 23. Pentru persoane fizice strãine, copie
de pe paºaport; 24. Dovada emisã de organele
fiscale cã nu au obligaþii fiscale restante faþa
de acestea (Consiliul Local ºi Administraþia Fi-
nanciarã în raza cãrora se aflã domiciliul sau
sediul). Împotriva prezentului înscris, cel inte-
resat poate introduce contestaþie la instanþa ju-
decãtoreascã competentã, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cunoºtiinþã, în
conformitate cu prevederile art. 172-173 din OG
nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare. Licitaþia începe de la cel mai
mare preþ din ofertele de cumpãrare scrise,
dacã acesta este superior preþului de pornire
la licitaþie, iar în caz contrar va începe de la
acest din urmã preþ. Adjudecarea se va face în
favoarea participantului care a oferit cel mai
mare preþ, dar nu mai puþin decât preþul de
pornire. Taxa de participare nu se restituie ofer-
tanþilor care nu s-au prezentat la licitaþie, celui
care a refuzat încheierea procesului-verbal de
adjudecare, precum ºi adjudecatarului care nu
a plãtit preþul. Pentru informaþii suplimentare
vã puteþi adresa AFP Segarcea, strada Unirii,
nr. 56, sau la telefon 0251/210.644.
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ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniversãrii
zilei de naºtere Costel
ºi Elena Bazãverde
ureazã doamnei prof.
VIORICA  BULUGEAN
„ La mulþi ani”, sãnãta-
te ºi bucurii în viaþã.

OFERTE SERVICIU
Asociaþie de proprietari
interesatã de o femeie
de serviciu cu normã de
2 ore/zi, 5 zile pe sãptã-
mânã. Relaþii la telefon:
0748/ 239.924.
Angajez femeie internã
pentru îngrijirea unei
bãtrâne. Telefon: 0749/
780.751.

MEDITAÞII
Pregãtesc contabilitate –
studenþi, ºomeri etc. Te-
lefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

PRESTÃRI SERVICII
Executãm acoperiºuri,
subzidiri, garduri, pavaje,
hidroizolaþii, termoizolaþii,
zidãrii, finisaje. Telefon:
0744/869.870.
Servicii de vidanjare. Te-
lefon: 0748/210.827;
0765/257.983.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase + al-
bumuri foto. Telefon:
0766/359.513.

Societate de contabili-
tate presteazã servicii
de calitate la preþ avan-
tajos. Telefon: 0766/
379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/km.
Telefon: 0761/906.706.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Brazdã,
etaj 3. Telefon: 0765/
610.457.
Vând/schimb garsonie-
rã, Brazdã, bl. G7, et.  3,
cu apartament 2 came-
re + diferenþa. Telefon:
0729/368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament com-
plet renovat. Telefon:
0724/ 558.703.
Vând apartament 2 ca-
mere ultracentral. Tele-
fon: 0744/344.227
Vând apartament 2 ca-
mere, decomandat, garã,
îmbunãtãþiri. Particular. Te-
lefon: 0722/245.594. 

Vând apartament 2 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0722/966.159.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie, etaj
4. Telefon: 0734/952.717;
0351/175.746.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.
Vând apartament 2 ca-
mere, etaj 2/4, Craiova
central. Telefon: 0351/
429.144.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
cart. Rovine zona J-uri,
47 mii Euro negociabil.
Telefon: 0766/360.302,
0763/679.696.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
Vând apartament 3 ca-
mere, complet renovat.
Telefon: 0724/558.703.
3 semidecomandate,
îmbunãtãþit, Institut,
bl. 4. Telefon: 0722/
654.623, dupã ora
18.00.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,su-
perb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Telefon:
0742/872.319, 0748/
195.954.
Particular, apartament 3
camere, îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa Poli-
grafie). 56.000 Euro ne-
gociabil. Telefon: 0721/
218.871.
Particular, 4 camere, 4
balcoane, ultracentral.
Telefon: 0724/804.875.
La Filiaºi vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate ºi casã + teren.
Telefon: 0766/577.828.

CASE
VÂND casã, sat Glod,
com. Þuglui. 0251/
350.114.
Vând casã cu mansar-
dã, la roºu, zona Preaj-
ba. Telefon: 0744/
617.404.
Vând casã la 25 km de
Craiova. Telefon: 0748/
777.510.

Vând casã Malu Mare,
la stradã. Telefon: 0727/
159.492.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anvelo-
patã termic, eventual
schimb 2 apartamente,
2 camere sau variante.
Telefon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâneascã
de locuit + 2400 mp te-
ren intravilan în satul Pre-
deºti, judeþul Dolj, la 16
km de Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vãnd casã cu  dependin-
þe, livadã, vie, în Fratoº-
tiþa Filiaºi. Telefon: 0720/
929.024.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
PARCELE 400 mp, Po-
dari, între case, în con-
strucþii, utilitãþi, preþ 8
Euro/mp, neg. Telefon:
0765/680.890.
Vând teren intravilan
Iºalniþa + motosapã Te-
lefon: 0766/ 820.993.
Vând teren 412 m.p. in-
travilan, zona ANL (Parc)
preþ negociabil. Telefon:
0770/222.518.
Vând teren Preajba 900
mp telefon: 0723/
253.544.
Vând teren 1300 mp
Malu Mare, ªcoala ge-
neralã, cadastru, po-
ziþie excelentã 15 euro
mp. Telefon: 0725/
505.440.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de la-
cul Tanchiºtilor. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând teren 1000 mp
zona Metro (spate), 20
euro/mp. Telefon: 0724/
099.961.
Vând teren Leamna, 800
mp, preþ avantajos. Te-
lefon: 0762/109.556.
Teren Cârcea, 1500 mp,
bilateral, (str. Poºtei/Pe-
linului), utilitãþi. Telefon:
0726/271.641; 0723/
591.673.

