
Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Primul

cotidian al

Olteniei Anul XXVIII,  Nr. 8695marþi, 24 iulie 2018  8 pagini    1 leu

Un scandal cât Palatul Elysee!Un scandal cât Palatul Elysee!Un scandal cât Palatul Elysee!Un scandal cât Palatul Elysee!Un scandal cât Palatul Elysee!
Emmanuel Macron, preºedintele Franþei, a

avut puþine zile de îndreptãþitã bucurie, dupã câº-
tigarea Cupei Mondiale la fotbal de „albaºtrii”,
cu tot spectacolul luminos creat la Paris ºi pala-
tul Elysee dupã sosirea eroilor, fiindcã deja se
prepara, în surdinã, „afacerea Alexandre Benal-
la”, cu o lungã incubaþie. ªi dreapta
ºi stânga, pe scena politicã, abia aº-

teptau sã declanºeze teribila lor indignare. Mier-
curea trecutã s-a dat... semnalul: pe reþelele
online au apãrut imagini cu un manifestant
molestat în Piaþa Contrescarpe, din Paris, la 1
mai a.c., ºi o femeie brutalizatã de o persoanã,
identificatã a fi Alexandre Benalla (26 ani), cola-

borator al ºefului de cabinet Patrick
Strzoda, de la Palatul Elysee.actualitate / 2

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au admis,
ieri, cererea procurorilor craioveni din cadrul
DIICOT ºi au prelungit cu încã 30 de zile mã-
sura arestãrii preventive faþã de Gigi Vadik
Zavera zis „Gigioc” ºi ceilalþi trei membri ai
grupãrii infracþionale pe care o coordona, îm-
preunã cu care a ajuns dupã gratii pe 28 iunie
a.c., pentru infracþiuni informatice. Hotãrârea
instanþei nu este definitivã, putând fi contes-
tatã la Curtea de Apel Craiova.
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Street Delivery ajungeStreet Delivery ajungeStreet Delivery ajungeStreet Delivery ajungeStreet Delivery ajunge
pentru prima datãpentru prima datãpentru prima datãpentru prima datãpentru prima datã

în Craiova, pe stradaîn Craiova, pe stradaîn Craiova, pe stradaîn Craiova, pe stradaîn Craiova, pe strada
„Popã ªapcã”!„Popã ªapcã”!„Popã ªapcã”!„Popã ªapcã”!„Popã ªapcã”!
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Arest prelungitArest prelungitArest prelungitArest prelungitArest prelungit
cu 30 de zile pentrucu 30 de zile pentrucu 30 de zile pentrucu 30 de zile pentrucu 30 de zile pentru
“Gigioc” ºi ceilalþi“Gigioc” ºi ceilalþi“Gigioc” ºi ceilalþi“Gigioc” ºi ceilalþi“Gigioc” ºi ceilalþi

trei membritrei membritrei membritrei membritrei membri
ai grupãrii saleai grupãrii saleai grupãrii saleai grupãrii saleai grupãrii sale
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Florian Cãlina este elevul genial al Colegiului Naþi-
onal Fraþii Buzeºti din Craiova, fiind unul din cei patru
elevi care vor reprezenta România la una dintre cele
mai complexe competiþii internaþionale – Olimpiada
de ªtiinþe ale Pãmântului, care se va desfãºura luna
viitoare, în Thailanda. Dezinvolt ºi cu o logicã a dis-
cursului care îi trãdeazã mintea ordonatã, Florian ex-
plicã, în cuvinte extrem de simple ºi directe, cum a
reuºit sã punã în miºcare un întreg mecanism al ºtiin-
þelor exacte: începând de la cei mai fragezi ani, cu o
matematicã solidã, apoi cu o pasiune incredibilã pen-
tru chimie, ca sã ajungã acum sã descopere lingvisti-
ca ºi ºtiinþele pãmântului, materii care nu se predau în
ºcoalã, dar care antrenezã toate cunoºtinþele dobân-
dite în anii de gimnaziu ºi liceu. Este un adevãrat peri-
plu prin ºtiinþe, unul care, în mod normal, nu poate fi
accesibil oricãrei minþi, dar care pe Florian Cãlina îl
pune mereu la încercare. Iar atunci când ºtiinþele iau
o micã pauzã, în sufletul sãu se coboarã artele, Flori-
an Cãlina fiind pictorul care pune culoare pe pânze ºi
povestitorul de basme, care tranformã lumea în cele
mai frumoase ficþiuni pentru copii.
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- Când Popescu a întrebat-o pe ne-
vastã-sa de câte ori l-a înºelat, ea i-a
spus cã nu ºtie, pentru cã nu ºi-a notat.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

Emmanuel Macron, preºedintele Fran-
þei, a avut puþine zile de îndreptãþitã bu-
curie, dupã câºtigarea Cupei Mondiale la
fotbal de „albaºtrii”, cu tot spectacolul lu-
minos creat la Paris ºi palatul Elysee dupã
sosirea eroilor, fiindcã deja se prepara, în
surdinã, „afacerea Alexandre Benalla”, cu
o lungã incubaþie. ªi dreapta ºi stânga, pe
scena politicã, abia aºteptau sã declanºe-
ze teribila lor indignare. Miercurea trecu-
tã s-a dat... semnalul: pe reþelele online au
apãrut imagini cu un manifestant molestat
în Piaþa Contrescarpe, din Paris, la 1 mai
a.c., ºi o femeie brutalizatã de o persoa-
nã, identificatã a fi Alexandre Benalla (26
ani), colaborator al ºefului de cabinet Pa-
trick Strzoda, de la Palatul Elysee. Dupã
alte surse, din media francezã, Alexandre
Benalla ar fi chiar braþul drept al ºefului
de cabinet, cu acces la mai multe dosare
importante. E o presupunere. Povestea era
cunoscutã încã din ziua producerii eveni-
mentului descumpãnitor, dar s-a sperat în
securizarea deplinã a înregistrãrilor video,

Un scandal cât Palatul Elysee!Un scandal cât Palatul Elysee!Un scandal cât Palatul Elysee!Un scandal cât Palatul Elysee!Un scandal cât Palatul Elysee!
MIRCEA CANÞÃR

mai ales cã Alexandre Benalla era ceea ce
am putea numi una din gãrzile de corp ale
familiei prezidenþiale, în toate deplasãrile
oficiale ºi private. O atestã ºi numeroase-
le imagini filmate. Comportamentul sãu
violent ºi sulfuros pune în dificultate teri-
bilã Palatul Elysee, evidenþiind cum a spus
ºi Emmanuel Macron, disfuncþionalitãþi
nejustificate. Curios lucru: Alexandre Be-
nalla a fost prezent în jurul orei 20:00, în
Piaþa Contrescarpe, din Paris, purtând cas-
cã CRS (Compania Republicanã de Se-
curitate) pe cap ºi brasardã POLICE pe
braþ. Parchetul din Paris a anunþat, de
joi, deschiderea unei anchete prelimina-
re pentru violenþã ºi uzurpare de calitãþi,
fãptaºul fiind suspendat deja din funcþie.
În media francezã afacerea este consi-
deratã ca faptã gravã, cum s-a exprimat
prim-secretarul socialiºtilor, Olivier Fau-
re, prin faptul cã Alexandre Benalla era
considerat ca un „colaborator al preºe-
dintelui Republicii”. Liderul „Franþa tã-
cutã”, Jean Luc Melenchon, a cerut la

rândul sãu sã se facã luminã deplinã de o
comisie de anchetã parlamentarã. Ceea
ce a solicitat ºi liderul republicanilor,
Laurent Wauquiez. Cum a putut un „con-
silier” al lui Emmanuel Macron sã se de-
ghizeze în poliþist, pentru a face justiþie
privatã într-un spaþiu public, rãmâne de
neînþeles. Gestul sãu pare, oricum, unul
rãtãcit, realmente nejustificat. Într-o si-
tuaþie delicatã s-a trezit ºi Gerard Co-
lomb, ministrul francez de interne, invi-
tat în faþa Adunãrii Naþionale, mai ales
cã însãºi ascensiunea lui Alexandre Be-
nalla în anturajul preºedintelui Republici
rãmâne destul de confuzã, deºi l-a înso-
þit pe acesta încã din timpul campaniei
electorale, ca membru al serviciului de
ordine „En Marche”. Care era rolul sãu
exact la Elysee ºi cum poate un tânãr care
nu e nici poliþist, nici jandarm ºi nici nu
este pregãtit pentru funcþii de securitate
ºi protecþia ºefului statului sã ajungã într-
o asemenea poziþie? Scandalul e total,
încât dezbaterea pe reforma constituþio-

nalã, s-a amânat din cauza afacerii po-
menite, iar preºedintele Emmanuel Ma-
cron ºi premierul Edouard Philippe ºi-au
modificat programul sãptãmânal, deºi
aveau prevãzut, miercuri, sã asiste la o
etapã a Turului Franþei. Se spune cã Ale-
xandre Benalla pregãtea o reformã a se-
curitãþii prezidenþiale. Dar ce nu se spu-
ne în aceste zile. Oricum, lui Emmanuel
Macron i se readuce aminte de faptul cã
în campania electoralã promitea o Repu-
blicã exemplarã, moralizarea vieþii politi-
ce, o lume nouã. Principii frumoase. Deo-
camdatã, iritarea pare în exces. ªi se vor-
beºte chiar de o crizã politicã. Conse-
cinþã directã a evenimentelor va fi o re-
formã a dispozitivului de securitate pen-
tru protecþia preºedintelui, cei 80 de po-
liþiºti ºi jandarmi trecând sub autoritatea
unicã a Palatului Elysee, fãrã vreo legã-
turã cu serviciul de protecþie a înaltelor
persoane (SPHP) ºi serviciul de protec-
þie (SDLP). Echipa elysseanã va avea mo-
dificãri în organigramã.

Procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova au solicitat Tri-
bunalului Dolj prelungirea mãsurii
arestãrii preventive a craioveanu-
lui Gigi Vadik Zavera zis „Gigioc”,
arestat la sfârºitul lunii iunie pen-
tru infracþiuni informatice, ºi a ce-
lorlalþi trei bãrbaþi împreunã cu care
a ajuns dupã gratii. Instanþa a ad-
mis propunerea, astfel cã cei pa-
tru rãmân încã 30 de zile în arestul
IPJ Dolj: “Admite propunerea Par-
chetul de pe lângã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie- DIICOT- Ser-
viciul Teritorial Craiova. Prelun-
geºte durata mãsurii arestãrii pre-
ventive cu privire la fiecare dintre
inculpaþii Avrãmoiu Cosmin
Gheorghe, Zavera Gigi -Vadik,
Panã Cornel ºi Sorea Gabriel, -
Centrul de Reþinere ºi Arest Pre-
ventiv din cadrul IPJ Dolj,
pentru o perioadã de 30 de
zile de la data de 29.07.2018
pânã la data de 27.08.2018
inclusiv. Cheltuielile judicia-
re rãmân în sarcina statului.
Cu contestaþie în terme de 48
de ore de la comunicare. Pro-
nunþatã în camera de consi-
liu, azi, 23 iulie 2018”, se
aratã în hotãrârea instanþei.

Reamintim cã, procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova au anunþat cã, pe 28
iunie a.c., au dispus punerea
în miºcare a acþiunii penale ºi
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Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au admis, ieri, cererea
procurorilor craioveni din cadrul DIICOT ºi au prelungit
cu încã 30 de zile mãsura arestãrii preventive faþã de Gigi
Vadik Zavera zis „Gigioc” ºi ceilalþi trei membri ai grupã-
rii infracþionale pe care o coordona, împreunã cu care a
ajuns dupã gratii pe 28 iunie a.c., pentru infracþiuni infor-
matice. Hotãrârea instanþei nu este definitivã, putând fi
contestatã la Curtea de Apel Craiova.

reþinerea pentru 24 de ore a incul-
paþilor Cosmin Gheorghe Avrãmo-
iu, Gabriel Sorea, Cornel Panã ºi -
Gigi Vadik Zavera zis „Gigioc”,
pentru sãvârºirea infracþiunilor de
constituirea unui grup infracþional
organizat, acces ilegal la un sistem
informatic, în formã continuatã,
efectuarea de operaþiuni financia-
re în mod fraudulos, în formã con-
tinuatã, operaþiuni ilegale cu dis-
pozitive sau programe informati-
ce, în formã continuatã, falsifica-
rea de titluri de credit sau instru-
mente de platã, în formã continua-
tã, punerea în circulaþie de valori
falsificate, în formã continuatã, de-
þinerea de instrumente în vederea
falsificãrii de valori, în formã con-
tinuatã, inducerea în eroare a or-
ganelor judiciare ºi înºelãciune.

Potrivit DIICOT Craiova, „înce-
pând cu anul 2013, inculpaþii Za-
vera Gigi-Vadik, Panã Cornel ºi
Sorea Gabriel au constituit un grup
infracþional organizat în scopul
comiterii unor infracþiuni informa-
tice, grup coordonat de cãtre incul-
patul Zavera Gigi-Vadik, la care
au aderat ºi alþi inculpaþi, printre
care ºi inculpatul Avrãmoiu Cos-
min-Gheorghe. În cursul lunii oc-

tombrie 2013, în baza ace-
leiaºi rezoluþii infracþiona-
le, inculpatul Panã Cornel
a expediat în Mexic trei co-
lete conþinând aparaturã de
skimming, destinatar real
fiind inculpatul Sorea Ga-
briel în scopul de a fi utili-
zate la falsificarea de in-
strumente de platã electro-
nicã pentru accesul fãrã
drept la un sistem informa-
tic ºi efectuarea frauduloa-
sã de retrageri de numerar
(pe teritoriul Mexicului
unde inculpatul Sorea Ga-

briel locuieºte de mai mulþi ani) din
contul mai multor persoane”.

Pe 28 iunie a.c., poliþiºtii Brigã-
zii de Combatere a Criminalitãþii Or-
ganizate (BCCO) Craiova, sub co-
ordonarea procurorilor DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova au fã-
cut 10 percheziþii la locuinþe ale sus-
pecþilor situate pe raza judeþelor
Dolj, Gorj ºi Prahova, în urma cã-
rora au fost gãsite ºi ridicate echi-
pamente industriale folosite pentru
producerea de echipamente de
skimming, mulaje ºi echipamente
de skimming propriu-zise, alte in-
strumente ce pot fi folosite la fal-
sificarea de instrumente de platã
electronicã. 

Gigi Vadik Zavera este trimis în
judecatã, împreunã cu alþi 12 cra-
ioveni, într-un dosar de amploare,
deschis ca urmare a scandalului
petrecut în noaptea de 4 spre 5 no-
iembrie 2016 în barul ON/OFF din
zona centralã a Craiovei. Cauza nu
a ieºit încã din camera preliminarã.

CARMEN ZUICAN
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„Automatismele la care apelãm
zilnic ne deterioreazã mediul ºi
bunãstarea, fãrã a ne determina
însã sã facem o schimbare. Sun-
tem conºtienþi cã automobilul este
pe punctul de a cuceri fiecare me-
tru de promenadã, dar parcã, pe zi
ce trece, facem loc ºi mai mult bu-
levardelor”, spun organizatorii Stre-
et Delivery. Evenimentul ajunge
pentru prima datã în Craiova, pe
„Popã ªapcã”, stradã care între 7-
9 septembrie 2018 a.c. va fi redatã
pietonilor. Tema din acest an este
„Smart Cities?”, iar cei care doresc
sã propunã un proiect cu care sã
participe sunt aºteptaþi sã o facã
pânã pe data de 14 august.

«Chestionãm capacitatea tehno-
logiei de a ne face mai deºtepþi, mai

O nouã promoþie, a 44-a, a Cursului de
tehnicã ºi artã fotograficã îºi prezintã pe
simeze câteva dintre lucrãrile realizate în
perioada 1 martie – 25 iulie 2018, în care
au deprins noþiuni teoretice, însoþite de exer-
sarea practicã a acestora. Vernisajul expo-
ziþiei celor 15 absolvenþi va avea loc mâine,
25 iulie, ora 19.00, la Galeriile de Artã ale
Cercului Militar Craiova, în organizarea Aso-
ciaþiei Fotoclubul „Mihai Dan-Cãlinescu” ºi
instituþiei-gazdã.

Expun – fiecare câte 12 lucrãri – Al Na-
tour Nada Alexia, Anghel Melania, Berceanu
Ana-Maria, Ciurezu Ionel-Alexandru, Con-
stantinescu Radu, Dumitrel Andreea-Izabela,
Giorgi Rãzvan-Ionel, Homeag Alisa-Daniela,

Despre rezultatele obþinute de elevii Co-
legiului Naþional „Fraþii Buzeºti”, atât la con-
cursurile de nivel naþional, cât ºi, în primul
rând, la fazele internaþionale ale diverselor
discipline la care aceºtia participã, s-a tot
vorbit în ultimii ani, cu temei, deoarece per-
formanþele sunt deosebite. Ultima dintre ele
a venit, la sfârºitul sãptãmânii trecute, când,
în Iran, la Olimpiada Internaþionalã de Bio-
logie, Diana Gabroveanu, absolventã a cla-
sei a XII-a, a obþinut  Medalia de Bronz,
pregãtirea fiind fãcutã de cãtre  prof. Ge-
nelia Petrescu, cea care l-a îndrumat ºi
pe singurul câºtigãtor, la nivel naþional, de
pânã acum, a Medaliei de Aur la Olimpia-
da Internaþionalã de Biologie,  Dan Mirea,
în anul 2015. „Elevii buzeºteni sunt famili-
arizaþi cu Olimpiadele internaþionale, deoa-
rece, în fiecare an, avem calificaþi la aceste
concursuri. Amintim cã Dan Mirea, elev pre-
gãtit de Genelia Petrescu, a câºtigat Meda-

