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cultură / 11Liberalii
craioveni exclud
„elementele
nesănătoase”,
după principiile
comuniste

Deputatul Mihai Voicu, liderul
liberalilor doljeni, a fost trimis de
„centru” cu sarcina expresă de a
face ordine desăvârşită în Organi-
zaţia municipală Craiova, unde
fracţionismul s-a făcut resimţit la
alegerile europarlamentare. Adică
nu s-a muncit corespunzător şi,
mai mult, anumite „e lemente
nesănătoase”, lipsite de imunita-
te ideologică, din Organizaţia mu-
nicipală, pot fi bănuite de deviaţi-
onism, întrucât au pactizat cu duş-
manul – alianţa PSD-UNPR-PC...

Familia regală,
oaspete de
onoare la „Zilele
Craiovei”

A omorât
un om lovindu-l
cu cărămida
în cap

Un bărbat de 48 de ani,  din
Băile’ti,  a fost ares tat pe o pe-
rioadă de 30 de zile,  ieri după-
amiază,  în baza mandatului emis
pe numele său de magistraii Tri-
bunalului Dolj pentru comiterea
infrac iunii de omor.  Bărbatul,
după c e a băut bine,  s -a certat
cu un loc alnic  ’ i l-a lovit cu o
cărămidă în cap,  victima dec e-
dând acasă.  Potr ivit reprezenta-
nilor  Parc hetului de pe lângă
Tribunalul Dolj, care au c oor-
donat c ercetările în cauză, totul
s -a petrecut în noaptea de 28
spre 29 mai a.c.

De 1 Iunie,
Teatrul „Colibri”
îi invită pe copii
la joacă în lumea
poveştilor!

Pentru prima dată, şedinţa solemnă a Consiliului Local Municipal Craiova, a fost cu
adevărat solemnă. Îmbrăcaţi elegant, consilierii municipali au fost invitaţi, ieri seară, de
către primarul Lia Olguţa Vasilescu, să sărbătorească municipiul într-un cadru cu totul
festiv, în sala de spectacole a Operei Române Craiova. Lumina refectoarelor, decorurile
aurite, pasajele muzicale şi, îndeosebi, personalităţile cu totul aparte ale invitaţilor au creat
o atmosferă deosebită. Primarul Lia Olguţa Vasilescu le-a vorbit invitaţilor despre vechi-
mea istorică a municipiului nostru. După o introducere emoţionantă, craioveanului Clau-
diu Constantin Vulpoiu, militarul de la „Scorpionii Roşii” care a decedat într-o misiune în
Afganistan, i-a fost acordat titlul de cetăţean de onoare postmortem. Tânărul chitarist
Radu Ionescu, un nume ce a adus Craiova pe buzele tuturor, a primit şi el titlul de cetăţean
de onoare, demonstrând faptul că excelenţa nu are legătură cu vârsta. Un moment impre-
sionant a fost atunci când, pe scena Operei Române, a urcat marele actor Marcel Iureş,
care a venit la Craiova pentru a-şi primi titlul de cetăţean de onoare. „E foarte mult, vă
mulţumesc din toată inima. E un noroc şi o mare onoare să mă treceţi pe lista cetăţenilor de
onoare la ce bogăţie este aici ...”, au fost cuvintele puţine, dar ale căror sinceritate a ajuns
la sufletul publicului. Seara s-a încheiat cu premierea elevilor olimpici, care prin aurul
medaliilor lor fac cinste Craiovei.
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Preºedintele PDL Timiº,
Constantin Ostaficiuc, fost
ºef al CJ, liderul PDL Timiºoa-
ra, deputatul Cornel Sãmãrti-
nean, fost director al Aeropor-
tului Timiºoara, ºi deputatul
PDL Alin Popoviciu sunt ur-
mãriþi penal de DNA într-un
dosar privind închirierea unor
spaþii la aeroport. Potrivit unui
comunicat de presã transmis,
ieri, de DNA, procurorii Direc-
þiei Naþionale Anticorupþie -
Serviciul Teritorial Timiºoara
au dispus începerea urmãririi
penale faþã de deputatul Cor-
nel Mircea Sãmãrtinean, la data
faptelor director al Aeroportu-
lui Internaþional “Traian Vuia”
din Timiºoara (A.I.T.), pentru
abuz în serviciu în formã con-
tinuatã (douã acte materiale) ºi
conflict de interese, deputatul
Alin Augustin Florin Popoviciu
ºi Constantin Ostaficiuc, la
data faptelor preºedinte al
Consiliului Judeþean Timiº,
administratori în fapt ai unor
societãþi comerciale, pentru in-
stigare la abuz în serviciu.

Preºedenþia UE: Merkel
îl susþine pe Juncker

Cancelarul german, Angela
Merkel, a declarat, ieri, pentru
prima datã dupã alegerile europar-
lamentare din 25 mai a.c, într-un
discurs la Regensburg, cã susþine
candidatura lui Jean-Claude Jun-
cker la preºedenþia Comisiei Eu-
ropene. “Jean-Claude Juncker tre-
buie sã devinã preºedintele Comi-
sie Europene”, a declarat cance-
larul, potrivit unui tweet al purtã-
torului sãu de cuvânt Steffen Sei-
bert, confirmând informaþia pen-
tru agenþia germanã DPA.

Israelul a interceptat conver-
saþiile lui Bill Clinton cu Hafez
al-Assad, în 1999

Serviciile de informaþii israelie-
ne au interceptat, în anul 1999, dis-
cuþiile pe care preºedintele ameri-
can de la acea vreme, Bill Clin-
ton, le-a purtat cu omologul sãu
sirian, Hafez al-Assad, precum ºi
negocierile de la Camp David
(SUA) pe tema conflictului israe-
lo-palestinian, relateazã Newswe-
ek.De asemenea, serviciile de spio-
naj israeliene au interceptat ºi con-
vorbirile telefonice între Hafez al-
Assad ºi ministrul sirian de Exter-
ne, tot în 1999, potrivit lui Ahron
Bregman, autorul cãrþii “Victorie
blestematã: O victorie a Israelu-
lui ºi a teritoriilor ocupate”, care
va fi lansatã sãptãmâna viitoare
în Marea Britanie. Potrivit
Newsweek, interceptãrile au fost
efectuate de Unitatea 8.200, apar-
þinând Serviciului israelian de in-
formaþii militare.
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De asemenea, procurorii au
dispus extinderea urmãririi penale
faþã de Marius Florin Mezin, di-
rector comercial al Aeroportului
Internaþional “Traian Vuia” din
Timiºoara (A.I.T.), la data fap-
telor, pentru abuz în serviciu în
formã continuatã (douã acte ma-
teriale), participaþie improprie la
fals în înscrisuri sub semnãturã

privatã, în formã continuatã (zece
acte materiale), Tiberiu Georghe
Penescu ºi Lucian Blaga, adminis-
tratori ai unor societãþi comercia-
le, pentru mãrturie mincinoasã.

Potrivit sursei citate, în cauzã
existã date ºi probe din care re-
zultã suspiciunea rezonabilã cã
funcþionari din cadrul Aeroportu-
lui Internaþional “Traian Vuia” din

Timiºoara (A.I.T.), în exercitarea
atribuþiilor de serviciu, au luat de-
cizia ºi au acþionat concordant pen-
tru obþinerea de foloase nelegale de
cãtre o societate comercialã, con-
secutiv prejudicierii bugetului uni-
tãþii în interesul cãreia trebuiau sã
acþioneze. Astfel, Sãmãrtinean ºi
Mezin au participat la luarea deci-
ziei ºi apoi au aprobat toate fazele
unei proceduri frauduloase de se-
lectare a unui agent economic care
sã închirieze spaþii aflate în incinta
aeroportului.

Societatea comercialã favori-
zatã era controlatã, în fapt, de
cãtre Popoviciu ºi Ostaficiuc,
persoane cu care Sãmãrtinean s-
a aflat în raporturi comerciale, fi-
ind chiar asociat în cadrul unei
alte firme cu primul dintre cei doi
suspecþi. Conform procurorilor,
Popoviciu ºi Ostaficiuc, în sco-
pul obþinerii de beneficii materi-
ale de aproximativ 4.000 de euro
pe lunã, l-au determinat pe fostul
director al aeroportului sã declan-
ºeze procedura de închiriere a
spaþiilor comerciale din incinta
aeroportului.

Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã va avea, de la 1 octom-
brie, o noua organigramã, numãrul
de conducãtori fiind redus cu 35%,
prin eliminarea poziþiilor de ºef de
departament subordonaþi vicepreºe-

ASF va avea o nouã organigramã din toamnã.
Numãrul directorilor, redus cu peste 3

dinþilor ºi a directorilor adjuncþi ºi
unificarea direcþiilor de protecþie a
consumatorilor. “Consiliul ASF a
aprobat ieri, noua arhitecturã insti-
tuþionalã a Autoritãþii de Supraveghe-
re Financiarã (ASF). Noua organi-

gramã a ASF, care va deveni operaþi-
onalã de la 1 octombrie, urmãreºte
transformarea autoritãþii într-o insti-
tuþie mai flexibilã ºi orientatã spre efi-
cienþã, reduce nivelele ierarhice de la
5 la 3 ºi desfiinþeazã poziþii de mana-
gement intermediare. Ca urmare,
funcþiile de conducere vor fi reduse
cu peste 35%”, se aratã într-un co-
municat al ASF remis MEDIAFAX.
Faþã de situaþia actualã, în noua sche-
mã de organigramã nu se mai regã-

sesc poziþiile de ºef de departament
pe fiecare domeniu, subordonate di-
rect preºedintelui ºi vicepreºedinþilor,
ºi nici poziþiile de directori adjuncþi
pe fiecare direcþie din toate cele trei
pieþe supravegheate, ºi care coordo-
nau serviciile de specialitate. Mai
mult, va fi înfiinþatã o singurã Direc-
þie de Protecþie a Consumatorilor, prin
comasarea direcþiilor de protecþie a
consumatorilor existente în prezent
pentru fiecare piaþã în parte.