Anunþul tãu!
SC COLIAN  SRL, cu sediul social în Craio-
va, str. Câmpia Izlaz,  bl. 17B, sc. 1, ap. 2,
jud. Dolj, posesoare a CUI: 16241420, anun-
þã prin administrator judiciar BVC CONSULT
IPURL Craiova, cã prin Încheierea din
27.06.2013, pronunþatã în dosarul nr. 10811/
63/2013, de Judecãtorul sindic de la Tribu-
nalul Dolj, a fost deschisã  procedura de In-
solvenþã prevãzutã de legea 85/2006. Decla-
raþiile de creanþã împotriva averii debitoru-
lui, se vor depune în dublu exemplar, la ar-
hiva Tribunalului  Dolj, din strada Brestei nr.
12, Craiova, astfel: 1. Termen limitã pentru
depunerea opoziþiei la deschiderea procedu-
rii, este de 10 zile de la publicarea notificãrii.
2. Termen limitã pentru înregistrarea cereri-
lor de creanþã: 25.07.2013. 3. Termen de ve-
rificare creanþe, întocmire ºi comunicare ta-
bel preliminar: 26.09.2013. 4. Termen de de-
punere spre soluþionare a eventualelor con-
testaþii sau de întocmire a Tabelului definitiv:
10.10.2013. ALTE  RELAÞII, LA ADMINISTRA-
TORUL JUDICIAR. TEL.: 0745/50.10.30.
SC TRANCA & GG COMPANY SRL, cu se-
diul social în Craiova, str. Caracal nr. 83,
bl. 28, sc. C, ap. 10, jud. Dolj, posesoare a
CUI: 2308873, anunþã prin administrator ju-
diciar BVC CONSULT IPURL Craiova, cã
prin Încheierea din 3.07.2013, pronunþatã
în dosarul nr. 11327/63/2013, de Judecãto-
rul sindic de la Tribunalul Dolj, a fost des-
chisã procedura de Insolvenþã prevãzutã de
legea 85/2006. Declaraþiile de creanþã îm-
potriva averii debitorului, se vor depune în
dublu exemplar, la arhiva Tribunalului Dolj,
din strada Brestei nr. 12, Craiova, astfel: 5.
Termen limitã pentru depunerea opoziþiei la
deschiderea procedurii, este de 10 zile de
la publicarea notificãrii. 6. Termen limitã pen-
tru înregistrarea cererilor de creanþã:
14.08.2013. 7. Termen de verificare crean-
þe, întocmire ºi comunicare tabel preliminar:
9.10.2013. 8. Termen de depunere spre so-
luþionare a eventualelor contestaþii sau de
întocmire a Tabelului definitiv: 23.10.2013.
ALTE  RELAÞII, LA ADMINISTRATORUL JU-
DICIAR. TEL.: 0745/50.10.30.
Expert Com S.P.R.L, lichidator judiciar al
LEROIV IMPEX Craiova dosar 8770/63/2012
organizeaza licitatie publica la data de
23.07.2013, ora 13 cu reluare la datele de
31.07.2013, 8.08.2013, 16.08.2013 si
23.08.2013 pentru vanzarea bunurilor mo-
bile de tip MARFURI, asa cum sunt prezen-
tate in publicatia de vanzare afisata pe site-
ul expertcomcraiova.ro si la sediul lichida-
torului judiciar. Licitatia se va desfasura la
sediul lichidatorului judiciar din Craiova, str.
Romania Muncitoare, nr. 55 et. 1, judetul
Dolj. Tel.: 0251/531.202.

Anunþul tãu!
S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în Bucu-
reºti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, reprezentat
prin S.C. Aquaproiect SA, titular al proiectului
„Umplere ºi reconstrucþie ecologicã amplasa-
ment batal Gherceºti, jud. Dolj”, anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deciziei de încadrare
de cãtre APM Dolj, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului ºi de eva-
luare adecvatã, pentru proiectul „Umplere ºi
reconstrucþie ecologicã amplasament batal
Gherceºti, jud. Dolj”, amplasat în comuna Gher-
ceºti, jud. Dolj. 1. Proiectul deciziei de încadra-
re ºi motivele care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj din Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de 12 –
18.07.2013, între orele 9-14, precum ºi la adre-
sa de internet: http//arpmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/ observaþii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicãrii prezentului anunþ, pânã
la data de 18.07.2013.



12 / cuvântul libertãþii luni, 15 iulie 2013publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos, str.
Grãdinari ,  nr.  34.
Preþ negociabil, 600
mp. Telefon: 0727/
792.578.
Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
Vând 4300mp teren in-
travilan la 10 km de Cra-
iova – cedez 4500mp
pentru renovarea unei
case + anexe. Telefon:
0727/884.205.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren centura
Nord 600 mp, 35 euro/
mp, negociabil. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren intravilan
Pieleºti (Peugeot),
certificat urbanism,
3000 mp, 10 euro/
mp. Telefon: 0722/
531.426.

Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Cra-
iova.  Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 0743/088.899.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ conve-
nabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Supernova,
an 2002, ITP 2014,
3.500 lei. Telefon: 0745/
541.174.

STRÃINE
Vând Peugeot 307 die-
sel anul 2004 înmatricu-
lat 2008. Telefon: 0728/
031.821.
Vând Mercedes clasa S
320 diesel din 2002,
7200 euro, Opel Vectra
B din 2001 16, benzinã,
GPL, 2500 euro. Tele-
fon: 0765/ 076.103.

Vând Renault Clio, 2003,
benzinã, preþ negociabil.
Telefon: 0763/465.657.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break, fabri-
caþie 1995, full, înscrisã
Bulgaria, preþ 1500 euro,
negociabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând Citroen C3, albas-
tru, 2007, 23500 km, 5
uºi, 1400 cm3, airbags,
ABS, ca nouã + cauciu-
curi iarnã. Telefon: 0746/
152.196.
De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Telefon:
0768/440.441.
Vând Ford Fiesta impe-
cabil, înmatriculat. Tele-
fon: 0745/043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabrica-
þie 2008, 39.000 km,
nerulat în România,
motor 3500, dublã axã,
capacitate 6,5 tone,
preþ negociabil sau alte
variante. Telefon: 0748/
995.594.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005, preþ
negociabil. Telefon:
0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, nego-
ciabil. Telefon: 0740/
316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã
zincatã 2,5/1 m. Telefon:
0761/ 355.869.