Un „Bronz” mondial, la ColegiulUn „Bronz” mondial, la ColegiulUn „Bronz” mondial, la ColegiulUn „Bronz” mondial, la ColegiulUn „Bronz” mondial, la Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti”Naþional „Fraþii Buzeºti”Naþional „Fraþii Buzeºti”Naþional „Fraþii Buzeºti”Naþional „Fraþii Buzeºti”

Un nou titlu internaþional a fost obþinut de o elevã a Cole-
giului Naþional „Fraþii Buzeºti” din Craiova, una care este deja
obiºnuitã cu marile premii ºi care acum se pregãteºte sã ur-
meze cursurile Facultãþii de Medicinã din cadrul Universitãþii

„Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca. Este un succes care încunu-
neazã patru ani de eforturi, atât din partea elevei, cât ºi din
cea formatorului, în speþã profesoara care s-a ocupat de pre-
gãtirea sa, precum ºi a întregului corp profesoral.

lia de Aur la Olimpiada Internaþionalã de Bi-
ologie. Succesul de acum al Dianei încu-
nuneazã eforturile pe care ea ºi profesorii
l-au fãcut pe parcursul celor patru ani ºi îi
asigurã înscrierea la orice Facultate de
medicinã din þarã, ea dorind sã meargã la
Cluj-Napoca, acolo unde sunt cadre didac-
tice absolvente de „Buzeºti”, participanþi la
concursuri similare, în anii precedenþi. Dupã
cele trei medalii obþinute în ultimele douã
sãptãmâni – „Argint”, prin Alexandra
Udriºtoiu(Balcaniada de informaticã pen-
tru seniori), „Aur”, prin Emanuel Dicu
(Concurs internaþional interdisciplinar des-
fãºurat în Rusia) ºi Diana Gabroveanu,
de care am amintit, alþi patru elevi ai noºtri
se pregãtesc de fazele finale internaþionale.
Este vorba de Florian Cãlina (Olimpiada
de „ªtiinþele Pãmântului”), Tiberiu Buru-
ianã  (la Limba francezã), Fey Papalitas
(Neogreacã) ºi Cipriana Tcaci  (Limba

rusã). Sperãm sã vinã cu rezultate merito-
rii de la aceste concursuri, data de susþine-
re a acestora nefiind fãcutã, deocamdatã,
cunoscutã”, a precizat prof.  Carmen Lu-
cia ªtefãnescu, director al Colegiului Na-
þional „Fraþii Buzeºti”.

„O elevã excepþionalã”
Ultimul mare succes, cronologic vor-

bind, cel al Dianei Gabroveanu, este sin-
tetizat cel mai bine de cãtre prof. Genelia
Petrescu: „Diana a fost, de la început, din
clasa a IX-a , o elevã excepþionalã. A obþi-
nut Menþiune la faza naþionalã, în cls.a IX-
a, fiind selecþionatã în Lotul naþional al Ro-
mâniei, în anul urmãtor cucerind Medalia
de argint la Olimpiada de ªtiinþe a Europei.
Premiile au urmat, iar, în aceastã primãva-
rã, a fost selecþionatã ºi a participat la pre-
gãtirea lotului lãrgit al României, la Cluj-
Napoca, apoi au urmat stagii ºi la Bucu-

reºti. A fost o perioadã grea pentru ea, a
trecut peste toate ºi, iatã, acum, au venit ºi
rezultatele. Prima probã, în Iran, a avut loc
pe 18 iulie, pe 20 cea de-a doua, iar sâmbã-
tã, 21 iulie, a avut loc decernarea premiilor.
Este un succes extraordinar, mai ales cã a
trebuit sã treacã prin foarte multe etape de
selecþie, arãtându-ºi valoarea. Acum, se aflã
într-o binemeritatã vacanþã, pregãtind vii-
toarea activitate de student la medicinã”.

CRISTI PÃTRU

Expoziþie a absolvenþilor Cursului de tehnicã ºi artã fotograficã
Nedelcu Marinela, Pariº Andreia-Marinela,
Popescu Bianca-Maria, Procop Mihaela-Vio-
leta, Sandulian ªtefania-Cristina, Sora Adrian
ºi Tuþã Elka-Georgeta. Cele 180 de fotografii
ale acestora abordeazã subiecte diverse, în
tehnici ºi maniere de exprimare diferite.

„Vom vedea pe simeze tematici variate, cum
ar fi fotografie sportivã, lumea copilãriei,
portret, peisaje urbane, rurale, marine ºi la-
custre, fotografie nocturnã, satul românesc,
fotografie de arhitecturã (ce cuprinde exte-
rioare ºi interioare), structuri ºi multe altele.
Remarc faptul ca actuala serie stãpâneºte foar-
te bine atât fotografia color, cât ºi monocro-
mia, iar tehnica fotograficã ºi manierele de
procesare a imaginilor le sunt bine cunoscu-

te. Rãmâne doar sã se perfecþioneze. Ca în
fiecare serie, ºi acum avem câþiva tineri foar-
te talentaþi care vor avea un cuvânt important
de spus în fotografia artisticã. Timpul va de-
monstra cã am avut dreptate”, spune col. (r.)
Mircea Anghel, preºedintele Asociaþiei Foto-
clubul „Mihai Dan-Cãlinescu”.

De la iniþiere ºi pânã acum, Cursul de teh-
nicã ºi artã fotograficã a fost absolvit de 1.054
de persoane, incluzând actuala promoþie. Nu
puþine au devenit artiºti fotografi consacraþi,
cu numeroase acceptãri ºi premii în saloane-
le de fotografie ºi cu importante titluri inter-
naþionale. Tuturor, succes ºi lumina bunã le
ureazã artistul fotograf Mircea Anghel!

MAGDA BRATU

Street Delivery ajunge pentru prima datã
în Craiova, pe strada „Popã ªapcã”!

Dupã Bucureºti, Timiºoara, Iaºi ºi alte ora-
ºe din þarã, vine rândul Craiovei sã se implice
în evenimentul de responsabilitate civicã Stre-
et Delivery, derulat de Fundaþia Cãrtureºti ºi
Ordinul Arhitecþilor din România, care în 2018
are tema „Smart Cities?”. Street Delivery mi-
liteazã pentru un oraº care sã ofere bucurie
locuitorilor sãi ºi în care pietonilor le este

acordatã aceeaºi importanþã ca ºi celorlalþi
participanþi la trafic. Vizatã în Craiova, în pe-
rioada 7-9 septembrie, este o stradã din zona
centralã, „Popa ªapcã”, pentru care a fost lan-
sat un apel de proiecte. Astfel, pânã pe 14 au-
gust a.c. puteþi sã propuneþi soluþii, idei ºi con-
cepte „care pot schimba, inspira ºi transfor-
ma oraºul în care trãim împreunã”.

Misiunea Street Delivery este aceea de a reinventa ºi de a întãri rolul
structural pe care spaþiul public îl joacã în viaþa locuitorilor cetãþii, prin
convertirea peisajului urban în spaþiu viu. Street Delivery a reprezen-
tat, începând cu 2006, un cadru în care societatea civilã, artiºti, arhi-
tecþi, muzicieni, locatari pot oferi o alternativã la felul în care este
perceputã locuirea oraºului.

înþelepþi, mai buni. Invitãm cetã-
þeni, organizaþii ºi companii sã pro-
punã moduri prin care oraºele
noastre sã devinã mai inteligente,
mai vii, mai prietenoase cu locui-
torii lor. Ce este, în fond, un „Smart
City”? un oraº dominat de tehno-
logie sau unul în care oamenii apli-
cã noile dezvoltãri pentru o con-
vieþuire mai plãcutã? Un buzz-
word de marketing sau o direcþie
inevitabilã a marilor aglomerãri ur-
bane? Ne apropie oare noile teh-
nologii sau ne îndepãrteazã ºi mai
mult unii de alþii, afectând comu-
nitatea? Aºadar, un oraº „smart”
îºi ºterge trecutul pentru nou sau
se îngrijeºte de propria sa memo-
rie ºi identitate? Ce poþi face într-
un oraº în care sistemul de reci-

clare nu existã sau funcþioneazã
defectuos? Cât de „smart” e sã ai
propria grãdinã pe bloc sau pe aco-
periºul clãdirii în care lucrezi?
Tema e mult mai vastã decât niºa
tech, iar proiectele pe care le vom
gãzdui nu se rezumã la IT. Cre-
dem cã a fi deºtept înseamnã ºi sã
apreciezi lucrurile bune din trecut,
sã le dezvolþi prin retro-inovare»,
spun organizatorii Street Delivery.

Chiar dacã nu intenþionaþi sã
participaþi cu un proiect, le puteþi
transmite acestora ce vã preocu-
pã în oraº, cum aþi vrea sã trãiþi,
ce vã împiedicã sã o faceþi mai lip-
sit de griji. Contact pentru între-
bãri sau discuþii despre proiecte:
Corina Radu (tel. 0722.304.153).

MAGDA BRATU
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Calificarea în lotul restrâns
al Olimpiadei Internaþionale de
ªtiinþe ale Pãmântului este cea
mai mare performanþã a ta de
pânã acum. Cum ai reuºit
aceste lucru?