Preºedintele Forþei Ci-
vice, Mihai Rãzvan Ungu-
reanu, a declarat, ieri, la
“Gândul Live”, cã decizia
sa de a candida la prezi-
denþiale rãmâne valabilã ºi
cã ar renunþa la acesta
doar dacã ar fi o condiþie
pentru unitatea dreptei,
obiectiv spre care acum îºi
îndreaptã toatã atenþia. În-
trebat dacã decizia sa de a
candida la prezidenþiale
rãmâne valabilã, în acest
moment, Mihai Rãzvan
Ungureanu a spus: “Evi-
dent cã da, este un man-
dat de partid, dar toatã

Ungureanu: Renunþ la candidatura la Preºedinþie
doar dacã e condiþie pentru unitatea dreptei

atenþia mea se duce acum spre
altceva, cãtre unitatea dreptei”.
El a mai spus cã, pânã pe 25 mai
s-a vorbit despre partide, iar din
26 mai se vorbeºte de persoa-
ne, ºi nu despre el, ci despre ti-
parul candidatului pentru prezi-
denþiale, ºi mai apoi despre cine
va fi acest candidat. Mihai Rãz-
van Ungureanu a precizat cã a
avut discuþii ºi cu Vasile Blaga
ºi cu Crin Antonescu ºi a preci-
zat cã mijloacele cum se ajunge
la aceastã colaborare este o
chestiune tehnicã, þinând sã men-
þioneze cã nu are un mandat de
partid pentru a vorbi despre
acest aspect.



   cuvântul libertãþii / 3

administraþie
        sâmbãtã, 31 mai 2014

Alteþele Lor Regale cãlãtoresc
cu trenul regal, urmând sã so-
seascã în jurul orei 14.00, în
Gara Craiova. De altfel,trenul va
rãmâne garat la linia 28 ºi va pu-
tea fi vizitat, în  mod gratuit, du-
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La invitaþia Primãriei Craiova, Al-

teþele Lor Regale, Principesa Moº-
tenitoare Margareta ºi Principele
Radu, însoþiþi de Principele Nicolae,
vor participa, duminicã, la Zilele mu-

nicipiului, ei fiind invitaþii de onoa-
re la spectacolul muzical-coregrafic
„Carmina Burana“, care va fi inter-
pretat de artiºtii Operei Române Cra-
iova în Piaþa „Mihai Viteazul”.

minicã, între orele 15.30 ºi 20.00,
de toþi cei care vor dori sã-l vadã.

Cu prilejul Zilei Internaþionale
a Copilului, Principesa Margareta
a invitat în trenul regal un numãr
de treizeci de vârstnici ºi copii,

beneficiari ai programelor
inter-generaþionale derula-
te de Fundaþia Principesa
Margareta a României prin
Centrul Comunitar Gene-
raþii ºi Programul „Nicio-
datã singur“. Aceºtia vor fi
musafirii familiei regale, pe
traseul strãbãtut de la Bu-
cureºti la Craiova.

Alteþelor Lor Regale vor
fi primiþi, pe peron, de cã-
tre primarul Lia Olguþa Va-
silescu, apoi îºi vor conti-
nua vizita cu o întâlnire cu oficia-
litãþile la sediul Primãriei. În jurul
orei 15.30, Principele Radu ºi
Principele Nicolae vor participa,
la Centrul Multifuncþional, la eve-
nimentul de promovare a lecturii
intitulat „Cãrþile Copilãriei“, pro-
gram desfãºurat, la nivel naþional,

Investiþia este finanþatã în totalitate din
fonduri de la bugetul local, valoarea con-
tractului ridicându-se la peste 4,1 milioa-
ne de lei. Potrivit autoritãþilor locale, lu-
crãrile urmeazã sã fie executate de aso-
cierea de firme Recon – Civilcad, în ter-
men de 4 luni de la primirea ordinului de

Primãria Craiova caseteazã
canalul Corniþoiu

Primãria Craiova a semnat
contractul de lucrãri pentru ame-
najarea canalului Corniþoiu, tron-
sonul cuprins între strãzile „Dece-
neu” ºi „Bariera Vâlcii”, precum
ºi preluarea izvoarelor costiere de

pe strada „Pârâului”. Ultimul
fragment, cel dintre cimitirul

Sineasca ºi strada „George Enes-
cu” va fi licitat în toamnã.

de Curtea Veche Publishing. În
cursul serii, familia regalã va lua
parte la un dineu oferit de muni-
cipalitatea din Craiova.

La ora 22.00, Alteþele Lor Re-
gale vor asista, în Piaþa „Mihai Vi-
teazul”, la spectacolul muzical-co-

regrafic „Carmina Burana“, de Carl
Orff, în interpretarea artiºtilor Ope-
rei Române Craiova, acesta fiind,
de altfel, cel mai important moment
al acestei sãrbãtori. (L. Moþîrliche)

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

începere a  lucrãrilor. „Aceastã investiþie
va duce la salubrizarea zonei, înlãturarea
mirosurilor neplãcute, þânþarilor ºi altor
dãunãtori a cãror prezenþã este favoriza-
tã de situaþia actualã. În acest fel vor fi

asigurate ºi condiþiile unei bune funcþio-
nãri ºi exploatãri corespunzãtoare a reþe-
lelor de canalizare, unei viitoare amena-
jãri peisagistice a zonei”, se aratã într-un
comunicat al Primãriei Craiova.

Tronsonul din „George Enescu” are
probleme de expropriere

Studiul de fezabilitate prevede ca lucrã-
rile la canal Corniþoiu sã cuprindã trei tron-
soane: tronsonul I – între strãzile „Bariera
Vâlcii” - ”Deceneu”, tronsonul II - cimiti-
rul „Sineasca” – strada „George Enescu”
ºi tronsonul III – între strada „Pârâului -
preluarea izvoarelor costiere”. Pânã în pre-
zent au fost licitate doar lucrãrile pentru
tronsoanele I ºi III, pentru tronsonul III
urmând sã aibã loc

procedura de expropriere. Autoritãþile lo-
cale spun cã procedura de achiziþie pentru
atribuirea contractului de lucrãri ºi pentru
acest segment sã se deruleze cel mai târziu
în toamna acestui an. Canalul colector din

Corniþoiu preia apele meteorice ºi le descar-
cã în canalul casetat din aval, iar tronsonul
care cuprinde preluarea izvoarelor costiere
de pe strada „Pârâului” va deversa apa cap-
tatã în canalizarea pluvialã existentã.

Craiovenii primesc apã cu porþia pânã la mijlocul sãptãmânii viitoare. Resctricþiile la
apã rece au început de ieri de dimineaþã, vineri, ºi dureazã pânã joi, 5 iunie, la ora
22.00, ele fiind determinate de lucrãri la reþeaua de distribuþie. Compania de Apã Oltenia
anunþã cã, în acest interval, apa rece va fi restricþionatã. Totodatã, SC Termo întrerupe
furnizarea apei calde în acelaºi interval de timp. Totuºi, Craiova va primi apã caldã între
orele 6.00 -10.00 ºi 17.00 – 22.00. În aceste zile, nu primesc apã nice nici celelalte
localitãþi din judeþ care au ca furnizor Compania de Apã Oltenia.

Craiova, pe restricþie
de apã pânã joi
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reprezentanþii Inspectoratu-
lui de Poliþie al Judeþului Dolj au
continuat ºi ieri activitãþile prin
care îi sãrbãtoresc pe cei mici
cu ocazia Zilei Internaþionale a
Copilului. Peste 150 de ºcolari,
cu vârste cuprinse între 6 si 10
ani, de la mai multe unitãþi de
învãþãmânt din municipiul Cra-
iova, au trecut ieri pragul IPJ
Dolj. Micuþii elevi au fost întâm-
pinaþi de poliþiºti care i-au con-
dus la poligonul de tragere unde
au putut vedea locul de antre-
nament al oamenilor legii, apoi
a urmat vizita la Dispeceratul
112, unde au avut parte o mare
surprizã fiind martori la prelua-
rea unui apel sosit pe Sistemul
Unic de Urgenþã 112 ºi la care a
fost dirijatã o echipã de poliþie.
Vizita a continuat la standurile
expoziþionale pregãtite de poli-
þiºtii de la Serviciul Criminalis-
tic, unde au putut sã îºi ia am-
prentele ca amintire. De aseme-
nea, mascaþii de la Serviciul de
Acþiuni Speciale au fost alãturi

Poliþiºtii ºi pompieriiPoliþiºtii ºi pompieriiPoliþiºtii ºi pompieriiPoliþiºtii ºi pompieriiPoliþiºtii ºi pompierii
i-au sãrbãtorit pe cei micii-au sãrbãtorit pe cei micii-au sãrbãtorit pe cei micii-au sãrbãtorit pe cei micii-au sãrbãtorit pe cei mici

de elevi, prezentându-le tehnica
din dotarea autospecialeleor de
intervenþie. ªi poliþiºtii de la Ser-
viciul Rutier i-au aºteptat pe cei
mici cu douã autovehicule pe
care erau montate aparate radar,
astfel cã au avut ocazia sã vadã
cum sunt depistaþi vitezomanii,
precum ºi dispozitivele luminoase
ºi acustice. În încheiere a avut
loc un exerciþiu demonstrativ cu
câinii poliþiºti care au primit
drept rãsplatã, pentru cã au prins

un infractor periculos, multe
aplauze din partea celor mici. ªi
cu toþii au primit în dar Orare
ºcolare realizate cu sprijinul ce-
lor de la AVAC Dolj. În plus, elevi
din clasa a IV-a din cadrul ªco-
lii 34, din cartierul Craioviþa
Nouã, au fost alãturi de poliþiº-
tii Secþiei 5 Poliþie ºi împreunã,
pe principalele artere de circu-
laþie, au desfãºurat o amplã ac-
tivitate de conºtientizare a con-
ducãtorilor auto cu privire la

atenþia pe care trebuie sã o ma-
nifeste în trafic. Elevii au stat
de vorbã cu ºoferii ºi le-au în-
mânat pliante ºi baloane cerân-
du-le totodatã sã aibã grijã de
copii în trafic atunci când îi în-
tâlnesc. Acþiunea „în forþã” a
micuþilor a fost un real succes,
toþi conducãtorii auto afirmând
faptul cã au fost plãcut surprinºi
de acest gest ºi i-au felicitat.

Tot ieri, cadrele Inspectora-
tului pentru Situaþii de Urgen-

þã „Oltenia” al Judeþului Dolj au
venit în sprijinul copiilor Com-
plexul de Servicii Specializate
de Tip Rezidenþial Copii 1 Mai
Craiova. Salvatori de vieþi, an-
gajaþii ISU Dolj au vrut sã adu-
cã un strop de bucurie ºi un
zâmbet pe feþele copiilor. Pom-
pierii au ajuns la copii încãr-
caþi cu articole de îmbrãcãmin-
te, încãlþãminte ºi prãjituri în va-
loare de 1600 lei, bani strânºi de
la cadrele unitãþii.