Vând 15 coli þiglã Lindab.
Telefon. 0751/ 403.323.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863.
0765/ 027.337.
Vând pãlãrie fetru 55
nouã gri - 50 lei, covor
persan 220/180 bine în-
treþinut - 70 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând combinã Internaþi-
onal 541. Tg-Jiu. Tele-
fon: 0722/528.202.
Vând cadru metalic nou
pentru handicap, masã
sufragerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciupercã)
preþ negociabil. Telefon:
0351/ 446.918.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fon-
tã folosit, un calorifer ta-
blã 120/0,60 foarte pu-
þin folosit. Telefon: 0251/
534.303.
Vând cauciucuri 155/13
cu janþã noi, aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu bute-
lie, polizor (flex) D125/
850W nou, canistrã 20
litri aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã  pesticidele
din legume ºi fructe, pre-
cum ºi hormonii ºi anti-
bioticele din carne. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând cuptor cu micro-
unde cu geam spart 80
lei,  maºinã de spãlat
rufe, pompã defectã
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). Telefon: 0770/
334.168.
Vând bar cu terasã ºi
dependinþe, zona Tribu-
nalul Judeþean, str. Ian-
cu Jianu. Telefon: 0746/
660.001.
Vând prelatã autotu-
rism, material gros, pu-
þin folositã. Telefon:
0762/672.086, 0351/
467.841.
Vând loc de veci 2 per-
soane, cruce de mar-
murã. Telefon: 0251/
546.666.
Vând ºifonier lemn ma-
siv, triploc 5 aþe ºi uber-
dek Rimoldi. Telefon:
0757/072.050.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã tra-
tate, piese Dacia noi,
calculator instruire co-
pii, flex mare, aparat
sudurã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu butelie,
maºinã de cusut, plãci
muzicã popularã ºi uºoa-
rã (0,50-1 leu), husã au-
tomobil. Telefon: 0720/
929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã bu-
cãtãrie, ºifonier uºi gli-
sante, covoare. Telefon:
0752/142.493.
Vând loc de veci Cimiti-
rul Nord. Telefon: 0741/
473.338.
Vând cal semigreu. Te-
lefon: 0741/975.279.

Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie, bi-
bliotecã Dana, maºinã
de cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtãrie
din fontã 20 lei, jaluzele
diferite mãrimi, lustre 2
ºi 3 braþe - 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând/închiriez construc-
þie cu spaþii separate 500
mp cu teren intravilan
12.500 mp împrejmuit
cu gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând familii albine. Tele-
fon: 0741/034.955.
Vând adãpãtoare ºi hrã-
nitoare mari din plastic ºi
tablã groasã pentru pui,
curcani ºi animale mici.
Telefon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi
centrifugã miere. Telefon:
0728/381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon: 0351/
437.906.
Albine – Familii puterni-
ce, cu 5-6 rame cu puiet
– Podari. Telefon: 0720/
115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte supra-
puse ºi douã pe o parte.
Telefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor
bucãtãrie, 2 radio case-
tofoane (30 Ron/buc).
Telefon: 0729/977.036.
Vând araci roºii, fasole,
vie 0,30-1-2  lei/buc. Te-
lefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Albine – familii puternice
– cu 4-5 rame cu puiet.
Podari. Telefon: 0720/
115.936.
Vând perucã pentru
dame tunsã scurt, pãr
negru. Telefon: 0251/
531.294.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

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

Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.
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Vând puieþi de viºin
altoiþi, fructe mari pu-
ieþi de pruni, 2 lei bu-
cata. Telefon: 0251/
428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi
- se vinde restaurantul
DIVERTIS. Telefon:
0743/055.225; 0760/
653.355.
Vând bicicletã Franþa,
cu cadru genþi ionox,
cauciucuri noi, Cehia
schimbãtor în torpe-
dou pantã. Telefon:
0351/467.841; 0762/
672.086.
Vând: clocitoare, bici-
cletã, telefon, feliator,
costum Giudo copii,
cearceaf medicinal. Te-
lefon: 0785/634.748;
0351/461.140.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Tele-
fon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TE-
LEFON: 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 negociabil. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini
ouãtoare. Telefon:
0251/285.145; 0762/
278.639.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.

Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor per-
san. Telefon: 0251/
416.455.
Vând avantajos centra-
lã termicã pe gaze, mar-
ca Anca – Pocket – Ita-
lia, în funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Telefon:
0761/270.365.
Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în funcþi-
une, marca Pocket 24 F,
Italia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu plu-
titor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2 m X 2
m, tãblii nou – nouþ, sal-
tea, alain delone 42-44-
46 bãrbat – fermoar –
nasturi - tineret, excepþi-
onal. Telefon: 0725/
533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa)
model ºi culoare deose-
bite. Telefon: 0741/
772.627.
CUMPÃRÃRI

DIVERSE
Cumpãr maºinã de tri-
cotat, fineþea 6-7. Tele-
fon: 0745/589.825.
Cumpãr maºinã de tri-
cotat marca Dubet sau
Diamant. Telefon: 0745/
589.825.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

OFER spre închirie-
re spaþ iu  pretabi l
foarte bine pentru
Cabinet Medical sau
sediu firmã. Telefon:
0729/884.757.
Primesc  fatã  în gazdã.
Telefon: 0769/ 680.597.
Închiriez garsonierã,
Calea Bucureºti. Te-
lefon: 0762/047.095.
Închiriez la familie
(salariaþi) apartament
2 camere semideco-
mandat Calea Bucu-
reºti, etj. 2, tot con-
fortul. Telefon: 0744/
270.085.
Închiriere sau colabo-
rare pentru termopa-
ne, deþin spaþiu ºi uti-
laje. Telefon: 0762/
743.502.
Închiriez apartament 2
camere, decomandat,
zona Lãpuº, etajul 2,
semimobilat. Telefon:
0744/563.822.
Închiriez garsonierã. Te-
lefon: 0785/080.928.
Închiriez apartament.
Telefon: 0741/ 252.102.
Închiriez apartament cu
3 camere, decoman-
dat, mobilat, Randez-
vous Brazdã. Telefon:
0747/896.616.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona George
Enescu, strada Fãgã-
raº. Telefon: 0766/
463.563.
Primesc în gazdã o fatã.
Telefon: 0251/428.437.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdini-
þã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 came-
re, blocurile K, stra-
da Pãltiniº, parter,
acces bilateral, preta-
bil firmã. Telefon:
0744/541.452.

Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la de-
misol pretabil bar,
discotecã, casino, bi-
rouri. Filiaºi. Telefon:
0769/784.998.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.

CERERI
Salariat, 50 ani, sin-
gur, nefumãtor, ne-
consumator de bãuturi
alcoolice, caut came-
rã cu chirie, preferabil
la casã, zona Brestei.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez apar-
tament 2 camere, zona
1 Mai. Telefon: 0765/
058.600.
MATRIMONIALE
LICENÞIAT 59 ani, 1.70
m, 70 kg, caut jumãta-
tea. Sunã-mã: 0754/
630.012.

DIVERSE
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

Promoþia anului 1979 a
Colegiului Naþional Elena
Cuza, secþia uman,
anunþã aniversarea a 34
de ani de la absolvire.
Relaþii la telefon: 0766/
656.844 – doamna Ma-
rinica Paºoi.
Ofer gratis gospodãrie ºi
teren unei persoane (fa-
milii) nevoiaºe dar serioa-
se sã ºtie sã o întreþinã
ºi admnistreze. Telefon:
0351/ 809.908.
Pensionar singur caut
familie pentru întreþinere
la þarã. Telefon: 0762/
603.748.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.
CONDOLEANÞE
Colectivul cotidianului
Cuvântul Libertãþii, îm-
preunã cu toþi cei care
l-au cunoscut pe nea
Costel, sunt alãturi de
familia îndoliatã în aces-
te momente grele prici-
nuite de decesul celui
care a fost Costel Mo-
fleanu. Sincere condo-
leanþe! Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!

COMEMORÃRI
Profesorul Nicolae
Andrei, cãruia i se
alãturã Laura Iancu
– cu soþul ºi cei trei
copii ai lor ºi ªtefan
A Andrei cu soþia ºi
fiul, amintesc faptul
cã, la 15 iulie a.c, se
împlinesc ºase luni
din ziua în care, chi-
nuit de o boalã care,
de regulã, nu iartã, in-
ginerul DAN ANDREI,
mândria familiei
noastre, s-a stins
din viaþã la Geneva,
în Elveþia. Plecat pe
drumul care nu cu-
noaºte cale de în-
toarcere, acum, de-
parte, departe, în Îm-
pãrãþia Tãcerii, unde
se va fi întâlnit, poa-
te, cu el, buna ºi
blânda lui mãicuþã,
aflatã acolo de
aproape patru ani.
Nefericitul lui tatã –
blestemat sã f ie
martor la moartea
propriului copil –
viaþa i s-a transfor-
mat în chin ºi dure-
re... Pe Dan, ne ru-
gãm sã îl aibã Cel de
Sus în paza Sa.
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Reprezententativa Fran-
þei a cucerit, sâmbãtã searã,
în premierã, titlul mondial
rezervat jucãtorilor sub 20
de ani, dupã ce a dispus,
într-o finalã gãzduitã de
Turk Telecom Arena din Is-
tanbul, de naþionala Uru-
guayului, scor 4-1 în urma
loviturilor de departajare, 0-
0 la finele timpului regula-
mentar ºi al prelungirilor.

Europenii au transfor-
mat tot, prin Pogba, Vere-
tout, Ngando, respectiv
Foulquier, în timp ce pentru
sud-americani, în ordine, au
ratat Velazquez ºi De Arras-
caeta, marcând Olaza.

Duelul pentru locul trei a fost ad-
judecat de învinsa „cocoºilor” din
semifinale, Ghana, 3-0 cu „surpriza”

Franþa, campioanãFranþa, campioanãFranþa, campioanãFranþa, campioanãFranþa, campioanã
mondialã la Under 20mondialã la Under 20mondialã la Under 20mondialã la Under 20mondialã la Under 20

Fotbalul rusesc a intrat sub
monopolul celor de la ÞSKA
Moscova! Campioni ºi deþinãtori ai
Cupei, elevii lui Leonid Sluþki ºi-au
adãugat în palmares ºi ultimul
trofeu ce poate fi adjudecat într-un
sezon, Supercupa Rusiei. S-a
întâmplat la Rostov, sâmbãtã searã,
când gruparea din capitalã a aplicat

ÞSKA Moscova a fãcut tripla
în Rusia, cucerind ºi Supercupa

o corecþie severã vicecampionei
Zenit Sankt Petersburg, 3-0.

Cu o dublã în minutele 15 ºi 83,
erou a fost japonezul Keisuke
Honda, jucãtor acontat, se tot
vehiculeazã, din luna ianuarie de
AC Milan! Cealaltã reuºitã a purtat
semnãtura fundaºului Sergei
Ignaºevici (36).

În Rusia, spre
deosebire de
campionatele
Europei, dacã o
echipã întrã în
posesia titlului ºi a
Cupei, finala
Supercupei o va
disputa nu cu
învinsa sa din
finala Cupei, ci cu
echipa ce încheie
pe locul secund în
campionat.

Irak. Partida, disputatã de asemenea
sâmbãtã, ºi tot pe aceeaºi arenã, a fost
decisã de reuºitele lui Attamah (35),
Assifuah (45+1) ºi Acheampong (78).

Altfel, omul celor
de la Juventus Torino,
francezul Paul Pogba,
a fost desemnat jucã-
torul turneului, uru-
guayanul Guillermo de
Amores a cucerit titlul
de cel mai bun portar,
iar ghanezul Ebenezer
Assifuah pe cel de
golgheter (6 goluri).
Lãsând deoparte dis-
tincþiile individuale,
Spania, sositã în Tur-
cia în postura de mare
favoritã la cununa cu
lauri, a trebuit sã se
mulþumeascã doar cu

trofeul fair-play. Selecþionata ibericã
pãrãsise competiþia în faza sferturi-
lor de finalã, învinsã fiind de Uru-
guay, 0-1 dupã prelungiri.