Este o competiþie foarte difi-
cilã pentru cã, pentru calificarea
în lotul lãrgit, este nevoie sã fie
cunoscute, în detaliu, cele patru
discipline ale ºtiinþelor exacte –
fizica, chimia, biologia ºi geogra-
fia. Pentru calificarea în lotul
restrâns, se schimbã complet
materia, este nevoie de biologie,
meteorologie, astronomie ºi hi-
drologie, care sunt niºte domenii
foarte vaste, ce nu se predau în
ºcoli. Prin urmare, am fost ne-
voit sã mã pregãtesc singur sau
cu profesori, ºi le mulþumesc din
suflet domnilor profesori de la
Fraþii Buzeºti ºi domnului profe-
sor Octavian Georgescu de la
Colegiul Carol I, care m-a ajutat
cu partea de astronomie. Am
mers la judeþeanã deoarece mi-a
plãcut foarte mult structura aces-
tei olimpiade ºi m-am calificat la
naþionalã. Apoi am intrat în lotul
lãrgit, pentru prima datã în anul
trecut. Anul acesta, m-am strã-
duit mai mult ºi m-am calificat ºi
în lotul restrâns.

Mai este vreun elev în acest
lot restrâns?

Nu, numai este nici un elev
din Craiova, sunt doar elevi din
Oradea, Iaºi ºi Bucureºti, sun-
tem doar patru elevi. Timp de
douã sãptãmâni ºi jumãtate, ne-
am pregãtit la Bucureºti, la Fa-
cultatea de Geografie, la cea de
Biologie, la Observatorul astro-
nomic Urseanu ºi la Institutul
Meteorologic. Dar, practic, pre-
gãtirea pentru anul acesta a în-
ceput dupã ce s-a terminat lotul
de anul trecut. Din iunie 2017,

Florian Cãlina este elevul genial al
Colegiului Naþional Fraþii Buzeºti din
Craiova, fiind unul din cei patru elevi
care vor reprezenta România la una
dintre cele mai complexe competiþii
internaþionale – Olimpiada de ªtiin-
þe ale Pãmântului, care se va desfã-
ºura luna viitoare, în Thailanda.

Dezinvolt ºi cu o logicã a discursului
care îi trãdeazã mintea ordonatã,
Florian explicã, în cuvinte extrem de
simple ºi directe, cum a reuºit sã punã
în miºcare un întreg mecanism al
ºtiinþelor exacte: începând de la cei
mai fragezi ani, cu o matematicã so-
lidã, apoi cu o pasiune incredibilã

am început sã mã pregãtesc pen-
tru acest moment.

Aproape fãrã pauzã...

În afarã de binemeritatele
mele vacanþe, da, am învãþat
aproape continuu...

ªi cum ai reuºit sã te pregã-
teºti?

Am cãutat, pe cont propriu,
multe lucrãri, unele mi-au fost
recomandate ºi de profesorii de
geografie de la lot. Am studiat
mai mult materiale în limba en-
glezã, apoi cursuri de meteoro-
logie, care se predau în faculta-
te. Am primit, de asemenea, ma-
teriale ºi de la foºtii olimpici, pen-
tru cã subiectele care se dau
acolo sunt unele diferite de ceea
ce se face la clasã. Am cãutat ºi
singur, mi-am comandat cãrþi ºi

în strãinãtate, în limba englezã.

Ce aºteptãri ai de la Olimpia-
da de ªtiinþe ale Pãmântului?

Olimpiada va avea loc în
Thailanda, vom pleca pe 7 au-
gust din România. Nu pot sã
spun cã am aºteptãri pentru cã,
la etapele naþionale ºi de restrân-
gere a lotului, ºtiam cu cine voi
concura, dar acum sunt copii
din toate þãrile lumii. Sunt emo-
þionat, în sensul bun, pentru cã
abia aºtept sã vãd tipurile de sub-
iecte, unele care se schimbã în
fiecare an. La etapa internaþio-
nalã vor fi subiecte din geolo-
gie, astronomie, hidrologie ºi
meteorologie. Cu excepþia unei
mici pãrþi de geografie fizicã, în-
vãþatã în clasa a IX-a, nimic nu
se predã la ºcoalã.

Pânã la  Ol impiada  de
ªtiinþe, ai excelat ºi la Chi-
mie. Chiar tu eºti cel care ai
adus organizarea fazei naþio-
nale a acestei competiþii la
Craiova, clasându-te pe pri-
mul loc. De când a început
aceastã pasiune deosebitã a ta
pentru chimie?

În clasa a VII-a, am început
participarea mea la olimpiade cu
chimia. De atunci ºi pânã acum,
deci de cinci ani, particip con-
stant la aceastã olimpiadã. La
ªtiinþele Pãmântului am ajuns, de
fapt, tot din dorinþa de a învãþa
ºi mai multã chimie. De fiecare
datã am avut rezultate speciale,
menþiuni speciale pânã în clasa
a IX-a, premiul I la faza naþio-
nalã în clasa a X-a ºi menþiune

în clasa a XI-a. Mi-a plãcut foar-
te mult aceastã materie. De trei
ori, am fost ºi în taberele pre-
gãtitoare, desfãºurate la Târgu-
Mureº, Baia Mare ºi Timiºoara.
Este un lucru deosebit pentru cã
acei profesori, care sunt profe-
sori universitari, sunt ºi în co-
misiile naþionale ºi au o idee mai
amãnunþitã vizavi de tipurile de
subiecte ºi ne pot ajuta atât la
olimpiade, cât ºi dacã vrem sã
urmãm o carierã în chimie.

ªi tu vrei sã urmezi o carie-
rã în chimie?

Eu vreau sã fac Facultatea de
Medicinã la Bucureºti. Mi-ar plã-
cea sã urmez acolo cardiologia,
dar este posibil sã mi se mai
schimbe opþiunile în timp. De
asemenea, mi-ar plãcea ºi gene-
tica, doar cã nu aº putea sã o
fac în România, fiind mai mult
o muncã de laborator. De când
eram mic, îmi doream sã fiu
medic ºi am ales chimia ca o
materie care sã mã ajute în con-
tinuare. Astronomia este o pasi-
une nouã.

De unde,  totuºi ,  aceastã

aplecare spre chimie? De la fa-
milie, poate...

Nu este nicidecum o moºte-
nire de familie, mama mea este
profesor de matematicã, iar ta-
tãl este inginer. Dar am consi-
derat tot timpul cã matematica
este o bazã pe care sã o aplic în
altceva, iar eu am ales chimia ºi
lingvistica. De fapt, am ales mai
multe materii – chimia, lingvis-
tica ºi ºtiinþele pãmântului – care

au o mare legãturã cu matema-
tica, care este regina ºtiinþelor
ºi ne ajutã în orice domeniu.
Deci nu a fost o risipã faptul cã,
în gimnaziu, am mers la olim-
piada de matematicã. Apoi m-am
axat pe chimie, pentru cã am
considerat cã are o importanþã
mai mare ºi de viitor. Sunt anu-
mite medicamente ce se rezumã
la formule chimice, la polimeri
ºi am ales sã fac ceva care poa-
te revoluþiona în viitor.

O altã materie spre care te-
ai îndreptat este lingvistica,
care, iarãºi, nu se predã la ºcoa-
lã. Cum ai descoperit-o ºi cum
te-ai pregãtit?

La olimpiada de anul acesta,
am fost locul 7, la nivel naþio-
nal, ºi am obþinut menþiune. Am
descoperit lingvistica în clasa a
VIII-a, când am participat pri-
ma datã. De atunci încolo, trei
ani la rând, am fost la etapele
naþionale, unde am obþinut men-
þiuni de fiecare datã. În clasa a
XII-a, vreau neapãrat sã mai
particip din nou. Lingvistica
este o pasiune ºi nici nu nece-
sitã o pregãtire specialã, este
mai mult logicã matematicã, de-
ducþii, adicã este exact aºa cum
o numesc organizatorii: olimpia-
da copiilor deºtepþi. Nu este ne-
voie, deci, de o pregãtire inten-
sã din punct de vedere teore-
tic, ci trebuie fãcute doar legã-
turi pentru a deduce diverse
semnificaþii.

Tu eºti, indiscutabil, mân-
dria Colegiului Fraþii Buzeºti.
Dacã ar fi sã faci o nouã op-
þiune, te-ai duce cãtre un alt
liceu?

Mi-a plãcut foarte mult acest
colegiu ºi þin la el, pentru cã am
întâlnit persoane deosebite, pro-
fesori dedicaþi. Laboratoarele
sunt mult mai dotate decât în
alte licee – totuºi, nu cât ar tre-
bui – ºi se comandã, în fiecare
an, substanþe pentru anul viitor.
Adicã se þine cont ºi de necesi-
tãþi. Sunt ºi mulþi olimpici, în
fiecare an.

Cum vezi generaþiile care vin,
crezi cã îþi va mai cãlca pe urme
cineva?