Potrivit reprezentanþilor Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, care au coordonat cercetã-
rile în cauzã, totul s-a petrecut în
noaptea de 28 spre 29 mai a.c.
(miercuri spre joi), în Bãileºti, în
apropierea unui bar. Autorul Pom-
pilian Becherescu, de 48 de ani,
pe fondul consumului de alcool,
a avut un conflict spontan cu vic-
tima, Stelian Marinescu, tot de 48
de ani, ºi tot din Bãileºti. Cei doi
s-au tot certat pânã când Beche-
rescu a luat de jos o cãrãmidã cu
care l-a lovit în cap pe Marines-
cu. Acesta a plecat acasã, unde a
ajuns plin de sânge, i-a povestit
mamei sale, cu care locuia, ce s-
a întâmplat ºi cine l-a lovit, apoi
s-a culcat. Însã nu s-a mai trezit
joi dimineaþa. Mama lui a sunat

A omorât un om lovindu-l cu cãrãmida în cap

Un bãrbat de 48 de ani, din Bãi-
leºti, a fost arestat pe o perioadã
de 30 de zile, ieri dupã-amiazã, în
baza mandatului emis pe nume-
le sãu de magistraþii Tribunalului

dupã ambulanþã, explicând cã bãr-
batului îi curge sânge din urechi,
însã când medicii au ajuns la lo-
cuinþa acestuia n-au mai putut
decât sã constate decesul lui Ste-
lian Marinescu. Au fost chemaþi
poliþiºti ºi un procuror crimina-
list de la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj, dupã finalizarea
cercetãrii cadavrul fiind ridicat ºi
depus la morgã în vederea efec-
tuãrii necropsiei. Potrivit rapor-
tului preliminar al medicilor le-
giºti, moartea victimei a fost vio-
lentã ºi s-a datorat unui trauma-
tism cranio-cerebral produs prin
lovire cu un corp dur în cap.
Oamenii legii l-au luat de acasã
pe autor, l-au adus la Craiova, la
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj, l-au audiat, apoi procurorul

de caz a emis pe numele sãu ordo-
nanþã de reþinere pe 24 de ore, fi-
ind introdus joi în arestul IPJ Dolj.

„Autorul, din Bãileºti, a fost
reþinut pentru o perioadã de 24
de ore, pe bazã de ordonanþã, ºi
va fi prezentat instanþei de jude-
catã cu propunere de arestare
preventivã. În sarcina sa a fost
reþinutã comiterea infracþiunii de
omor”, ne-a declarat procuror
Magda Bãdescu, purtãtorul de
cuvânt al Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj.

Ieri dupã-amiazã, Pompilian
Becherescu a fost prezentat ma-
gistraþilor Tribunalului Dolj, care
au admis propunere procurorilor
ºi au dispus arestarea preventivã
a acestuia pentru o perioadã de 30
de zile.

Dolj pentru comiterea infracþiunii
de omor. Bãrbatul, dupã ce a bãut
bine, s-a certat cu un localnic ºi l-
a lovit cu o cãrãmidã în cap, victi-
ma decedând acasã.

La sediul Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Dolj a avut loc,
joi, Conferinþa anualã a Asociaþiei
Naþionale a Cadrelor Militare în
Rezervã ºi Retragere din cadrul
M.A.I. – filiala Dolj, întâlnire la
care au participat peste 60 de per-
soane, rezerviºti, dar ºi conduce-
rea IPJ Dolj ºi a Poliþiei Munici-
piului Craiova. Conferinþa a avut
drept scop întãrirea relaþiilor din-
tre foºtii poliþiºti, jandarmi ºi pom-
pieri, acum în rezervã, dar ºi asi-
gurarea unei comunicãri reale ºi
eficiente cu persoanele aflate încã
în activitate. Preºedintele asocia-
þiei, col.(r.) Paul Turturicã, a des-

Conferinþa anualã a Asociaþiei Cadrelor Militare
în Rezervã ºi Retragere la IPJ Dolj

chis ºedinþa cu un moment de re-
culegere în memoria foºtilor colegi,
apoi a fost prezentat raportul audi-
torilor cu privire la situaþia finan-
ciarã a asociaþiei pe anul 2013, pre-
cum ºi bugetul pentru anul 2014,
fiind identificate unele prioritãþi,
printre care sprijinirea financiarã a
familiilor rezerviºtilor aflate în difi-
cultate. Un alt punct pe ordinea de
zi a vizat acordarea unei mai mari
atenþii activitãþilor culturale, spor-
tive ºi de recreere ºi implicarea în
activitãþi cetãþeneºti ºi de ordine
publicã a cadrelor în rezervã. Pre-
ºedintele asociaþiei ºi ceilalþi membri
au fost de acord ºi susþin colabo-

rarea cu celelalte Asociaþii Mili-
tare ale cadrelor în rezervã din
alte structuri, fiind necesarã ºi
continuarea colaborãrilor cu uni-
tãþile de poliþie, jandarmerie ºi
pompieri din judeþul Dolj.

Evenimentul s-a încheiat într-
un cadru festiv prin acorda-
rea de Diplome de Excelenþã
membrilor cu cea mai mare
vechime în asociaþie, ºefului
Centrului Medical Judeþean
Dolj, dr. Sever Popescu, con-
ducerii IPJ Dolj care a spriji-
nit activitatea Asociaþiei, dar
ºi ºefilor unor subunitãþi de
poliþie din judeþul Dolj.
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Deputatul Mihai Voicu, liderul
liberalilor  doljeni, a fos t trimis de
„centru” cu sarcina expresă de a
face ordine desăvârş ită în Orga-
nizaţia municipală Craiova, unde
frac ţionismul s-a făcut resimţit la
alegerile europarlamentare. Adică
nu s -a muncit corespunzător  şi,
mai mult, anumite „elemente ne-
sănătoase”, lipsite de imunitate
ideologică, din Organizaţia muni-
cipală, pot fi bănuite de deviaţio-
nism, întrucât au pactizat c u duş-
manul – alianţa PSD-UNPR-PC -
, rezultatul oglindind că „doar mi-
litanţii sinceri ai PNL nu sunt
niciodată în dezacord cu parti-
dul”. Tot circ ul sordid din PNL

MIRCEA CANŢĂR

Liberalii craioveni exclud „elementele
nesănătoase”, după principiile comuniste

reabilizează,  printr-o retoric ă em-
fatică şi ridic olă, nu substanţa
marxism-leninismului,  ci teoria
„celor 100 de flori” a lui Mao-
Zedung, sugerând că, şi în demo-
craţia băştinaşă, „ierburile veni-
noase” nu trebuie lăsate să se
amestece cu „florile înmiresma-
te”. Deputatul Mihai Voicu, evi-
dent mult prea departe, ca anver-
gură intelec tuală, de vreun mar-
xis t cu relief, aduce asemănăre
mai degrabă cu ... Emil Bobu, deşi
s-ar putea ca şi comparaţia cu
aces ta să-i fie defavorabilă. Soli-
citând „raderea” cons ilierilor mu-
nicipali Răzvan Socoteanu, Nico-
leta Popescu,  Andrei Nanu şi Ale-

xandru Beţiu,  dar şi excluderea
Cristinei Calangiu şi a lui Constan-
tin Mitriţă, Mihai Voicu îndeplineş-
te, de fapt, o comandă a „centru-
lui”, a marelui „c ârmaci” al parti-
dului, Crin Antonescu, liderul-de-
misionar, dar  în func ţie, ceea ce
nu s -a mai văzut, orice demisie
respectând anumite prevederi ju-
ridice. În logica lucrurilor, după
rezultatele obţinute la alegerile eu-
roparlamentare, (5.707 voturi –
8,58%, pe municipiul Craiova), ar
fi c a Mihai Voicu să dizolve în-
treaga organizaţie liberală Dolj şi,
finalmente, să îş i dea ş i el demi-
sia,  în conformitate cu liberalis-
mul militant, propovăduit mai nou.

Fiindcă libertatea e legată – nu-i
aşa? – de disciplină.  Oricum,  di-
rijismul la un partid anti-comunist,
deplin democratic, pro-monarhist,
devine nu doar de neînţeles,  cât
atestă inimaginabile derapaje logi-
ce. Nemulţumiţii nu au dreptul la
concesii retorice.  Ei trebuie să
mănânce talaş fără să schiţeze
vreuun gest de greaţă. Numai că
lucrurile stau destul de încurcat.
Crin Antonescu este terminat ca
om politic. Electoratul, dar şi pro-
priul partid au respins, între alte-
le, un anumit tip de politician. Al
cărui comportament de autocrat
comunist tipic reprimă dur orice
fracţionas im, c onsiderându-se

deasupra regulilor partidului. Elec-
toratul a fos t pierdut pe drum în
aceas tă formă de biliard de c abi-
net, un joc c u forme goale, în
care se doreşte dusă mascarada
până la capăt. Ce nu au înţeles
deputaţii Mihai Voicu, Ionuţ Stroe
şi restul gărzii pretoriene este alt-
ceva: tiparele moştenite de la co-
munişti s-au dizolvat demult. Îna-
inte de ’89 nu putea fi decât ro-
dul unei fantezii bolnave ca „teri-
toriul” să nu respecte îndrumările
„centrului”. Transcendenţa aceea
nu mai funcţionează şi orice zvâc-
net al „centrului” este anesteziat
pe loc, sub atenta supraveghere a
castei politice loc ale.

Joi,  29 mai, la sediul societăţii RE-
LOC SA, a avut loc întâlnirea cu viito-
rii elevi, părinţii acestora, reprezentan-
ţii societăţii şi  conducerea Liceului Teh-
nologic Cai Ferate Craiova. RELOC SA
oferă sprijin în educarea a 28 de  ti-
ne ri,  urmărind dezvoltarea ace stora
atât ca persoană, cât şi ca membru al
socie tăţii. Intâlnire a a avut ca scop
derularea etapei de  preselecţie a ele-
vilor, viitori angajaţi ai societăţii,  în
baza demarării proiectului de partene-
riat  educaţional “Pregătirea forţe i de
muncă prin şcoala profe sională”, în-
che iat la începutul acestui an. „Prin

Elevii în vizită
la compania Reloc

sprijinul oferit ele vilor, având la baza
un plan de învăţământ adaptat ne voi-
lor companiei noastre, contribuim ac-
tiv la formarea profesională a tineri-
lor,  asigurând cazare şi masă, susţine-
re f inanciară (burse) şi e chipament de
lucru pentru practica în producţie pen-
tru următorii trei ani. Absolvenţii de
şcoală profesională promoţia 2017, care
obţin calificarea de “Electrome canic
mate rial rulant”, vor fi cu toţii anga-
jaţi ai societăţii noastre”, se  precizea-
ză într-un comunicat de presă al com-
paniei Reloc SA.