Protagonista doar a unui singur transfer în
aceastã varã, ce-i drept de top, prin aducerea
lui Neymar, FC Barcelona þinteºte în aceste zile
ºi înregimentarea lui Mathieu Valbuena (28 de
ani) de la Olimpique Marseille.

ªtirea a fost publicatã de La Provence, iar
impresarul jucãtorului a confirmat-o pentru
ESPN.

Cunoscut în Ligue 1 datoritã execuþiilor fan-
tastice pe care le-a avut, Valbuena are capaci-
tatea de a juca pe mai multe posturi de la mijlo-
cul terenului, fiind extrem de tehnic, dar ºi de
rapid. Îl ajutã ºi statura, acesta mãsurând nu-
mai 1,67. Înãlþimi apropiate au ºi cei mai expo-
nenþiali oameni ai Barçei din perioada de aur
începutã în 2006, Messi – 1,69, Iniesta ºi Xavi
– ambii 1,70.

ªTIRI FOTBAL EXTERN
• Atât în presa din Germania, cât ºi în

cea din Spania a apãrut zvonul cã Thiago
Alcantara (Barcelona) este deja noul jucãtor
al lui Bayern! Vestea a fost însã infirmatã de
cãtre Matthias Sammer, directorul sportiv al
campioanei Europei: “Nu l-am transferat pe
Thiago”, a spus Sammer.

• Arsenal are în plan sã facã trei
transferuri. Dupã ce l-a adus deja pe Yaya
Sanogo (Auxerre), internaþional francez de
la Under 20, Wenger îl vrea ºi pe colegul
acestuia de la naþionala care tocmai a
câºtigat CM la acest nivel de vârstã,
Geoffrey Kondgobia (Sevilla). Arsenal îi
mai are pe listã pe portarul Tim Krul de la
Newcastle ºi pe Ashley Williams de la
Swansea.

• Brendan Rodgers îi vrea la Liverpo-
ol pe Christian Eriksen ºi Toby Alderwei-
reld de la Ajax, jucãtori pe care oferã 22 de
milioane de lire sterline (aproximativ 25,5
milioane de euro). Un alt fotblist vizat este
ºi Ryan Bertrand (Chelsea).

• Monaco e gata sã mai dea o loviturã
în aceastã varã. Le 10 Sport a anunþat cã
miliardarul rus Rybolovlev este dispus sã
mai scoatã din conturi câteva zeci de
milioane de euro pentru Nani de la Man-
chester United. Declarat disponibil de club,
portughezul mai are variante în Rusia ºi
Italia.

• Francezii au anunþat interesul lui
PSG pentru David Luiz. Acelaºi Le 10
Sport a citat un fost internaþional brazilian,
care a stat mult cu echipa “Selecao” la
Cupa Confederaþiilor. Se pare cã ºeicii au
încercat sã-l abordeze pe Luiz prin interme-
diul lui Thiago Silva, liderul echipei lui
Blanc. Luiz are mai multe oferte în aceasta
varã, dar momentan nu a fost lasat de
Mourinho sã place.

• O alta veste bombã de la Le 10
Sport! Se pare ca Jose Mourinho mai vrea
un veteran la echipã, dupã transferul
surprinzãtor al lui Mark Schwarzer de la
Fulham, portarul de 40 de ani! Sursa citatã
a scris cã Mourinho l-a sunat pe Drogba ºi
i-a propus sã revinã la Chelsea. Cei doi
sunt extrem de apropiaþi, iar ivorianul a
rãmas un idol pe “Stamford Bridge”.
Drogba este sub contract cu Galatasaray
pânã în iunie 2014.

• Englezii de la The Sun au scris, ieri,
cã Stefan Jovetici va fi noul jucãtor al lui
Manchester City! Fosta campioanã a
Angliei ar fi reuºit sa-i convingã pe cei de
la Fiorentina sã accepte 27 de milioane de
euro, muntenegreanul urmând acum sã
negocieze cu City. Cel mai probabil va
semna pe 5 ani, cu un salariu de 120.000 de
lire pe sãptãmânã.

Îºi mãreºte „colecþia de pitici”?

Valbuena, dorit de Barça
Internaþional francez din 2010, Valbuena a

strâns în tricoul “les bleus” 20 de selecþii, per-
forând porþile adverse de 5 ori.

Messi, elogiativ la adresa lui Ronaldinho:
„Am avut multe de învãþat de la el”

Rãmând la campioana Spaniei, Lionel Messi
a oferit zilele trecute un interviu pentru Bar-
caTV în care a vorbit deschis despre relaþia sa
cu Ronaldinho, cel care în urmã cu zece ani
semna cu formaþia “azulgrana”. Pentru argen-
tinian, interacþiunea cu starul brazilian a fost
extrem de importantã, “Dinþosul” fiind unul din-
tre cei care l-au fãcut pe cvadruplul Balon de
Aur sã se simtã în largul sãu în vestiarul Barce-
lonei.

“Þin minte cã atunci când am intrat în ves-
tiarul Barcelonei era o atmosferã specialã. Erau
brazilienii Ronaldinho, Deco, Sylvinho ºi chiar
dacã eu sunt argentinian m-au primit destul de
bine. Totul se rezuma la Ronaldinho atunci, el
era cel mai important ºi recunosc cã am avut
multe de învãþat de la el”, ºi-a amintit Messi.

“Vã daþi seama cã nu era uºor sã pãºeºti în

vestiarul Barcelonei când ai doar 16 ani, cu atât
mai mult cã eu sunt o fire mai ciudatã. Dar Ro-
naldinho m-a fãcut sã mã simt în largul meu.
Lumea din Barcelona trebuie sã îi fie recunos-
cãtoare. A schimbat totul la echipã. Chiar dacã
nu s-a câºtigat nici un trofeu în primul sãu an
aici, fanii se îndrãgostiserã de el”, a mai spus
starul argentinian.