Cu siguranþã, pentru cã nu
este atât de greu. Este nevoie de
timp dedicat, dar este un lucru
care se va mai întâmpla ºi con-
sider cã fiecare copil, care îºi
pune în gând sã realizeze ceva,
va reuºi la un moment dat. Poa-
te cã nici eu, în clasa a VI-a, nu
visam cã voi ajunge la internaþi-
onalã, dar, în timp, am reuºit sã
îmi ating visul.
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Ai talent ºi la picturã..

Da, am avut ºase expoziþii per-
sonale de picturã. De când eram
foarte mic, îmi plãcea sã dese-
nez, iar pãrinþii mei m-au împins
în aceastã direcþie, ducându-mã
la profesori care sã mã ajute. De
la fiecare, am luat câte ceva: cu-
rajul de a îmbina culori, curajul
de a picta pe pânze mult mai
mari, curajul de a nu respecta
niºte reguli. Am foarte mulþi pic-
tori care îmi plac, Dali ºi Picas-
so, atât etapele incipiente, cât ºi
cubismul. ªi eu am pictat cam
în toate stilurile, am început cu
realismul, am fãcut ºi portrete
ºi naturi statistice, iar acum fac
abstractizãri în artã.

Pictezi chiar ºi acum?

Da, pictez ºi acum pentru cã
este modalitatea mea principalã
de relaxare.

ªi ºahul este o altã pasiune
a ta. ªtiu cã ai participat la mai
multe    competiþii...

Bunicul meu a fost un mare
ºahist ºi profesor de ºah. Dom-
nia sa a pregãtit mulþi copii, m-
a pregãtit ºi pe mine. ªahul a fost
un domeniu care m-a ajutat
foarte mult pentru lingvisticã,
fiind vorba de strategie.

Picturã, ºah...dar ºi creaþie
literarã. Pe toate le-ai desco-
perit, le-ai explorat ºi ai cules
laurii.

Interviu realizat de MARGA BULUGEAN ºi LAURA MOÞÎRLICHE

pentru chimie, ca sã ajungã acum sã
descopere lingvistica ºi ºtiinþele pã-
mântului, materii care nu se predau
în ºcoalã, dar care antrenezã toate
cunoºtinþele dobândite în anii de gim-
naziu ºi liceu. Este un adevãrat peri-
plu prin ºtiinþe, unul care, în mod nor-
mal, nu poate fi accesibil oricãrei

minþi, dar care pe Florian Cãlina îl
pune mereu la încercare. Iar atunci
când ºtiinþele iau o micã pauzã, în
sufletul sãu se coboarã artele, Flori-
an Cãlina fiind pictorul care pune cu-
loare pe pânze ºi povestitorul de bas-
me, care tranformã lumea în cele mai
frumoase ficþiuni pentru copii.

Am participat la o competiþie
internaþionalã de creaþie literarã,
de basme, „Basmele Reginei Ma-
ria”, din clasa a II-a ºi particip
continuu, în fiecare an. Am fost
ºi anul acesta, am scris o pagi-
nã de jurnal. Premierea se face
la Palatul Regal din Bucureºti de
cãtre Principesa Margareta.
Compun basme, pagini de jur-
nal. De cele mai multe ori, pot
sã transpun basmele în picturã
ºi picturile în basme. ªi mama
îmi spunea poveºti când eram
mic, iar poveºtile erau compuse
chiar de ea. Avea o poveste de-
spre tablouri, cu o familie de ta-
blouri, ºi îmi plãcea foarte mult
aceastã poveste... Sensibilitatea
am moºtenit-o ºi de la mama,
dar în egalã mãsurã ºi de la tata.
Este foarte interesant acest con-
curs, s-au fãcut cãrþi în fiecare
an, ºi recomand ºi altor elevi sã
participe. Ideea acestui concurs

a plecat chiar de la Palatul Co-
piilor din Craiova. De fapt, au
fost douã doamne profesoare de
limba românã, doamna Carmen
ªtefãnescu, directorul Colegiu-
lui Fraþii Buzeºti, ºi doamna pro-
fesor Calafateanu, care au pus,
practic, bazele acestui concurs.

Cine te-a susþinut cel mai
mult în acest parcurs formi-
dabil?

Pãrinþii mei m-au susþinut în
tot ceea ce am fãcut ºi le mulþu-
mesc foarte mult pentru asta.

Familia este enorm de importan-
tã, mai ales în partea de înce-
put, pentru cã la început cineva
trebuie sã-þi dea un impuls ca
sã-þi urmezi visele. Este nevoie
ºi de o dozã de curaj, pentru a
încerca sã performezi în mai
multe domenii. Unii spun cã tre-
buie sã rãmâi într-un singur do-
meniu, dar pãrinþii mei m-au în-
drumat cãtre mai multe dome-
nii. Eu am explorat mai multe
domenii, iar la final m-am hotã-
rãt cãtre ce voi merge.

Dar cum ai timp sã le faci
pe toate, mai este loc ºi pentru
distracþie? Cum te organizezi?

Este timp pentru toate, tim-
pul e prietenul meu. Este mai
greu în anumite perioade, dar
încerc sã vãd partea plinã a pa-
harului ºi mã organizez în aºa fel
încât sã-mi rãmânã timp ºi pen-
tru picturã, ºi pentru relaxare.

Am timp ºi sã ies cu prietenii în
oraº, sã mergem sã vizionãm un
film bun. Totodatã, îmi place sã
cãlãtoresc foarte mult.

Care þarã te-a impresionat
cel mai mult?

Am fost în SUA, în 2013, în
California, unde mi-a plãcut
foarte mult, mai ales grija lor
pentru curãþenie, mi-au plãcut
ºi oamenii. ªi Spania mi-a plã-
cut foarte mult, am fost în An-
daluzia ºi am apreciat acolo or-
dinea. Luna trecutã, am fost în

Franþa, în Bretania.

Unde te vezi peste zece ani ºi
ce ai schimba în þara asta?

Peste zece ani, mã vãd un me-
dic rezident. În ceea ce priveºte
þara noastrã, eu cred cã schim-
barea ar trebui sã vinã din par-
tea generaþiei tinere, dar mulþi
dintre aceºti tineri nu rãmân în
þarã pe motiv cã nu le sunt ofe-
rite condiþii. ªi atunci schimba-
rea trebui sã vinã acum ºi de aici.
Nu se poate sã aºteptãm ca ci-
neva anume sã facã o schimba-
re. Pe undeva, elevii sunt împinºi
sã ºi plece, ceea ce nu este în
regulã.

Ce îþi place ºi ce nu îþi place
în România? Cu ce te-ai con-
fruntat tu în aceastã perioadã?

Îmi place România pentru cã
este o þarã foarte frumoasã.
Apreciez cã încã avem valori de
familie, existã respect între
membri familiei ºi respect în
societate. Încã se pune preþ pe
educaþie, ceea ce este un lucru
foarte bun. Dar sunt ºi lucruri
mai puþin bune....ignoranþã, lip-
sã de înþelegere. Consider cã
trebuie înþeleasã ºi sensibilitatea
fiecãrui elev. Este foarte greu sã
ajungi de la o olimpiadã naþiona-
lã la alta ºi cred cã ar trebui pus
accentul nu numai pe rezultatul
în sine, ci ºi pe psihic, pe moti-
vaþie, pe atenþia mai mare la sen-
timentele fiecãruia.

Ce te-a determinat sã nu
renunþi?

Fãrã sprijinul pãrinþilor mei nu
aº fi reuºit, pentru cã ei, de fie-
care datã, mi-au spus „da, se
poate, nu este nimic dacã gre-
ºeºti...ne vom ridica ºi vom con-
tinua”. La fel îmi spune ºi doam-
na profesoarã de Fizicã: „în pri-
mul rând sã fim sãnãtoºi, dupã
asta vine performanþa...”. Cel
mai important factor este pute-
rea de a nu renunþa niciodatã ºi
de a face un lucru bine, pânã la
capãt. Am învãþat de la familia

noastrã cã niciodatã nu trebuie
sã ne dãm bãtuþi ºi întotdeauna,
dacã ai început ceva, trebuie dus
pânã la capãt.

Peste o lunã ºi jumãtate te
întorci la ºcoalã, în clasa a XII-
a. Ce planuri ai pentru acest
ultim an de liceu?

În clasa a XII-a, voi continua
cu Lingvistica ºi Chimia ºi voi
merge mai departe cu ªtiinþele
Pãmântului, fiindcã pasiunea nu
se opreºte doar la rang de olim-
piadã, ci merge mai departe. Toa-
tã viaþa mã voi uita pe cer dupã
constelaþii, toatã viaþa mã voi
uita la o rocã ºi voi analiza gra-
nitul sau mineralele din care este
compusã roca respectivã. Întot-
deauna va rãmâne o pasiune, iar
faptul cã am ajuns la nivelul de
olimpiadã internaþionalã este rãs-
plata pentru pasiune. Nu învãþ
niciodatã pentru olimpiadã, ci
pentru mine. Iar dacã la olim-
piadã obþin un rezultat bun, mã
bucur ºi merg mai departe.