MARGA BULUGEAN

Banc a Comerciala Română (BCR) oferă
în mod gratuit clienţilor săi, utilizatori de
internet banking - Click 24 Banking, cel mai
complex motor de procesare automată a
fluxului de venituri şi cheltuieli, dublat de
un set de funcţionalităţi pentru analiză,  ad-
ministrare şi planificare a bugetului perso-
nal. Asistentul Financiar BCR este o apli-
caţie online unde s iguranţa datelor este asi-
gurată de securitatea aplic aţiei Click 24
Banking. „Asistentul Financiar BCR oferă
clienţilor transparenţă totală asupra cheltu-

Aplicaţia online:
Asistentul Financiar BCR

ielilor şi vizibilitate totală asupra finanţelor
proprii. As istentul Financiar BCR este un
serviciu online pentru gestionarea finante-
lor  personale,  un instrument de educatie
financiară care crează clienţilor confortul
şi obisnuinţa de a urmări periodic  veniturile
şi cheltuielile, de a face predicţii pentru pro-
priul buget şi de a stabili ţinte de cheltuieli,
economii şi investiţii”, a declarat Marian
Ignat, Director Executiv al Direcţiei Ma-
nagementul Canalelor Retail în cadrul BCR.

MARGA BULUGEAN

Termenul de  solicitare a spriji-
nului financiar pentru acordarea
ajutoare lor naţionale  tranzitorii în
sectorul zootehnic la speciile
bovine ş i ovine /caprine şi a ajutoa-
re lor specifice pentru producătorii
de  lapte  şi de  carne  de  vită şi
producătorii de  lapte  şi de carne
de  ovine /caprine, din zone le defa-
vorizate , pentru campania 2014,
se  prelungeşte până la data de 20
iunie  2014, inclusiv. „ Acest ter-
men s -a stabilit în conformitate cu
Ordinul MADR nr.844/26 mai
2014, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I nr.393/28
mai 2014. La Centrul Judeţean
Dolj al Agenţiei de Plăţi ş i Inter-
venţie pentru Agricultură s-au
depus  pentru plata până la data de
29 mai 2014 – 1845  de cereri” a
declarat Nicolae Sorin Răducan –
directorul executiv APIA Centrul
Judeţean Dolj.

MARGA BULUGEAN

Termenul de solicitare a
sprijinului financiar în sectorul
zootehnic s-a prelungit
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Ieri, reprezentanþii Administra-
þiei Bazinale de Apã Jiu au dema-
rat campania de educaþie privind
ecologia ºi protejarea mediului ºi
a apelor la Colegiul Naþional “Ca-
rol I” din Craiova. Aceasta va con-
tinua pânã la terminarea anului
ºcolar în alte douã unitãþi de învã-
þãmânt din judeþul Dolj ºi din Me-
hedinþi. Aceastã campanie face
parte din proiectul “Let’s do it, Da-
nube!”ce vizeazã douã direcþii de
implicare socialã: educaþia ºi me-
diul. În acest context, specialiºtii
A.B.A Jiu au susþinut o lecþie des-
chisã elevilor, explicându-le do-
meniile de utilizare a apei, ce în-
seamnã poluarea apelor, de câte
feluri este aceasta, care sunt prin-
cipalele tipuri de poluanþi, efec-
tele poluãrii asupra florei ºi fau-
nei din fluviul Dunãrea, ce efec-
te produc transporturile navale,
care este legãtura dintre apã ºi
energia hidroelectricã.

Start în campaniaStart în campaniaStart în campaniaStart în campaniaStart în campania
“Let’s do it, Danube!”“Let’s do it, Danube!”“Let’s do it, Danube!”“Let’s do it, Danube!”“Let’s do it, Danube!”

           Administraþia Naþionalã
“Apele Române” devine partener
strategic al proiectului “Let’s Do It,
Danube !”, eveniment care se va
concretiza în curãþarea malurilor
Dunãrii chiar de Ziua Internaþionalã
a fluviului, pe data de 29 iunie a.c.
Dupã colaborarea din cadrul celor
patru ediþii ale zilei naþionale de
curãþenie, echipa “Let’s Do It, Ro-
mânia!” desfãºoarã pentru prima
oarã proiectul “Let’s Do It, Danu-
be!” împreuna cu A.N. ”Apele Ro-
mâne”.  “Evenimentul de astãzi, pe
care l-am desfãºurat la Colegiul
Carol I  constituie  prima parte din
proiectul amintit – cea educaþionalã
- urmând sã se concretizeze în
curãþarea malurilor Dunãrii”, a pre-
cizat Camelia Bãrbuþu. purtãtor de
cuvânt A.B.A Jiu,

           Judeþele implicate, în
acest an, în cadrul zilei de curãþenie
sunt: Caraº–Severin, Mehedinþi, Dolj,
Olt, Teleorman, Giurgiu, Cãlãraºi,

Ialomiþa, Brãila, Galaþi, Tulcea ºi
Constanþa. “Let`s Do It, Romania!“
este cel mai mare proiect de impli-
care socialã organizat în România.
Inspirat din iniþiativa Estoniei, unde

50 000 de voluntari au luat parte la
ziua de curãþenie organizatã, pe data
de 3 mai 2008. Din 2010 pânã acum,
“Let`s Do It, Romania!“ a implicat
peste 900.000 de voluntari care au

reuºit sã adune peste 2.000.000 de
saci, iar media de deºeuri reciclate
pentru cei patru ani de proiect a
ajuns la 31%.

Astfel, opt echipaje de liceeni de
la Colegiul Naþional „Nicolae Titu-
lescu”, Colegiul Naþional „Carol I”,
Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”,
Colegiul Naþional Pedagogic „ªte-
fan Velovan”, Colegiul Naþional Eco-
nomic „Gheorghe Chiþu”, Liceul
Teoretic „Tudor Arghezi”, Liceul
Tehnologic Auto, Colegiul Tehnic
„Costin D. Neniþescu” descoperã
Craiova, urmând mai multe trasee
culturale. Acestea vor începe de pe
Esplanada Casei Bãniei la ora 10.00
ºi se vor încheia în acelaºi loc, la
ora 15.00. “Fiecare dintre aceste
trasee include valori ale patrimoniu-
lui local: case, monumente ºi statui
ale personalitãþilor oraºului. Un tra-

Liceenii „Descoperã Craiova”
Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Dolj, Inspec-

toratul ªcolar Judeþean Dolj ºi Consiliul Judeþean al Elevi-
lor Dolj organizeazã astãzi proba “Descoperã Craiova” din
cadrul concursului între licee - “Competiþia Tinereþii”.

seu cultural se strãbate pe durata a
maximum 5 ore, obiectivele fiind
descoperite pe baza unei ghicitori.
O datã ajunºi la obiectivul cultural,
tinerii trebuie sã completeze o fiºã
care conþine informaþii despre ob-
iectiv, precum ºi un mesaj care sã-
i îndemne pe craioveni sã-l vizite-
ze”, a declarat Alina Ionescu, di-
rector în cadrul Direcþiei pentru Ti-
neret ºi Sport Dolj .

Proba “Descoperã Craiova” are
150 de puncte, iar fiºele vor fi eva-
luate de un juriu alcãtuit din repre-
zentanþi ai autoritãþilor locale, ai unei
agenþii de publicitate ºi mass-mediei.

Astãzi, la Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie din Cra-
iova, la sala de conferinþe si-
tuatã în strada Petru Rareº, nr
2-4 ( Medicina Veche) se va
desfãºura primul Congres din
istoria Asociaþiei Studenþilor
Timoceni, asociaþie care re-
prezintã ºi apãrã interesele stu-
denþilor sârbi de etnie românã

Primul Congres al studenþilorPrimul Congres al studenþilorPrimul Congres al studenþilorPrimul Congres al studenþilorPrimul Congres al studenþilor
sârbi de etnie românã, la Craiovasârbi de etnie românã, la Craiovasârbi de etnie românã, la Craiovasârbi de etnie românã, la Craiovasârbi de etnie românã, la Craiova

originari din regiunea Serbiei
Centrale ºi de Rãsãrit (Valea Ti-
mocului).  La lucrãrile congre-
sului, intitulat sugestiv ”Perspec-
tiva Studenþilor din Serbia” vor
lua parte studenþi sârbi de origi-
ne românã din toate centrele uni-
versitare România : Bucureºti,
Craiova, Timiºoara ºi Cluj-Napo-
ca etc, precum ºi profesori uni-

versitari, oameni de ºtiinþã, re-
prezentanþi ai administraþiei pu-
blice locale ºi centrale. Invitat
de onoare Viorel Dolha, preºe-
dintele Asociaþiei Învãþãtorilor
din România, un român cu su-
flet mare, un cunoscãtor rafi-
nat al problemelor românilor din
Valea Timocului ºi nu numai.