Cei doi au fost coechipieri pe “Camp Nou”
între 2004 ºi 2008, moment când Ronaldinho a
trecut la AC Milan.

Jucãtoarea de tenis Maria ªarapova
a anunþat, sâmbãtã, cã va fi antrenatã
de americanul Jimmy Connors, la 24 de
ore dupã ce s-a separat de Thomas Hog-
stedt.

“Sunt fericitã sã anunþ cã Jimmy Con-
nors va fi noul meu antrenor. Îl cunosc
pe Jimmy de mulþi ani ºi am colaborat
pentru scurt timp în 2008, înainte de
Openul Australiei”, a declarat ªarapo-
va, numãrul 2 mondial, care era antrena-
tã de Hogstedt din 2010.

Venit în aceastã varã de la Everton în locul
lui Sir Alex Ferguson, care a decis sã se retragã,
managerul David Moyes a avut parte de un
debut nefericit pe banca “diavolilor roºii”.

Echipa sa a fost învinsã de Singha All Star, o
echipã thailandezã, scor 0-1, unicul gol al parti-
dei fiind marcat în a doua reprizã de Winothai,
cãpitanul gazdelor.

ªi crainicii englezi care au comentat aceastã
partidã au fost luaþi prin surprindere de reuºita
thailandezilor. “Asta nu fãcea parte din scena-
riu!”, s-a rezumat sã spunã unul dintre ei.

Partida s-a disputat pe Rajamangala Natio-

Legendarul Jimmy Connors, noul antrenor al Mariei ªarapova
ªarapova, câºtigãtoare la Roland Gar-

ros în 2010 ºi finalistã în acest an, a fost
eliminatã, ulterior, în turul doi al turneu-
lui de la Wimbledon, ea câzându-i victi-
mã numãrului 131 WTA, portugheza Mi-
chelle Larcher de Brito.

Lider mondial în 1974, Connors (60 de
ani), care l-a mai pregãtit nu cu mult timp
în urmã ºi pe Andy Roddick, a câºtigat
în carierã 8 turnee de Grand Slam:  Aus-
tralian Open (1974), Wimbledon (‘74,
‘82) ºi US Open (’74, ’76, ’78, ’82, ’83).

Debut ruºinos pentru Moyes pe banca lui United
nal Stadium din capitala Bangkok, într-o atmo-
sferã incendiarã, în faþa a 65.000 de spectatori.

Eurosport
9:00, 14:00 – CAIAC-CANOE – Univeris-

da de la Kazan (Rusia): finala /
18:45, 21:00 – FOTBAL (F) – Campionatul

European, faza grupelor (în Suedia):Anglia –
Rusia, Spania – Franþa.

Eurosport 2
Universiada de la Kazan: 8:00 – ÎNOT – etapa

a 6-a / 15:30 – BASCHET: masculin, semifinale
/ 18:00 – ÎNOT – etapa a 6-a / 19:00 – VOLEI:
finala la feminin.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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Prima Adunare Generalã a AJF din man-
datul lui Silviu Bogdan a avut loc sâmbãtã,
în Amfiteatrul Facultãþii de Mecanicã, fiind
prezenþi 92 din cei 125 de delegaþi. Cel mai
interesant punct a fost evident punctul 8 de
pe ordinea de zi. Astfel, dacã FRF îi va res-
pinge lui Mititelu cererea de înscriere în Liga
a doua, cererea cãtre AJF Dolj de înscriere
în Liga a patra va deveni inadmisibilã. Con-
form regulamentelor FRF, dacã solicitarea
pentru Liga a doua se va solda cu eºec, FC
U Craiova nu va mai putea solicita decât în-
scrierea în Liga 6. AJF Dolj a primit douã
cereri de înscriere în principala întrecere
judeþeanã, din partea cluburilor Danubius
Bechet ºi FC Universitatea Craiova. La Adu-
narea Generalã a AJF Dolj ce a avut loc la

S-a votat în unanimitate noul statut al AJF, la Adunarea Generalã

La Adunarea Generalã a AJF Dolj s-a stabilit cã dacã FRF respinge înscrierea
FC Universitatea, echipa se poate înscrie doar în ultimul eºalon judeþean

Facultatea de Mecanicã s-a votat noul sta-
tut al forului judeþean, unul în concordanþã
cu cel al FRF. Între prevederile intrate în
vigoare potrivit noului regulament este ºi
urmãtoarea: „orice echipã care vrea sã se
înscrie în campionatul judeþean trebuie sã
facã dovada cã nu are datorii la jucãtori, la
antrenori sau la stat“. Prevedere valabilã pen-
tru primele douã divizii. De asemenea, nu se
mai poate ca o echipã care nu reuºeºte sã se
înscrie într-o competiþie superioarã ligii a
patra sã se înscrie totuºi în Liga lui Bogdan.
Cu ocazia Adunãrii Generale a AJF Dolj a
fost prezentatã ºi nouã siglã a asociaþiei, iar
oficiile au fost fãcute de o tânãrã jurnalistã
din salã. O singurã precizare a avut de fãcut
Ciri Mayer, cã albastrul e cam mov, astfel ar

mai trebui lucrat puþin la tricolorul din sub-
sol. Motto-ul ce se va regãsi pe toate docu-
mentele AJF Dolj – este cel promovat de
Silviu Bogdan de la începutul mandatului
„Împreunã pentru fotbalul doljean”.