Care sunt profesorii care
þi-au rãmas la suflet...?

Sunt foarte mulþi profesori
care ºi-au pus amprenta asupra
educaþiei mele, având ºi foarte
multe materii pe care am ales
sã le explorez - Matematica,
Chimia, Fizica, Biologia, Geo-
grafia...dar ºi Limba Românã.
Însã, am sã-i menþionez pe cei
cu care m-am pregãtit pentru
Olimpiada ªtiinþele Pãmântului:
la Fizicã, cu doamna profesor
Ioniþã Ioana, care este ºi diri-
ginta mea; la Biologie, cu doam-
na profesor ªtefan Camelina,
la Astronomie, cu domnul pro-
fesor Georgescu Octavian de
la Colegiul Carol I, iar la Geo-
grafie,  cu doamna profesor
Marga Avram, care, deºi nu
este profesorul meu de la cla-
sã, m-a ajutat foarte mult. Le
mulþumesc pe aceastã cale tu-
turor profesorilor care m-au
sprijinit ºi m-au ajutat sã ating
aceastã performanþã.

Naþional Naþional Naþional Naþional Naþional Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti din Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiovadin CraiovaNaþional Naþional Naþional Naþional Naþional Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti din Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiovadin CraiovaNaþional Naþional Naþional Naþional Naþional Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti din Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiovadin CraiovaNaþional Naþional Naþional Naþional Naþional Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti din Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiovadin CraiovaNaþional Naþional Naþional Naþional Naþional Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti din Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiovadin CraiovaNaþional Naþional Naþional Naþional Naþional Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti din Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiovadin CraiovaNaþional Naþional Naþional Naþional Naþional Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti din Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiovadin CraiovaNaþional Naþional Naþional Naþional Naþional Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti din Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiovadin CraiovaNaþional Naþional Naþional Naþional Naþional Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti Fraþii Buzeºti din Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiova
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Anunþul tãu!
HIGH TECH INDUSTRY PARK

CRAIOVA PENTRU SC LINK POINT SRL
PRIN DINU ADINA, titular al proiectului
“Construire atelier confecþii P+E (parþial)
si imprejmuire teren” anunþã publicul in-
teresat asupra luãrii deciziei etapei de în-
cadrare de cãtre Agenþia pentru Protec-
þia Mediului Dolj: proiectul nu se supune
evaluãrii impactului asupra mediului,
proiect propus a fi amplasat în  mun. Cra-
iova, str. Calea Bucureºti, nr. 325C, jud.
Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi mo-
tivele care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul autoritãþii competente
pentru protecþia mediului APM Dolj din
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele
luni-joi între orele 800-1630 ºi vineri orele
800-1400, precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet office@apmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de încadra-
re în termen de 5 zile de la data publicãrii
prezentului anunþ, pânã la data de
29.07.2018.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament
douã camere în Bucu-
reºti - Prelungirea
Ghencea. Telefon:
0722/244.888.
Vând apartament 2 ca-
mere Bãileºti, zonã
centralã, preþ accesibil.
Telefon: 0771/504.064.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere Craioviþa
Nouã, deosebitã po-
ziþionare, modificãri
interioare. Preþ acce-
sibil. Telefon: 0771/
504.064.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.

Vând casã + depen-
dinþe, vie, pãdure co-
muna Scaeºti, preþ
negociabil. Telefon:
0744/375.858.
Vând casã sat Cio-
roiaºi, teren 2800
mp. Telefon: 0765/
152.614.

Vând sau schimb
casã str. Eliza Opran
cu apartament etaj 1
sau 2. Telefon: 0730/
504.515.
Vând casã comuna
Calopãr, sat Dâlga
din cãrãmidã, anexe
gospodãreºti ºi beci,
grãdinã cu vie. Tele-
fon: 0770/900.833;
0735/923.982.

Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, în-
cãlzire centralã, 560
mp sau schimb cu
apartament. Telefon:
0746/498.818.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate
utilitãþile super-îm-
bunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

Vând teren casã,
1.200 de metri pã-
traþi, în comuna Ian-
cu Jianu, judeþul Olt
– pe lângã liceu, cu
temelie beton, 2 ca-
mere + antreu, fântâ-
nã cu hidrofor, pãtul
metalic, cu perdea în
faþã unde introduci
douã autoturisme,
gard metalic, pomi
fructiferi. Acte la zi.
Preþ 16.500 de euro,
negociabil. Telefon:
0769/512.701.
Vând casã cu 4 ca-
mere, bucãtãrie, baie
+ wc în interior ºi alte
anexe în curte, locui-
bile, gard metalic,
fântânã, pomi fructi-
feri, în comuna Iancu
Jianu, judeþul Olt. Preþ
25.000 de euro, ne-
gociabil. Telefon:
0769/512.701.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei +
500 mp curte. Telefon:
0752/641.487.
Vând gospodãrie în
comuna Valea
Stanciului, judeþul
Dolj. Telefon: 0721/
502.003.

Vând casã bãtrâ-
neascã 1200 m.p.
comuna Robãneºti
20 km, vie, fântânã,
dependinþe. Telefon:
0767/648.731.

TERENURI
Particular, vând te-
ren în ªimnicu de
Sus, strada Mihai
Eminescu, nr. 84,
lã þ ime 12 metr i ,
lungime 70 m, vie,
între vecini. Relaþii
la  te lefon:  0728/
012.055.

Vând teren Podari sau
arendã. Telefon: 0722/
943.220.

Vând teren comuna
Orodel, judeþul Dolj,
2600 mp intravilan la
asfalt, cadastru, inta-
bulat. Preþ negocia-
bil 12.000 E. Telefon:
0748/240.121.

Vând teren arabil 2,5
ha spatele Metro ºi
teren arabil Gara Pla-
iul Vulcãneºti. Tele-
fon:  0251/548.870.

Vând 10 ha pãdure,
100-110 ani - Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile in-
stalate, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0 7 4 4 / 5 6 3 . 6 4 0 ,
0351/402.056.

AUTO
Cielo 2006 - GPL, cã-
ruþ curte 2 roþi, bicicle-
tã de damã, jante alu-
miniu. Telefon: 0767/
153.551.

CIELO, urgent, nego-
ciabil. Telefon: 0770/
685.327.

Vând Opel Corsa B,
din 2000, motor 972
cm, aer condiþionat,
geamuri electrice, 550
euro. Telefon: 0744/
474.400

Vând OLTCIT - CLUB
- pentru Rabla. Preþ
convenabil. Telefon:
0766/350.742.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr volumele I, II,
III, IV din O mie ºi una
de nopþi / traducere
Haralamb Grãmescu
- Bucureºti: Ed. Erc.
Press 2009. Telefon:
0351/408.730.

Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Marþi, 24 iulie 2018

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

Subsemnatul.................................................................................

Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea în data de
16.08.2018, a unei (1) funcþii contractuale de conducere vacantã respectiv:

1– administrator public
Condiþii specifice:
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã respectiv, studii superioare de

lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, specializarea stiinte juridi-
ce/stiinte administrative;

- studii universitare de master absolvite cu diplomã, specializarea stiinte economice;
-competenþe în domeniul tehnologiei informaþiei-nivel de bazã, dovedit pe baza unor

documente care sã ateste deþinerea competenþelor respective, emise în condiþiile legii.
Conditiile generale sunt conform art.3 din H.G. nr.286/2011, cu modificarile si com-

pletarile ulterioare.
Concursul constã în 3 etape succesive:
-selecþia dosarelor –conf. art.19 alin(2) din HG 286/2011
-proba scrisã la data de 16.08.2018 la sediul Primãriei Mun.Calafat ora 10.30
-interviul la data stabilitã odatã cu afiºarea rezultatelor la proba scrisã.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 10 zile lucrãtoare de la

data publicãrii anunþului in Monitorul Oficial, ziarul Cuvintul Libertatii si la sediul prima-
riei, str.T.Vladimirescu, nr.24, Serviciul Resurse umane-Salarizare, in perioada
24.07.2018-06.08.2018.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, Municipiul Calafat, judeþul Dolj, cod postal 205200,

telefon: 0251 231.424, interior 107, fax: 0251 232.884, e-mail rodicca33@yahoo.-
com, persoana de contact: Vaetiºi Rodica, ºef serviciu Resurse Umane-Salarizare.

VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând combinã SEMA
110 cu R.I.F.S., Turbo,
în stare de funcþiona-
re. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0744/537.347.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând douã sobe de te-
racotã complete 300,
400 lei ºi 150 þigle 2
lei/buc. Telefon: 0771/
518.063.
Vând prune. Telefon:
0765/291.623.
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în el,
preþ 1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând hidrofor nou cu
toate utilitãþile. Telefon:
0767/153.551.
Vând plug de arat
cu boi. Preþ conve-
nabil. Telefon: 0766/
350.742.
Vând motosapã mar-
ca BUDGET BBP
500. Telefon: 0721/
945.405.
Vând porc peste 200
kg. Telefon: 0722/
396.811.
Vând rezervor auto-
gaz perntru autoturis-
me. Telefon: 0721/
995.405.