RADU ILICEANU

ALINA DRÃGHICI

MARGA BULUGEAN
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Pe parcursul anului sunt pre-
zentate publicului larg, interesat de
istoria românilor din comunitãþile
istorice, mai multe teme, pe mar-
ginea cãrora se încearcã antrena-
rea oficialitãþilor locale ºi centra-
le, importanþi lideri din Basarabia
ºi Timoc, diplomaþi, europarla-

“Sufletul românesc, rãscolit de amintirile istorice, rãscolit de destinul lui mãreþ pe care de-a pururea l-a
întrevãzut în zare, rãscolit de puterea momentului prin care trece, sufletul românesc mai treaz ºi mai sus

ca oricînd, ordonã ca acþiunea sa nu întîrzie.”  Nicolae Titulescu, Mai 1915

Joi, 29 mai, la Biblioteca Judeþea-
nã “Alexandru ºi Aristia Aman”, sala
Acad. Dinu G. Giurescu, a avut loc
cea de-a doua dezbatere din cadrul
proiectului „Personalitãþi marcante
din Istoria Basarabiei ºi Timocului.
La acest eveniment au participat so-
ciolog Cristina Soare, Universitatea
din Craiova; prof. Cristinel Prodescu,
directorul Liceului Tudor Arghezi din

Craiova; Bojan Jankovic, consilier
Miºcarea Democraticã a Românilor
din Serbia, Valentin Berca - Româ-
nia Magnifica; Aleksander Najdano-
vic, preºedintele Asociaþiei Studenþi-
lor Timoceni din Craiova; Ion Cobî-
ºenco, preºedintele Asociaþiei Studen-
þilor Basarabeni din Craiova ºi Milos
Zurzevic, preºedintele Asociaþiei Stu-
denþilor Timoceni din Timiºoara.

mentari, reprezentanþi ai instituþii-
lor de culturã, profesori universi-
tari, istorici ºi, nu în ultimul rând,
media localã ºi centralã. Organi-
zatorii evenimentului sunt Asocia-
þia Studenþilor Timoceni ºi Aso-
ciaþia Studenþilor Basarabeni din
Craiova, în parteneriat cu Biblio-

teca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman”, Consiliul Jude-
þean Dolj ºi cotidianul regional 
“Cuvântul Libertãþii”.  Temele
care au fost dezbãtute au fost :
„Dimitrie Cantemir, întemeietorul
filonului de gândire autohton ce
se manifestã ºi astãzi în cugeta-
rea româneascã” ºi „Branko Olar
- un rapsod desãvârºit”. Prima a
fost prezentatã de cãtre Ana Þur-
canu, studentã la Facultatea de
Drept „Nicolae Titulescu”, mem-
bru al ASB Craiova ºi cea de-a
doua teamã a fost prezentatã de
liderul studenþilor timoceni din
Craiova, Aleksander Najdanovic,
student la Universitatea de Medi-
cinã ºi Farmacie din Craiova. Pre-
ºedintele ASB Craiova, Ion Cobâ-
ºenco a prezentat elevilor din Cra-
iova ºi nu numai proiectele pe
care le-a derulat pânã în acest
moment asociaþia ºi ce urmeazã
sã mai facã pânã la finele acestui
an. Ion Cobâºenco este începând
cu anul acesta ºi preºedintele Fe-
deraþiei Asociaþilor de Basarabeni
(FAB) din România.

Dimitrie Cantemir a moºtenit
de mama sa dragostea

pentru învãþãturã
Profesorul Cristinel Prodescu

a prezentat în faþa elevilor ºi stu-
denþilor figura strãlucitã a mare-
lui gânditor Dimitrie Cantemir. Cu
un har extraordinar, directorul Li-
ceului Tudor Arghezi a reuºit sã
capteze atenþia întregului public
care prin prezentarea didacticã ºi
extrem de bine punctatã a fãcut
ca fiecare dintre cei prezenþi sã
plece cu ceva în plus acasã, cu
câteva file de istorie predate ºi
recapitulate cu ocazia acestei ma-
nifestãri. „Dimitrie Cantemir fã-
cea parte dintr-o familie aleasã,
tatãl sãu deºi de origine þãrãneas-
cã, rãzeº, Constantin Cantemir aºa
cum îl caracteriza Ion Neculce,
era un om bun, dar nu ºtia carte.
Abia ºtia sã se iscãleascã dar vor-

bea câteva limbi strãine, era co-
mandant de oaste ºi se însoþea cu
o domniþã pe Ana Bantaº dintr-o
famile aleasã, era nepoata soþiei lui
Duca Vodã, iar spre deosebire de
tata, mama era învãþatã, avidã de
culturã ºi s-a transmis genetic tâ-
nãrului vlãstar, Dimitrie Cante-
mir.”, a precizat prof. Cristinel
Prodescu, care le-a urat bun ve-
nit studenþilor timoceni ºi basar-
beni în Craiova, care este o ceta-
te a românismului, nu numai prin
aºezarea geograficã, ci ºi prin con-
diþiile politice, etnografice. „De
aici, din Craiova, au plecat ºi cei
care au întemeiat dinastia Basa-
rabeºtilor, Basarabia purtând nu-
mele teritorului dintre Prut ºi Nis-
tru, de la Basarab I, întemeietorul
þãrii româneºti, o perioadã fiind stã-
pânitã ºi de Þara Româneascã, deºi
ea fiind limitrofã ºi celeilalte mari
provinci româneºti, Moldova”

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Timp de trei zile, în perioada
28-30 mai, la Bãileºti s-au desfã-
ºurat  Zilele Liceului Mihai Vitea-
zul, eveniment de mare amploare
care a antrenat foºti ºi actuali pro-
fesori, elevi ºi pãrinþi. În prima zi,
sub coordonarea profesorilor Da-
niela Beldea ºi Feldiorean Gavrilã
s-a desfãºurat Concursul “ªcoa-
la mea” – concurs de prezentãri
PowerPoint pe o temã la prima
vedere. Au participat echipe de
câte doi elevi/clasã, gimnaziu/li-
ceu. Sub egida “Figuri istorice în
geopoliticã” au fost prezentate
mai multe eseuri, disertaþii ºi ex-

puneri cum ar fi : „Iancu de Hu-
nedoara-apãrãtor a creºtinãtãþii” –
eseu – elevii clasei a X-a – prof.
Burcã Laurenþiu; „Mihai Viteazul-
lupta antiotomanã în Þãrile Româ-
ne ºi la S de Dunãre. Unirea la ro-
mâni”, prezentare PowerPoint – ele-
vii clasei a XI-a E – prof. Tudoro-
niu Geanina; expunere de desene
„Figura lui M. Viteazul în istorie”
– prof. Cismaru Silvia; „Dimitrie
Cantemir-spirit iluminist, cãrturar,
istoric ºi geograf”, eseu – elevii
clasei a IX-a D – prof. Preda Ali-
na ºi nu în ultimul rând „Nicolae
Titulescu-voce a diplomaþiei ro-

mâneºti în secolul al XX-lea”,
eseu – elevii clasei a XII-a D –
prof. Preda Alina.

Domnitorul, evocat de elevi ºi
profesori aºa cum se cuvinte

Evocându-l pe Mihai Viteazul,
eleva Cojocaru Maria, cls. XI-a E,
sub coordonarea prof. Matara Mi-
rela a prezentat un eseu, iar elevii
clasei a X-a A ºi D, sub atenta în-
drumare a prof. Panait Marga au
dezbãtut pe marginea personalitã-
þii complexe a domnitorului. Tot
miercuri a avut loc ºi o activitate
ecologicã, un work-shop cu tema:
Reciclând protejãm natura, în ca-
drul cãruia s-au confecþionat di-
verse obiecte din materiale reci-
clabile, activitate coordonatã de
Catedra de ªtiinþe ale Naturii (La-
boratorul de Biologie). „Domnito-
rul primei Uniri” a mai fost evocat
prin lecturarea unor opere literare
de mare valoare (Nicolae Bãlces-
cu, Dimitrie Bolintineanu, George
Coºbuc, Dumitru Almaº)  de cã-
tre elevii clasei a XI-a E – prof.

Ionescu Camelia. S-a realitzat ºi o
prezentare PowerPoint “Mihai Vi-
teazul - în dramaturgie ºi cinema-
tografie” – elevii clasei a VII-a –
prof. Puþan Aniºoara.

„Arc peste timp...”
Joi, 29 mai, a avut loc o întâlnire

cu foºtii profesori ai liceului, intitu-
latã generic, - “Arc peste timp”. Au
participat profesorii pensionari ºi
profesorii liceului – schimb de ex-
perienþã între generaþii “A fost o
întâlnire încãrcatã de emoþie, mai
ales ca pentru câþiva dintre ei au
trecut mai bine de 10 ani de când
nu am mai trecut prin instituþia pe
care au slujit-o 20-30 de ani. Con-
ducerea liceului le-a oferit câte o
plachetã personalizatã ºi un pix în
semn de recunoºtiinþã pentru mun-
ca depusã ºi rezultatele frumoase
obþinute în timpul carierei. Cu
aceastã ocazie, profesorii  au fost
anunþaþi cã fiecare dintre profeso-
rii pensionari ai Liceului Mihai Vi-
teazul va avea câte un tablou per-
sonal pe “scara profesorilor”, în
semn de recunoºtiinþã  ºi aducere
aminte pentru perioada în care au
slujit unitatea noastrã de învãþã-
mân”, a precizat prof. Gabriel
Tica, directorul Liceului Mihai Vi-
teazul din Bãileºti.
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Lotul de jucãtori:
Portari – Guillermo Ochoa (AC Ajac-

cio), Jose de Corona (Cruz Azul), Al-
fredo Talavera (Deportivo Toluca).

Apãrãtori - Paul Aguilar (America Mexico), ,
Hector Moreno (Espanyol Barcelona), Diego Re-
yes (FC Porto), Francisco Rodriguez (America
Mexico), Rafael Marquez (Leon), Carlos Salcido
(Tigres).

Mijlocaºi - Andrés Guardado (Bayer Leverkusen),
Carlos Pena (Leon), Marco Fabian (Cruz Azul), Hec-
tor Herrera (FC Porto), Miguel Layun (Ame-
rica Mexico), Luis Montes (Leon), Juan Medina
(America Mexico), José Vazquez (Leon).

Atacanþi - Giovani Dos Santos (Villarreal), Ja-
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Lotul de jucãtori:
Portari - Claudio Bravo (Real So-

ciedad), Johnny Herrera Munoz
(Univ. de Chile), Christophe Toselli (Univ. Ca-
tolica).

Apãrãtori - Gonzalo Jara (Nottingham Forest),
Marcos Gonzalez (Flamengo-RJ), Eugenio Mena
(Santos FC-SP), Jose Fuenzalida (Colo Colo), Miiko
Albornoz (Malmö FF).

Mijlocaºi - Gary Medel (Cardiff City), Jean
Beauséjour (Wigan Athletic), Jorge Valdivia (Pal-
meiras-SP), Arturo Vidal (Juventus), Mauricio
Isla (Juventus), Carlos Carmona (Atalanta Ber-
gamo), Rodrigo Millar (Colo Colo), Marcelo Diaz
(FC Basel), Charles Aranguiz (Univ. de Chile),

GRUPA A

Lotul de jucãtori:
Portari – Julio Cesar  (FC To-

ronto),  Jefferson (RJ Botafo-
go), Victor (Atlético Mineiro-

MG).
Apãrãtori - Daniel Alves (FC Barcelona),

Maicon (AS Roma), Thiago Silva (PSG), Da-
vid Luiz   (PSG), Marcelo (Real Madrid), Dan-
te (Bayern Munchen), Maxwell (PSG), Henri-
que (Napoli).