Liga a IV-a începe
pe 24 august

Pe un videoproiector li s-au expus dele-
gaþilor prezenþi strategiile ºi proiectele de sis-
teme competiþionale pentru sezonul 2013-
2014, din care sã-l aleagã pe cel mai bun.
„Noi formãm piramida fotbalului craiovean.
De la noi porneºte totul. De aceea, am ne-
voie de opiniile ºi propunerile voastre. Pen-
tru cã toate deciziile le luãm împreunã“ a
fost discursul lui Silviu Bogdan. Noul statut
al AJF Dolj a fost votat în unanimitate de
delegaþii doljeni. În privinþa sistemului com-
petiþional, Biroul Executiv al AJF a fãcut
douã propuneri: pe criterii geografice, cu
douã serii de ligã întâi judeþeanã, ori sã rã-

mânã o singurã serie ca pânã acum ºi sã se
dispute play-off. Nu s-a luat încã o decizie,
aºteptându-se propunerile cluburilor. Pânã
pe 10 august dosarele de înscriere în com-
petiþie vor trebui sã fie la sediul AJF Dolj, iar
pe 24 august va începe campionatul Ligii a
IV-a.  Pe ordinea de zi s-au aflat punctele: 1.
Raportul Biroului Executiv privind activita-
tea pe perioada de la ultima Adunare Gene-
ralã; 2. Prezentarea bilanþului contabil pe anul
precedent ºi aprobarea prin vot a acestuia;
3. Prezentarea ºi aprobarea prin vot a ra-
portului Comisiei de Cenzori; 4.  Prezenta-
rea ºi aprobarea planului anual de activitate
ºi bugetului anual de venituri ºi cheltuieli; 5.
Examinarea propunerilor de modificare a sta-
tutului AJF Dolj; 6. Admiterea, suspendarea
ºi/sau excluderea membrilor AJF Dolj, dupã
caz; 7. Prezentarea ºi aprobarea sistemului
competiþional 2013 - 2014; 8. Punerea în
discuþie ºi aprobarea cererilor primite de AJF
Dolj din partea unor membri pentru înscrie-
rea în Liga a IV-a ºi a V-a; 9. Prezentarea ºi
aprobarea noii sigle a AJF Dolj.

CS Podari a învins vineri dupã
amiazã, scor 5-0, echipe de Liga a
IV-a CSO Fiºiali, în primul amical
al sezonului pentru trupa pregãtitã
de Nicolae Ungureanu. Golurile au
fost reuºite de:  Tâmplaru, Duþã,
ªt. Stancu, Bârsan ºi Cimpoeru.
La CS Podari au jucat: Zdrâncã –

Podariul a câºtigat
primul amical al verii

Stoica, Preduþ, Istudor, Mateiþã –
Mirescu, Crângoiu, Þenovici,
Pârvan – Preda, Tâmplaru. Au
mai intrat: Turianu, Galan, David,
Dumitraºcu, Cimpoeru, ªt.
Stancu, Ezaru, Cruºoveanu, Duþã,
Gheorghiþã, Bârsan, Tudor, Varia
ºi Avram.

Pugilistul român Viorel Si-
mion a fost învins de britani-
cul Lee Selby într-un meci
care a avut loc, sâmbãtã sea-
rã, în Hull City (Anglia) ºi în
care a fost pusã în joc centu-
ra WBC International la cate-
goria panã. Galezul a fost de-
clarat învingãtor dupã dispu-
tarea celor 12 reprize, prin
decizie unanimã, scorul oficial
al meciului fiind 118-110, 116-
112 ºi 115-113.

Viorel Simion a pierdut centura WBC
Pentru Viorel Simion este

prima înfrângere din carierã de
când a trecut la boxul profe-
sionist. Cel supranumit “Bom-
bardierul” câºtigase pânã
acum toate cele 16 meciuri
disputate, 7 dintre acestea prin
KO.

Românul era campion mon-
dial la categoria panã, în vi-
ziunea WBC International, din
2011, dupã o victorie în faþa
lui Jun Talape (Filipine).

Tenismanul Victor Hãnescu, lo-
cul 51 ATP, a fost învins, sâmbã-
tã, cu scorul de 6-3, 6-3, de ger-
manul Philipp Kohlschreiber, locul
25 ATP ºi cap de serie numãrul 2,
în semifinalele turneului de la Stut-
tgart, dotat cu premii în valoare
totalã de 467.000 de euro.

Hãnescu ºi Kohlschreiber se mai
întâlniserã anterior de douã ori în
circuitul ATP, rezultatul fiind 1-1.

Hãnescu a ratat finala la Stuttgart
Românul se impusese în 2009, în
turul doi al turneului de 1.000 de
puncte de la Montreal, scor 6-3, 4-
6, 7-5, iar germanul chiar în acest
an, scor 6-0, 7-6 (0), 6-1, în turul
trei la Roland Garros.

Graþie performanþei obþinute la
Stuttgart, Hãnescu a fost recom-
pensat cu 90 de puncte ATP ºi un
premiu în valoare de 21.130 de
euro.
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Prima înfrângere la profesioniºti!
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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)

Erik Lincar, antrenor principal: „Am demarat
împreună cu doamna primar un proiect solid care a
început prin reunirea echipei la 10 iulie. Obiectivul
meu este promovarea în Liga 1 şi sunt sigur că voi
reuşi să-l îndeplinesc”

Zeno Bundea, director sportiv, fost jucător al
Ştiinţei: „Nu am ezitat să mă alătur  acestui pro-
iect, în c are am înc redere. Mă bucur să revin la
Craiova, de aici am ajuns să fiu c onvocat la echipa
naţională şi mă mândresc  cu acest lucru. Sper să
se creeze o s imbioză perfec tă între ardeleniii Bun-
dea şi Lincar şi olteni.