Vând prune - comuna
Moþãþei. Telefon:
0734/295.977.
Vând fax- copiator
marca SAMSUNG SF
5100 P. Telefon: 0721/
995.405.
Vând hidrofor, presã
hidraulicã mase
plastice, cãruþ carte
cu douã roþi, uºi dor-
mitor. Telefon: 0767/
153.551.
Vând pompã KAMA de
udat grãdina, covor
persan 220 x210,
ochelari de vedere
3,25 ºi + 7 fãcuþi pe
comandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând centralã termi-
cã Bosch, pat meta-
lic automat, sobã te-
racotã, polizor
2500w, cãruciar han-
dicap, schelã metali-
cã 2 picioare. Telefon:
0760/588.581.
Vând obiecte casnice,
îmbrãcãminte ºi încãl-
þãminte damã, televi-
zor Philips - 100 lei, vi-
deo, 50 lei. Telefon:
0770/354.549.
Vând manechine bust
5 lei / buc. Telefon:
0768/450.011.

Vând roþi  Mercedes
spiþate cu cauciucuri
de iarnã- 4 buc. Preþ
convenabil. Telefon:
0762/183.205.
Vând frigider 2 uºi de-
fect - 100 lei, televizor
color diagonala 70 cu
telecomandã în bunã
stare - 100 lei,  sãpun
de casã - 5 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, Pick-up Tes-
la cu boxe, dozã nouã
de rezervã, arzãtoare
gaze,  discuri cu mu-
zicã diferitã. Telefon:
0251/427.583.
Vând maºinã auto-
matã de uscat nefo-
lositã. Telefon: 0720/
099.950.
Hainã îmblãnitã, guler
astrahan nr. 54, fãcu-
te pe comandã - 80
lei, pantofi piele nr. 43
noi - 50 lei, cisme
damã nr. 38-50 lei,
bascheþi nr. 43. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând boiler electric
100 litri bine între-
þinut, bicicletã ro-
mâneascã de bãr-
bat. Telefon: 0351/
464.043.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Infor-
maþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând frigider „ZIL”,
maº inã de cusut
„Ileana” stare bunã
de funcþionare, ma-
º inã  de  spã la t
”Alba Lux”, Pick-up
marca „TESLA” cu
boxe.  Te le fon :
0351/464.563.

Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrauli-
cã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.
Vând 2 electromo-
toare tr i fazate 3
KW750. Telefon:
0 2 5 1 / 3 5 3 . 2 9 5 ;
0767/052.639.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100
lei, masã extensibilã -
100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/
298.240.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50
lei. Telefon: 0351/
416.166.

Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr broaºte þestoa-
se româneºti de apã.
Telefon: 0721/995.405.

PIERDERI
Pierdut legitimaþie de
student eliberatã de
Facultatea de Horti-
culturã din Craiova
pe numele NIÞU
FLORENTINA TANIA.
Se declarã nulã.

Pierdut legitimaþie de
student eliberatã de
Facultatea de Horti-
culturã din Craiova pe
numele NIÞU MIRELA.
Se declarã nulã.
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Dacã AC Milan era cel mai ce-
lebru adversar pe care Universi-
tatea Craiova îl putea întâlni la re-
venirea în cupele europene, anul
trecut, ºi în acest sezon misiunea
alb-albaºtrilor va fi cel puþin la fel
de dificilã. La tragerea la sorþi a
turului trei preliminar din Europa
League s-a decis ca ªtiinþa sã în-
tâlneascã învingãtoarea din dubla
RB Leipzig (Germania) ºi  BK
Hacken (Suedia). Alb-albaºtrii vor
disputa primul meci în deplasare,
pe 9 august, iar returul pe „Ion
Oblemenco”, pe 16 august.

Leipzig, vicecampioana
Germaniei din 2017

Aproape sigur, Universitatea va
întâlni echipa germanã RB Leip-
zig. Aceasta are o istorie destul de
scurtã, fiind înfiinþatã în 2009, dar
datoritã investiþiilor enorme a
ajuns rapid unul dintre coloºii Bun-
desligii ºi chiar ai Europei. Echipa
a luat naºtere la iniþiativa celebru-
lui brand de bãuturi energizante
Red Bull, care deþine ºi alte echi-
pe din lume, RedBull Salzburg în
Austria, New York Red Bulls în
SUA, Red Bull Brasil în Brazilia ºi
Red Bull Ghana, în respectiva þarã
africanã. RB Leipzig s-a format
luând locul din Liga a V-a al for-
maþiei SSV Markanstadt, un club
mic dintr-un sat aflat la 13 kilo-
metri de Leipzig, din start intenþia
fiind de a ajunge în topul fotbalu-
lui german. Denumirea „de jure”
a echipei este Rasenballsport Leip-
zig ºi a fost aleasã pentru cã în
Germania sunt interzise numele
comerciale ale echipelor. RB Leip-
zig a promovat an de an ºi din
2016 evolueazã în Bundesliga. La
prima participare, formaþia din
fosta Germanie de Est a devenit
vicecampioanã a Germaniei, ter-
minând campionatul pe locul se-
cund, dupã Bayern Munchen. A
început sezonul respectiv cu 13
meciuri fãrã înfrângere, aceasta
fiind cea mai lungã serie fãrã eºec
a unei formaþii nou-promovate în

Tobol Kostanai (Kazahstan)/Piunik (Armenia) - Maccabi
Tel Aviv (Israel)/Radnicki Nis (Serbia); Dunajska Streda
(Slovacia)/Dinamo Minsk (Belarus) - Zenit Sankt Peters-
burg (Rusia); Ajax Amsterdam (Olanda)/Sturm Graz (Aus-
tria) - Dundalk (Irlanda)/AEK Larnaca (Cipru); St. Gallen
(Elveþia)/Sarpsborg (Norvegia) - HNK Rijeka (Croaþia); Is-
tanbul Balakºehir (Turcia) - Aberdeen (Scoþia)/Burnley (An-
glia); Zoria Lugansk (Ucraina) - Sporting Braga (Portuga-
lia); Hapoel Haifa (Israel)/FH Hafnarfjordur (Islanda) - Ata-
lanta Bergamo (Italia)/FC Sarajevo (Bosnia); Genk (Belgia)/
Fola Esch (Luxemburg) - ªahtior Soligorsk (Belarus)/Lech
Poznan (Polonia); Viitorul Constanþa/Vitesse Arnhem (Olan-

da) - PAOK Salonic (Grecia)/FC Basel (Elveþia); Nordsjael-
land (Danemarca)/AIK (Suedia) - Partizan Belgrad (Serbia)/
Trakai (Lituania); Hibernian (Scoþia)/Asteras Tripolis (Gre-
cia) - Molde (Norvegia)/Laci (Albania); Hajduk Split (Croa-
þia)/Slavia Sofia (Bulgaria) - Rudar Velenje (Slovenia)/FCSB
(România); Sevilla (Spania)/Ujpest (Ungaria) - Zalgiris Vil-
nius (Lituania)/Vaduz (Liechtenstein); Sigma Olomouc (Ce-
hia) - Kairat Almatî (Kazahstan)/AZ Alkmaar (Olanda); Bal-
zan (Malta)/Slovan Bratislava (Slovacia) - Rapid Viena (Aus-
tria); Djurgarden (Suedia)/Mariupol (Ucraina) - Ventspils
(Letonia)/Bordeaux (Franþa); ÞSKA Sofia (Bulgaria)/Admi-
ra Wacker Modling (Austria) - Stjarnan (Islanda)/FC Co-

penhaga (Danemarca); Olympiakos Pireu (Grecia) - Lucer-
na (Elveþia); Osijek (Croaþia)/Glasgow Rangers (Scoþia) -
Cihura Sacihere (Georgia)/Maribor (Slovenia); Gornik Zab-
rze (Polonia)/Trencin (Slovacia) - Feyenoord Rotterdam
(Olanda); Jagiellonia Bialystok (Polonia)/Rio Ave (Portuga-
lia) - Gent (Belgia); Spartak Subotica (Serbia)/Sparta Praga
(Cehia) - Brondby (Danemarca); FC Ufa (Rusia)/Domzale
(Slovenia) - Honved Budapesta (Ungaria)/Progres Nieder-
korn (Luxemburg); B36 Torshavn (Feroe)/Beºiktaº Istan-
bul (Turcia) - LASK Linz (Austria)/Lillestrom (Norvegia);
Zeljeznicar Sarajevo (Bosnia)/Apollon Limassol (Cipru) -
Dinamo Brest (Belarus)/Atromitos (Grecia).

Celelalte meciuri din turul 3 preliminar al Europa League:

În turul al treilea preliminar al Europa League, Universi-
tatea Craiova va întâlni învingãtoarea dublei din turul 2,

dintre formaþia germanã RB Leipzig ºi cea suedezã
Hacken. Prima manºã va avea loc pe 9 august, în depla-

sare, iar returul pe 16 august, la Craiova.