Mijlocaºi – Ramires (Chelsea), Oscar (Chel-
sea), Paulinho (Tottenham Hotspur), Ander-
son Hernanes (Inter Milano), Luiz Gustavo
(VfL Wolfsburg), Bernard (ªahtior Doneþk),

Lotul de jucãtori:
Portari – Stipe Pletikosa (FC

Rostov), Danijel Subasic (AS
Monaco), Oliver Zelenika

(Lokomotiva Zagreb).
Apãrãtori - Darijo Srna (ªaktior Doneþk),

Vedran Corluka
(LokomotivMoscova),Danijel Pranjic (Panat-
hinaikos), Dejan Lovren (Southampton),
Gordon Schildenfeld (Panathinaikos), Doma-
goj Vida (Dinamo Kiev), Sime Vrsaljko (Ge-
noa), Igor Bubnjic (Udinese).

Mijlocaºi - Luka Modric (Real Madrid), Ivan
Rakitic (FC Sevillia), Ognjen Vukojevic (Di-
namo Kiev), Milan Badelj (Hamburg SV),
Mateo Kovacic (Inter Milano), Jorge Sammir
Campos (Getafe), Marcelo Brozovic (Dinamo

CROAÞIA - locul 20  în clasamentul FIFA
Zagreb), Ivan Mocinic (HNK Rijeka), Mario
Pasalic (Hajduk Split).

Atacanþi - Ivica Olic (VfL Wolfsburg), Eduar-
do da Silva (ªaktior Doneþk), Mario Mandzu-
kic (Bayern Munchen), Nikica Jelavic (Hull
City), Ivan Perisic (VfL Wolfsburg),
Ante Rebic (Fiorentina), Duje Cop (Dinamo
Zagreb).

 Selecþioner - Niko Kovac.
Ultimul „11” folosit (Elveþia – Croaþia 2-2, 5

martie 2014):
Subasic  - Srna (C), Lovren, Corluka, Pranjic

– Males, Rakitic, Kovacic -  Perisic, Olic, Je-
lavic.

Meciuri de pregãtire:
31 MAI  2014   CROAÞIA - MALI
6 IUNIE 2014   CROAÞIA - AUSTRALIA

Fernandinho (Manchester City),  Willian
(Chelsea).

Atacanþi – Neymar (FC Barcelona), Hulk
(Zenit Sankt-Petersburg), Fred (Fluminense-
RJ), Jô (Atletico Mineiro-MG).

Selecþioner - Luiz Felipe Scolari.
Ultimul „11” folosit (Africa de Sud-Brazilia

0-5, 5 martie 2014):
Julio Cesar  - Rafinha, David Luiz, Thiago

Silva (C), Marcelo – Oscar, Paulinho, Fernan-
dinho – Neymar, Hulk, Fred.

Meciuri de pregãtire:
3 IUNIE 2014   BRAZILIA- PANAMA
6 IUNIE 2014   BRAZILIA - SERBIA

BRAZILIA – locul 4 în clasamentul FIFA

Lotul de jucãtori:
Portari - Guy Roland N’Dy Assem-

be (Guingamp), Charles-Hu Itandje
(Konyaspor), Sammy N’Djock (Fet-

hiyespor), Loic Feudjou (Cotonsport Garoua).
Apãrãtori - Nicolas Nkoulou  (Marseille),

Henri Bedimo (Lyon), Aurélien Chedjou (Galata-
saray), Benoît Assou-Ekotto (Queens Park Ran-
gers), Dany Nounkeu (Galatasaray), Gaëtan Bong
(Olympiakos), Allan Nyom (Granada CF), Jean-
Armel Kana-Biyik (Rennes), Cédric Djeugoue
(Cotonsport Garoua), Frank Bagnack (FC Barce-
lone B).

Mijlocaºi - Jean Makoun (Rennes), Stéphane
Mbia (FC Sevillia), Alexandre Song (FC Barcelo-
ne), Landry Nguemo (Bordeaux), Enoh Eyong
(Antalyaspor), Joël Matip (Schalke 04), Edgar Salli

(Lens), Raoul Loé (Osasuna), Guy Zock
(Cosmos Bafia).

Atacanþi - Samuel Eto’o (Chelsea), Achille Webo
(Fenerbahçe), Mohammadou Idrissou (FC Kai-
serslautern), Eric Choupo Moting ( F S V
Mainz), Vincent Aboubakar (Lorient), Benjamin
Moukandjo (Nancy), Fabrice Olinga (Zulte Wa-
regem).

Selecþioner - Volker Finke.
Ultimul „11” folosit (CAMERUN – PARAGUAY

1-2, 29 mai 2014):
Itandje – Nkoulou, Bong, Nyom, Matip – Ey-

ong, Salli, Raoul Loé - Idrissou Aboubakar, Mou-
kandjo.

Meciuri de pregãtire:
1 IUNIE 2014   GERMANIA – CAMERUN
7 IUNIE 2014   CAMERUN – MOLDOVA

vier Hernandez (Manchester United), Oribe Pe-
ralta Santos (Laguna), Raul Jimenez (Ameri-
ca Mexico), Isaac Brizuela (Deportivo Toluca),
Alan Pulido (Tigres).

Selecþioner - Miguel Herrera.
Ultimul „11” folosit (Mexic – Israel 3-0, 28 mai

2014):
Corona – Salcido, Aguilar, Reyes, F. Rodriguez

– Layun, Fabian, Guardado – Peralta, Brizuela,
Blanco

Meciuri de pregãtire:
31 MAI  2014    MEXIC – ECUADOR
3 IUNIE 2014   MEXIC – BOSNIA HERÞEGO-

VINA
6 IUNIE 2014   MEXIC – PORTUGALIA

MEXIC - locul 19 în clasamentul FIFA

CAMERUN  - locul 50 în clasamentul FIFA

GRUPA B

Lotul de jucãtori:
Portari - Iker Casillas (Real Ma-

drid), Jose Reina (Napoli), David De
Gea (Manchester United).

Apãrãtori - Sergio Ramos (Real Madrid), Gerard
Piqué (FC Barcelona), Raul Albiol (Napoli), Jordi
Alba (FC Barcelona), Juanfran (Atletico Madrid),
César Azpilicueta (Chelsea), Alberto Moreno (FC
Sevilla), Daniel Carvajal (Real Madrid).

Mijlocaºi - Xavi Hernandez (FC Barcelona),
Xabi Alonso (Real Madrid), Andres Iniesta (FC
Barcelona), Francesc Fabregas (FC Barcelona),
David Silva (Manchester City), Sergio Busqu-
ets (FC Barcelona), Santiago Cazorla (Arsenal),
Jesus Navas (Manchester City), Javi Martinez
(Bayern Munchen), Jorge Koké (Atletico Ma-

SPANIA – locul 1 în clasamentul FIFA
drid), Thiago Alcantara (Bayern Munchen), An-
der Iturraspe (Athletic Bilbao).

Atacanþi -  Fernando Torres (Chelsea), David
Villa (Atletico Madrid), Pedro (FC Barcelona),
Juan Mata (Manchester United), Fernando Llo-
rente (Juventus), Alvaro Negredo (Manches-
ter City), Diego Costa (Atletico Madrid).

Selecþioner - Vicente Del Bosque.
Ultimul „11” folosit (SPANIA – ITALIA 1-0, 5

martie 2014):
Casillas – Jordi Alba, Javi Martinez, Sergio Ra-

mos, Azpilicueta – Busquets, Fabregas, Thiago
Alcantara, Iniesta – Pedro, Diego Costa.

Meciuri de pregãtire:
30 MAI 2014   SPANIA – BOLIVIA
7 IUNIE 2014   SALVADOR – SPANIA

Lotul de jucãtori:
Portari - Michel Vorm (Swansea

City), Jasper Cillessen (Ajax Amster-
dam), Tim Krul (Newcastle United),  Jeroen Zoet
(PSV Eindhoven).

Apãrãtori - Ron Vlaar (Aston Villa), Daryl Janma-
at (Feyenoord Rotterdam), Bruno Martins Indi (Fe-
yenoord Rotterdam), Daley Blind (Ajax Am-
sterdam), Stefan De Vrij (Feyenoord Rotterdam),
Patrick Van Aanholt (Vitesse Arnhem), Joël Velt-
man (Ajax Amsterdam), Paul Verhaegh (Aug-
sburg), Terence Kongolo (Feyenoord Rotterdam),
Karim Rekik (PSV Eindhoven).

Mijlocaºi - Wesley Sneijder (Galatasaray), Ni-
gel de Jong (AC Milan), Jonathan De Guzman
(Swansea City), Jordy Clasie (Feyenoord Rot-
terdam), Leroy Fer (Norwich City), Quincy Pro-

OLANDA –  locul 15 în clasamentul FIFA
mes (FC Twente), Tonny Vilhena (Feyenoord
Rotterdam).

Atacanþi - Dirk Kuyt (Fenerbahçe), Robin Van
Persie (Manchester United), Arjen Robben (Ba-
yern Munchen), Klaas-Jan Huntelaar (Schalke
04), Jeremain Lens (Dinamo Kiev), Memphis
Depay (PSV Eindhoven), Jean-Paul Boëtius
(Feyenoord Rotterdam).

Selecþioner - Louis Van Gaal.
Ultimul „11” folosit (OLANDA – ECUADOR

1-1, 17 mai 2014):
Cillessen- De Vrij, Veltman, Blind, Kongolo -

Martins Indi, Janmaat, Clasie, Wijnaldum – De-
pay, Van Persie.

Meciuri de pregãtire:
31 MAI 2014     OLANDA – GHANA
4 IUNIE 2014   OLANDA – ÞARA GALILOR

CHILE - locul 13 în clasamentul FIFA

Lotul de jucãtori:
Portari - Mathew Ryan (FC Bru-

ges), Eugene Galekovic (Adelaide
United), Mitchell Langerak

(Borussia Dortmund), Mark Birighitti (Newcastle
Jets).

Apãrãtori - Mark Milligan (Melbourne Victo-
ry), Matthew Spiranovic (Western Sydney),
Ryan McGowan (Shandong L.T. Jinan), Ivan
Franjic (Brisbane Roar), Jason Davidson (Hera-
cles Almelo), Alex Wilkinson (Jeonbuk Motors),
Curtis Good (Dundee Utd), Bailey Wright
(Preston North End).