CS Universitatea s-a prezentat la Sala Polivalentă, dar nu în totalitate
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Echipa de pe „Ion Oblemenco”

are un buget de 2 milioane de

euro, şi ca obiectiv –

promovarea

Ziua în care craiovenii trebuiau să afle
totul despre echipa care va juca în Bănie
din toamnă nu le-a adus prea multe amă-
nunte, dar măcar le-a confirmat faptul
că vor vedea o Universitatea jucând din
toamnă pe „Ion Oblemenco”. A abundat
sintagma „proiect”, de parcă participan-
ţii s-au ferit de cuvântul „echipă”. Ca-
mera de conferinţe a Sălii Polivalente a
fost neîncăpătoare ieri, însă mass-me-
dia a primit mai puţin decât se aştepta şi
decât a solicitat. „Decizia de a accesa lo-
cul acordat de FRF Craiovei a fost luată

în ceasul al 12-lea de primarul Lia Olgu-
ţa Vasilescu, domnia sa considerând până
atunci că prioritate are alt proiect. Noi,
Clubul Sportiv Universitatea Craiova, am
informat-o încă de acum opt luni că am
reînfiinţat secţia de fotbal şi i-am cerut
să vină alături de noi. I-am spus doar să
nu uite că noi suntem o variantă”, şi-a
început discursul Pavel Badea, cel care
va conduce „adminis trativ” echipa din
Bănie. Deşi a declarat că nu doreşte po-
lemică, Badea l-a înţepat puţin pe Miti-
telu pe tema palmaresului. „Noi suntem

clubul-mamă,
cel înfiinţat în 1948, func-
ţionăm sub egida Ministe-
rului Educaţiei, purtăm nu-
mele instituţiei de învăţă-
mânt Universitatea. Fostele glorii, locui-
torii oraşului, preşedintele Craiovei Ma-
xima ne acordă girul şi încrederea. Este
echipa Craiovei, iar eu sunt doar mo-
mentan la conducere,  nu vreau şi nu pot
să o las copiilor, copiilor mei. Palmare-
sul este deţinut de cei care  l-au făcut.
Vom face de mersuri şi pentru recupe-

rea stemei cu le ul, fiindcă ne aparţine”,
a spus conducătorul clubului, care  i-a
avut alături pe antrenorul Lincar,  pe
fostul jucător al Ştiinţei, Zeno Bundea,
şi pe  jucătorii Gabriel Velcovici şi Zoran
Ljubinkovic.  Numele celorlalţi jucători
sunt de ocamdată „ne recunoscute”, deşi
presa le-a preze ntat deja.

Programul juveţilor:

10 iulie- 20 iulie – pregătire la Centrul Naţional de la Mogoşoaia.
„Acolo am găsit cele mai bune condiţii, nu ne-am dus în Bucureşti fiind-
că ne temem de cineva, ci pentru ca jucătorii să aibă condiţii şi linişte.
Cum se vor termina lucrările la cantonamentul din Lunca Jiului, vom
reveni în Craiova”, spune Badea.

17 iulie – amical în Bucureşti cu Fortuna Brazi
19 iulie – amical în Bucureşti cu CS Baloteşti
20 iulie – plecarea la Severin
22 iulie – 2 august – cantonament în Serbia, la Zlatibor, cu 4 meciuri

amicale
5 august – reunirea lotului la Craiova, apoi alte 4 meciuri amicale,

probabil la Craiova
16 august - prezentarea oficială a lotului de jucători pentru presă
31 august – meciul de prezentare pe „Ion Oblemenco”
7 septembrie – primul meci oficial

Ce se cunoaşte până acum despre echipa municipalităţii
 Se va numi CS Univers i-

tatea Craiova,  iar  societatea pe
c are va finanţa ec hipa se nu-
meşte CS U Craiova. Pavel Ba-
dea: „Este vorba de o asoc iere
între Primărie,  Clubul Sportiv
Univers itatea Craiova, club de
drept public , care anul acesta
împlineşte 65 de ani şi care a avut
secţie de fotbal până în 1992 şi
societatea CS U Craiova, c are va
finanţa echipa, fiindc ă munic i-
palitatea şi Clubul Sportiv nu-şi
permit să sus ţină ac tivitatea
ec hipei”
 A depus dosarul pentru în-

scrierea în Liga a II-a.
 Va avea pentru primul an

buget de 2 milioane de euro şi
ca obiectiv promovarea. „Aceş ti

bani vor f i daţi, nu sunt doar
promis iuni”, spune Pavel Badea.
 Pavel Badea va fi director

executiv, Corneliu Andrei Stroe –
preşedinte de onoare, iar în staff
se vor mai afla: agentul Ioan Co-
doban, Felix Grigore, fost condu-
cător la Unirea Urziceni, U Cluj,
ca director general şi Zeno Bun-
dea - director sportiv.

 Antrenor principal va fi Erik
Lincar, antrenor secund Fane No-
fitovici, un argeşean, are 35 de ani
care a mai fost secundul lui Lin-
car, antrenor cu portarii – Iulian
Nedu, 36 de ani, fost portar la Delta
Tulcea, unde a lucrat cu Lincar,
preparator fizic – Cornel Bejan.

 15 jucători dintre c ei pre-
zenţi în c antonament la Mogo-

şoaia au semnat deja contracte
c u c lubul, lotul urmând a fi de-
f initivat pes te o lună.  În afară
de Velc ovic i ş i Ljubinkovic ,  nu
au fos t dezvăluite alte nume de
juc ători,  prezentarea urmând a
avea loc  pe 16 augus t,  la Cra-
iova
 Imnul echipei este „Cântec

pentru Oltenia”,  pentru care are
drept de folosire exclusivă, oferit
de familia regretatului Adrian Pău-
nescu.

 Familia simbolului Ştiinţei,
„Tunarul” Nelu Oblemenco, prin
soţia sa Marga, fiica Clara şi gine-
rele Adrian Pigulea, fostul atacant
al Universităţii, şi-au exprimat sus-
ţinerea pentru CS Universitatea ca
adevărata echipă a Craiovei, la care
a evoluat şi fostul „Tunar”

Gabriel Velcovici, 28 de ani, fundaş/mijlocaş
stânga, jucător la Universitatea între 2005-2008:
„Mă bucur că am revenit acasă, sper să reuşesc din
nou promovarea cu echipa Craiovei, aşa cum s-a în-
tâmplat în 2006. La anul mi-aş dori să ne bucurăm şi
să ne facem planuri pentru Liga I”

Zoran Ljubinkovic, 31 de ani, fundaş central/
stânga, fost la Petrolul, Oţelul: „Este o provocare
pentru mine acest proiect, am o experienţă asemănă-
toare la Petrolul Ploieşti, acum 3 ani. Am întâlnit la
această echipă oameni serioşi, de caracter şi sper să
avem rezultate”.