Bundesliga. Cei porecliþi „Taurii
roºii”, chiar de la sigla proprie, in-
spiratã din celebra firmã produ-
cãtoare de energinzant, au avut un
parcurs excelent ºi la prima parti-
cipare europeanã. Astfel, au ter-
minat pe locul al treilea grupa
Champions League, dupã Beºik-
taº Istanbul ºi FC Porto ºi înain-
tea campioanei de atunci a Fran-
þei, AS Monaco. În grupã, RB
Leipzig a înregistrat rezultatele: 0-
2 ºi 1-2 cu Beºiktaº, 3-2 ºi 1-3 cu
FC Porto, 4-1 ºi 1-1 cu AS Mo-
naco. Nemþii au continuat aven-
tura în Europa League, unde au
eliminat-o în 16-imi pe Napoli,
dupã 3-1 în deplasare ºi 0-2 pe
teren propriu. Urmãtoarea victi-
mã a germanilor avea sã fie o altã
câºtigãtoare de Europa League,
Zenit Sankt Petersburg, dupã 2-1
acasã ºi 1-1 în Rusia. Primul drum
al lui RB Leipzig în Europa s-a
încheiat în sferturile de finalã, în
faþa echipei care avea sã joace fi-
nala, Olympique Marseille. Nemþii
au câºtigat acasã cu 1-0, dar au
pierdut în sudul Franþei cu 5-2.
Sezonul trecut din Bundesliga a
fost încheiat de RB Leipzig pe lo-
cul 6. Este una dintre cele mai
urâte echipe din Germania, toc-
mai din cauza implicãrii celebru-
lui concern care deþine mai multe
cluburi în lume, fanii neagreând
aceste echipe „comerciale” sau
„artificiale”. De altfel, galeria Bo-
russiei Dortmund a refuzat prima
deplasare la Leipzig, fanii lui Di-
namo Dresda au aruncat la me-
ciul direct un cap de taur pe te-
ren. La Koln, fanii gazdelor au blo-
cat timp de 15 minute autocarul
lui RB. Cluburile de tradiþie din
Leipzig sunt Chemie, dar mai ales
Lokomotive Leipzig, aceasta din
urmã fiind înfiinþatã în 1893 ºi a
disputat finala Cupei Cupelor în
1988, contra lui Ajax.

Nemþii au un lot cotat la 300
de milioane de euro

Dacã AC Milan investise îna-

intea meciului cu Universitatea
Craiova nu mai puþin de 200 de
milioane de euro în transferuri,
formaþia germanã are pretenþii
ceva mai mici, având un buget
pentru achiziþii în jurul a 50 de
milioane de euro. Lotul lui RB
Leipzig este cotat de site-urile de
specialitate la 300 de milioane de
euro. Cel mai important jucãtor
este atacantul naþionalei Germa-
niei de la Cupa Mondialã, Timo
Werner, în vârstã de 22 de ani,
cotat acum la 60 de milioane de
euro, el fiind adus de la VFB Stut-
tgart, acum doi ani, pentru 14
milioane de euro. Talentatul vârf
a fost principalul marcator al
nemþilor în sezonul trecut euro-
pean, iar în cele douã sezoane din
Bundesliga a reuºit nu mai puþin
de 47 de goluri ºi 25 de pase de-
cisive. Decarul Emil Forsberg
este cel care a marcat golul cali-
ficãrii Suediei în sferturile Mon-
dialului rusesc, în acel 1-0 cu
Elveþia. În vârstã de 26 de ani,
Forsberg este cotat la 25 de mili-
oane de euro ºi are 10 goluri ºi
24 de assist-uri în Bundesliga. Un
alt star al formaþiei din fosta Ger-
manie de Est este danezul Yussuf
Poulsen, adversar direct cu Alex
Bãluþã ºi cu Nicuºor Bancu în
acel Danemarca – România 1-1.
Poulsen a marcat ºi el la Cupa
Mondialã, în partida câºtigatã în
grupe cu 1-0 de danezi cu Peru.
Portarul titular al lui Leipzig este
titularul naþionalei Ungariei, Pe-
ter Gulacsi, iar cãpitanul echipei
este neamþul cu origini maghiare
Willi Orban. Un alt mijocaº de
clasã este slovenul Kevin Kampl,
care a mai evoluat la Borussia
Dortmund ºi Bayer Leverkusen,
pentru el RB Leizpig plãtind „far-
maciºilor” suma de 15 milioane
de euro. Internaþionalii austrieci
Marcel Sabitzer ºi Konrad Laimer
sunt jucãtori de bazã, în timp ce
lusitanul Bruma, care s-a remar-
cat cu golurile senzaþionale de la
Europeanul under 21 de acum doi
ani, a fost adus pentru 12 milioa-
ne de euro de la Galatasaray. Ata-
cantul francez Kevin Augustine a
fost transferat de Leipzig chiar
de la PSG ºi, dupã ce a marcat 9
goluri ºi a oferit 3 assist-uri în
Bundesliga, are o cotã de 20 de

milioane de euro. Unul dintre cei
mai interesanþi tineri jucãtori din
Europa este stoperul francez Da-
yon Upamecano, cotat acum la
30 de milioane de euro ºi dorit de
mari cluburi, dupã ce a fost adus
de nemþi de la „surata” Red Bull
Salzburg. În vara aceasta, Liver-
pool a plãtit peste 50 de milioane
de euro lui RB Leipzig pentru
mijlocaºul guinez Naby Keita, cel
care marcase împreunã cu Timo
Werner în victoria cu 2-1 asupra
lui Bayern Munchen, în primãva-
rã. Antrenorul echipei este Ralf
Rangnik, fost la Schalke 04, VFB
Stuttgart, cel care a creat ºi „pro-
iectul Hoffenheim” ºi de aceea a
fost adus sã se ocupe atât de RB
Leipzig, cât ºi de RB Salzburg.
„Red Bull Arena” din Leipzig are
o capacitate de 43.000 de locuri.

Cinci duble cu germanii
pentru olteni

Universitatea Craiova a mai
întânit cinci echipe germane în
cupele europene, iar cel mai mare
ºi de altfel singurul succes a fost
celebrul sfert de finalã al Cupei
UEFA, cu FC Kaiserslautern, al
Craiovei Maxima, în 1983, dupã
2-3 în deplasare (goluri Geolgãu
ºi Criºan), alb-albaºtrii calificân-
du-se în retur datoritã golului lui
Nicolae Negrilã (1-0). Primul
adversar din Germania a fost
Fortuna Dusseldorf, în primul
tur al Cupei Cupelor, ediþia 1978-
1979, nemþii câºtigând cu 4-3 în
Bãnie (goluri: Cãmãtaru 2 ºi Cri-
ºan), iar în retur a fost 1-1 (gol
Miticã Marcu). Apoi, în sezonul
urmãtor al aceleiaºi competiþii,
dupã ce o eliminase pe celebra
Leeds United, ªtiinþa a pierdut
în turul al treilea în faþa Borus-
siei Monchengladbach pregãtitã
de Jupp Heynckes, 0-2 în Ger-
mania ºi 1-0 pe „Central” (gol

Irimescu). A urmat apoi pentru
marea echipã a Craiovei sfertul
de finalã din Cupa Campionilor
Europeni, cu Bayern Munchen,
care s-a impus în Bãnie cu 2-0
prin golurile celebrilor Breitner
ºi Rummenigge, iar în retur a
fost 1-1, Uli Hoenes deschizând
scorul, iar Geolgãu a egalat. În
1990, în turul secund al Cupei
UEFA, Universitatea pierdea de
douã ori în faþa Borussiei Dort-
mund, 0-3 în Bãnie ºi 0-1 pe
Westfalen. Craiova a mai întâl-
nit o formaþie germanã, dar în
Cupa Intertoto, pe Karsruhe,
pierzând cu 1-0 unica disputã,
din Germania.

Hacken, victimã sigurã

Adversara celor de la Leipzig
în turul doi preliminar al Europa
League este echipa suedezã BK
Hacken Goteborg, care are un lot
cotat la numai 9,2 milioane de
euro. Echipa este antrenatã de
Andreas Alm (45 de ani) ºi anul
trecut a terminat pe locul 4  cam-
pionatul intern. Clubul e format
în 1940, joacã meciurile de aca-
sã pe Bravida Arena, care are
6500 de locuri. Unicul trofeu din
palmares este Cupa Suediei, cu-
ceritã acum doi ani. Anul trecut
a fost eliminatã din Europa Lea-
gue de formaþia irlandezã Cork
City, iar în actuala stagiune a eli-
minat formaþia letonã Liepaja,
dupã 1-2 în deplasare ºi 3-0 pe
teren propriu. Majoritatea jucã-
torilor din lot sunt suedezi, plus
Kamara din Sierra Leone, brazi-
lianul Paulinho, finlandezul Arki-
vuo ºi norvegianul Rasheed. În
actualul campionat, BK Hacken
este pe locul 10 dupã 14 meciuri,
cu 18 puncte. Totuºi, brazilianul
Paulinho Guerreiro este golghe-
terul la zi din Superettan, prima
ligã suedezã, cu 9 goluri.
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