Mijlocaºi - Luke Wilkshire (Dinamo Moscova),
Mark Bresciano (Al Gharafa Doha), Tim Cahill (New
York Red Bulls), Matt McKay (Br i sbane
Roar), Mile Jedinak (Crystal Palace), Dario Vidosic

José Rojas (Univ. de Chile), Felipe Gutierrez (FC
Twente), Francisco Silva (Osasuna).

Atacanþi - Alexis Sanchez (FC Barcelona), Eduar-
do Vargas (CF Valencia), Mauricio Pinilla (Cagli-
ari), Fabian Orellana (Celta Vigo).

Selecþioner - Jorge Sampaoli.
Ultimul „11” folosit (GERMANIA – CHILE 1-0, 5

martie 2014):
Herrera Munoz  - Isla, Medel, Gutierrez, Jara –

Silva, Vidal, Aranguiz - Alexis Sanchez, Beauséjour,
Vargas.

Meciuri de pregãtire:
30 MAI 2014   CHILE – EGIPT
4 IUNIE 2014   CHILE – IRLANDA DE NORD

AUSTRALIA - locul 59 în clasamentul FIFA
(FC Sion), Thomas Oar (FC Utrecht), James Hol-
land (Austria Viena), Tomas Rogic (Melbourne Vic-
tory), Adam Sarota (FC Utrecht), Joshua Brillante
(Newcastle Jets), Massimo Luongo (Swindon
Town).

Atacanþi - Joshua Kennedy (Nagoya Grampus),
James Troisi (Melbourne Victory), Mathew Leckie
(FSV Franckfurt), Adam Taggart (Newcastle Jets),
Oliver Bozanic (FCLucerna), Benjamin Halloran
(Fortuna Düsseldorf).

Selecþioner - Ange Postecoglou.
Ultimul „11” folosit (AUSTRALIA - AFRICA DE

SUD 1-1, 26 mai 2014):
Ryan - Milligan, Franjic, McGowan, Davidson –

Oar, Wilkinson, Cahil, Holland – Troisi, Leckie.
Meciuri de pregãtire:

6 IUNIE 2014   CROAÞIA – AUSTRALIA

GRUPA A

Brazilia

Croaþia

Mexic

Camerun

GRUPA B

Spania
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Chile

Australia
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Columbia

Grecia
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Japonia
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Uruguay

Costa Rica
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Ecuador
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Honduras
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GRUPA G
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Coreea de Sud
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Pagini realizate de MARIUS CÎRSTOV ºi RADU ILICEANU

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
10:00, 13:35 – MOTO GP – Antrenamente ºi

calificãri Marele Premiu al Italiei / 17:00 – FOT-
BAL – Meci amical: Norvegia – Rusia / 19:00 –
HANDBAL (M) – Liga Campionilor, Final Four,
semifinale: Barcelona – Flensburg Handewitt /
20:45, 23:00 – BOX – Galã la Londra: Jamie
McDonnell – Tabtimdaeng Na Rachawat, James
DeGale – Brandon Gonzales, Carl Froch – Geor-
ge Groves.

DIGI SPORT 2
12:10 – FORMULA 3 – European Champions,

la Budapesta: cursa 1 / 14:30 – HANDBAL (F)
– Liga Naþionalã, play-off: HC Dunãrea Brãila –
HCM Baia Mare / 16:15 – HANDBAL (M) –
Liga Campionilor, Final Four, semifinale: Ves-
zprem – THW Kiel / 18:00 – RUGBY – Finala
camp. Angliei: Saracens – Northampton Saints
(repriza a 2-a) / 19:10 – CURSE DE MAªINI –
DTM, calificãri, la Budapesta / 20:15 – BAS-
CHET (M) – Finala campionatului, meci 1: CSU
Ploieºti – CSM Oradea / 0:00 – FOTBAL – Meci
amical: Columbia – Senegal.

DIGI SPORT 3
13:00 – ATLETISM – Maraton la Stockholm

/ 17:00 – RUGBY – Finala camp. Angliei: Sara-
cens – Northampton Saints (prima reprizã) /
18:30 – VOLEI (F) – Preliminarii CE 2015: Româ-
nia – Bosnia / 21:30 – FOTBAL – Meci amical:
Olanda – Ghana.

DOLCE SPORT
16:15, 19:00 – HANDBAL (M) – Liga Cam-

pionilor, Final Four, semifinale: Veszprem – THW
Kiel, Barcelona – Flensburg Handewitt / 3:30 –
BASCHET NBA: Indiana Pacers – Miami Heat.

SPORT.RO
20:00 – SPORTURI DE CONTACT – Gala

„Munte de Bãtaie”, la Braºov / 21:30 – FOT-
BAL – Meci amical: Portugalia – Grecia.

EUROSPORT
12:00 – TENIS – Turneul de la Roland Garros

/ 15:30 – CICLISM – Turul Italiei: etapa a 20-a /
18:30 – TENIS – Turneul de la Roland Garros.

EUROSPORT 2
12:00 – TENIS – Turneul de la Roland Gar-

ros.
ANTENA 1
20:00 – FOTBAL – Meci amical: România –

Albania.
TVR 1
16:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Rapid –

CSMS Iaºi.
TVR 2
10:00 – RUGBY – Super Liga Naþionalã: Di-

namo – Farul.
TVR 3
20:00 – RUGBY – Super Liga Naþionalã:

RCMUV Timiºoara – CSA Steaua.
Duminicã

DIGI SPORT 1
9:40, 12:00 – MOTO GP – Încãlziri ºi Marele

Premiu al Italiei / 17:50 – FORMULA 3 – Euro-
pean Champions, la Budapesta: cursa 3 / 19:00
HANDBAL (M) – Liga Campionilor, finala: Bar-
celona/Flensburg – Veszprem/Kiel / 22:00 –
FOTBAL – Meci amical: Franþa – Paraguay.

DIGI SPORT 2
10:50 – CURSE DE MAªINI – Porsche Car-

rera Cup: cursa 2 / 11:50 – FORMULA 3 – Euro-
pean Champions, la Budapesta: cursa 1 / 14:15
– CURSE DE MAªINI – DTM, la Budapesta:
cursa / 16:15 – HANDBAL (M) – Liga Campio-
nilor, finala micã: Barcelona/Flensburg – Ves-
zprem/Kiel / 18:00 – BASCHET (M) – Finala
campionatului, meci 2: CSU Ploieºti – CSM Ora-
dea / 20:00 – CURSE DE MAªINI – Nascar In-
ternational Speedway 400.

DIGI SPORT 3
16:00, 18:30 – VOLEI (F) – Preliminarii

CE 2015: Slovacia – Bosnia, România – Aus-
tria / 21:30 – FOTBAL – Meci amical: Suedia
– Belgia.

DOLCE SPORT
16:15, 19:00 – HANDBAL (M) – Liga Cam-

pionilor, finala micã ºi finala mare: Barcelona/
Flensburg – Veszprem/Kiel / 21:30 – FOTBAL
– Meci amical: Germania – Camerun.

DOLCE SPORT 2
19:45 – BASCHET (M) – Camp. Greciei: Olym-

piakos – Panathinaikos.
SPORT.RO
10:00, 11:00, 17:00 – FOTBAL TINERET –

„Cupa Hagi”: semifinale ºi finala mare.
EUROSPORT
12:00 – TENIS – Turneul de la Roland Gar-

ros / 15:30 – CICLISM – Turul Italiei: etapa a
21-a / 18:30 – TENIS – Turneul de la Roland
Garros.

EUROSPORT 2
8:00 – FOTBAL AUSTRALIAN: Western

Bulldogs – Fremantle / 12:00 – TENIS – Tur-
neul de la Roland Garros.

S-a întocmit echipa idealã de la CM,
conform statisticilor
din sezonul trecut

Messi, Suarez, Ronaldo sau Yaya
Toure fac parte din echipa idealã
pentru Mondialul din Brazilia, po-
trivit statisticilor contabilizate în
sezonul recent încheiat. ”11”-le de
start  a fost realizat de Opta, una din-
tre cele mai mari firme de colectare
a datelor în sport, care a analizat sta-
tisticile ultimului sezon în cele mai
importante campionate din Europa.

“Am ales aceastã echipã, obser-
vând o gamã largã de statistici pentru
fiecare jucãtor. Opta colecteazã peste
250 de categorii statistice ºi aproape
2000 de date pe fiecare meci analizat,
însã are ºi o gamã de instrumente care
ajutã identificarea ºi filtrarea jucãtori-
lor. Întotdeauna existã un element de
subiectivitate în alegerea unui grup
de jucãtori, dar prin utilizarea acestor
date ce analizeazã evoluþiile recente
ale jucãtorilor, echipa pe care am se-
lectat-o ar trebui sã fie cea mai efi-
cientã,” a declarat Duncan Alexander,
directorul sucursalei din Marea Brita-
nie a Opta.

Primul “11”de la CM conform

statisticilor Opta
Portar: Thibaut Cour-

tois (Belgia – Atl. Ma-
drid).

Fundaºi:  Phil ipp
Lahm (Germania – Bay-
ern), Diego Godin (Uru-
guay – Atl. Madrid), Gior-
gio Chiellini (Italia – Ju-
ventus), Leighton Baines
(Anglia – Everton).

Mijlocaºi: Arturo Vi-
dal (Chile – Juventus),
Marco Reus (Germania –
Dortmund), Yaya Toure
(Coasta de Fildeº – Man. City).

Atacanþi: Luis Suarez (Uruguay –
Liverpool), Lionel Messi (Argentina
– Barcelona), Cristiano Ronaldo
(Portugalia – Real Madrid).

Germania ºi Uruguay sunt cele mai
bine reprezentate naþionale în echi-
pa idealã cele douã formaþii având
câte doi jucãtori în primul “11” com-
pus de Opta. Pentru nemþi au fost
aleºi cãpitanul Philipp Lahm, care a
înregistrat un procentaj de succes al

paselor de 92 la sutã pentru Bayern
Munchen în sezonul precedent, ºi
mijlocaºul ofensiv Marco Reus care
a contribuit la 40 de goluri ale Borru-
siei Dortmund. Din naþionala Urugua-
yului au fost selectaþi fundaºul Die-
go Godin, în urma sezonului excelent
avut cu Atletico Madrid ºi atacantul
Luis Suarez de la Liverpool, care a
înscris 31 de goluri ºi a oferit 12 “as-
sist-uri” în ultima ediþie de Premier
League.

Goldman Sachs: Brazilia va fi campiona
lumii, Franþa bãtutã în sferturi

Preºedintele Francois Hollande,
la Clairefontaine

� Cunoscuta bancã de afaceri
Goldman Sachs a publicat marþi, 27 mai
a.c., un raport de 67 de pagini privind
probabilitãþiile de victorie ale celor 32
de selecþionate naþionale angajate la
Cupa Mondialã 2014. Firma americanã
a evaluat ºansele Braziliei de a se im-
pune în finala de la 13 iulie a.c., pentru
a 6-a oarã, la 48,5 la sutã. Argentina
este creditatã cu 14,1 la sutã, în timp ce
Germania ºi Spania sunt cotate la 11,4,
respectiv la 9,8 la sutã. Franþa este cre-
ditatã cu doar 0,8 la sutã. Japonia, Hon-
duras sau Algeria nu au nici o speran-
þã (0,0 la sutã). Finala ar urma sã se

dispute între Brazilia ºi Argentina. Stu-
diul previzioneazã scorul exact al tutu-
ror meciurilor, ºi pentru a ajunge la
aceastã concluzie s-au avut în vedere
statisticiile privind fiecare competitoa-
re, mai exact rezultatele de ansamblu
ale meciurilor internaþionale disputate
dupã 1960. Goldman Sachs nu deþine
o metodã infailibilã de prognozare ºi la
CM 2010 ea a acordat Braziliei 26,6 la
sutã probabilitate de a ieºi câºtigãtoa-
re, ori Thiago Silva & compania au fost
eliminaþi în sferturi, iar Spania ºi-a ad-
judecat câteva zile mai târziu primul ti-
tlu mondial.

� Preºedintele francez,  Fran-
cois Hollande, s-a deplasat joi, 29 mai
ac, însoþit de Najat Vallaud-Belka-
cem, Ministrul Sporturilor, ºi secre-
tarul de stat pentru sporturi, Thierry
Braillard, la centrul de antrenament
al „albaºtrilor” de la Clairefontaine.
Prezenþa lui Francois Hollande la ora
dejunului a fost extrem de discretã.
Reprezentanþii media n-au fost auto-
rizaþi sã asiste la întâlnire. Suporter
al fotbalului,  Hollande a fost prezent
ºi la victoria „Cocoºulºui Galic” în
barajul contra Ucrainei. Personal, la
20 mai 2008, a participat la un meci de
binefacere al asociaþiei „France-Al-
zheimer”. ªi precedesorii sãi, Nico-

las Sarkozy ºi Jaques Chirac ºi-au
fãcut  simþitã prezenþa alãturi de tri-
colori în preajma marilor competiþii la
care aceºtia au participat. Un verita-
bil „porte-bonheur” s-a deovedit
Chirac, în anii sãi de preºedenþie „al-
baºtrii” cumulând un titlu de cam-
pioni ai lumii (1998), un titlu de cam-
pioani ai Europei (2000), ºi de aseme-
nea o semifinanalã Euro 1996 ºi o fi-
nalã de CM 2006.

La Clairefontaine, Francois Hol-
lande a încercat sã îmbãrbãteze re-
prezentativa Franþei, spunând: „Ceea
ce conteazã, dincolo de rezultat, este
imaginea unei echipe combative, so-
lide ºi entuziaste”.

Apãrã culorile „Auriverde”, dar vede  o altã favoritã! Marcelo:
„Spania este în continuare cea mai bunã naþionalã”

Brazilia va fi gazda Cupei Mon-
diale ce va începe în mai puþin de
douã sãptãmâni (12 iunie), iar mulþi
dintre specialiºti considerã cã naþio-
nala lui Scolari are prima ºansã la
câºtigarea trofeului.

Chiar dacã este pe val dupã ce ºi-
a adjudecat UEFA Champions Lea-
gue alãturi de echipa de club, Real
Madrid, Marcelo nu judecã la fel.

Într-o declaraþie oferitã joi, funda-

ºul „Selecao” a elogiat deþinãtoarea
titlului mondial.

„Cred cã Spania este în continua-
re cea mai bunã echipã din lume. Nu
cred cã acest lucru s-a schimbat, chiar
dacã noi i-am învins la Cupa Confe-
deraþiilor”, a spus apãrãtorul lui Real
Madrid.

Marcelo este extrem de fericit cã a
prins lotul pentru cea mai importantã
întrecere interþãri, mai ales cã lipsise

de la startul precedentei Cupe Mon-
diale.

„De mic copil îmi doream sã joc la
mondiale pentru echipa naþionalã.
ªtiam cã e foarte greu, dar am muncit
enorm pentru a realiza acest lucru.
Din pãcate nu am reuºit în 2010, dar
acum am ºansa aceasta uriaºã sã joc
la o asemenea competiþie care e or-
ganizatã chiar în þara noastrã”, a mai
afirmat jucãtorul de 26 de ani.

Maracana: Fãrã bere pe o razã de 2 kilometri
� Pentru Campionatul Mon-

dial, FIFA a prevãzut un dispozitiv
de control pe o razã de 2 kilometri, de
jur-împrejurul stadionului mitic „Ma-
racana”, care va gãzdui partide ofi-
ciale. Iniþial, interdicþia vânzãrii de al-
cool se rezuma la un perimetru de 250
de metri, ºi evident mãsura nu convi-

ne deloc comercianþilor. Într-o þarã în
care votul este obligatoriu, mulþi din-
tre ei au votat pentru Dilma Rous-
seff, actualmente ºeful statului, ºi
acum promit cã, la alegerile din oc-
tombrie, vor vota „în alb”, deºi mã-
surile de rigoare luate, privind vân-
zarea de alcool, aparþin FIFA.

Ronaldo vrea sã intre în politicã
dupã Cupa Mondialã

Ronaldo Luis Nazario de Lima,
fost jucãtor „Il Fenomeno”, alctual-
mente membru al Comitetului de or-
ganizare al Cupei Mondiale, a anun-
þat cã se va angaja în politicã dupã
aceastã competiþie. Într-un interviu
acordat cotidianului economic „Va-
lor”, Ronaldo a evocat „prietenia de
14 ani cu liderii PSDB, principalul

partid de opoziþie”. Fostul jucãtor
al celor de la Real Madrid, dar ºi al
selecþionatei braziliene, dublu cam-
pion al lumii (1994, 2002), dublu de-
þinãtor al „Balonului de Aur” (1997,
2002) a publicat pe o reþea de so-
cializare un mesaj în care anunþã cã
se doreºte „viitor preºedinte al Bra-
ziliei”.

600 milioane de turiºti
sunt aºteptaþi

în Brazilia
Nu mai puþin de 600 milioane de

turiºti sunt aºteptaþi, în Brazilia,
pentru Cupa Mondialã, care se va
þine între 12 iunie ºi 13 iulie, scrie
ziarul portughez „Publico”. În
general, condiþiile de cazare nu se
anunþã ca ademenitoare, iar preþurile
nici atât.

Temperaturile ridicate,
adversarul fotbaliºtilor

Din cele 64 de întâlniri, prevã-
zute pe toatã durata competiþiei (12
iunie - 13 iulie), 24 se vor desfãºu-
ra la ora localã 13.00, momentul
când soarele atinge zenitul. Tem-
peraturile de peste 30 de grade ºi o
ridicatã umiditate atmosfericã s-ar
putea constitui într-un adversar al
jucãtorilor. În cazul de extremã ur-
genþã, FIFA a prevãzut o pauzã,

pânã la primele 30 de minute, din
prima ºi a doua reprizã. Aceastã
procedurã va fi pusã în practicã
dacã indicele de temperaturã va
excede 32,2 grade Celsius. La ulti-
ma ediþie a Open Australia, la te-
nis, mai mulþi jucãtori au devenit
victimele caniculei, aceºtia plân-
gându-se cã organizatorii nu au
dispus suspendarea întâlnirilor.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
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BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES

GEORGE POPESCU

Am conturat, într-un articol precedent,
fizionomia, în plinã derulare, a unei reale
ºi ambiþioase metamorfoze pe care o eta-
leazã în ultima vreme instituþiile culturale
ale Bãniei. În ciuda oricãror rezistenþe câr-
cotaºe, specifice, din nefericire, mentalu-
lui locului, largul evantai de manifestãri
înscrise ºi împlinite în aceastã ediþie a
„Zilelor municipiului Craiova”, ce se va
încheia mâine, sub semnul sãrbãtorii, de
tradiþie ºi impact internaþional, a copilã-
riei, nu cred sã aibã vreun precedent în
istoria oraºului ºi, îndrãznesc sã afirm, nici
în trecutul, mai îndepãrtat ori mai recent,
al altor comunitãþi urbane ale Þãrii.

De luni, când s-a dat startul acestui am-
biþios program, în care varietatea ºi aplom-
bul profesionist, craiovenii au fost martori
ºi beneficiari, trãind cu o intensitate ce le-a
restituit un orgoliu aproape uitat tempera-
tura actului cultural-artistic sub semnul unei
competiþii între instituþii resuscitate parcã
dintr-un anonimat nefericit.

Explicaþia – n-am nicio îndoialã – tre-
buie cãutatã în plusul de ambiþie, dublat
de un elan de cutezanþã, pe care, asumat

De la „Carmina Burana”De la „Carmina Burana”De la „Carmina Burana”De la „Carmina Burana”De la „Carmina Burana”
la „Rinoceros” lui Robert Wilsonla „Rinoceros” lui Robert Wilsonla „Rinoceros” lui Robert Wilsonla „Rinoceros” lui Robert Wilsonla „Rinoceros” lui Robert Wilson

într-un program taxat la vremea cuceririi
mandatului mai degrabã pur utopic, pri-
marul în funcþie al cetãþii ºi echipa sa de
tineri manageri l-au activat ºi l-au fãcut,
astfel, posibil. ªtiu cã voi fi bãnuit, ba chiar
taxat, de partizanat. Însã realitatea mã
confirmã.

Zeci de ieºiri la rampã, într-o paletã care
n-a exclus niciuna dintre formele obiºnui-
te ºi legitimate ale actului cultural ºi artis-
tic, s-au succedat, într-un ritm alert, cu
efort ºi disponibilitate, cu vocaþia ºi cu
harul unor protagoniºti sedaþi, ei înºiºi, de
bucuria creaþiei ºi de harul dãruirii. O nou-
tate nu doar pur ºi simplu lãudabilã, ci ºi
insolitã, ca sã nu spun admirabilã în tâlcul
mai ascuns, a reprezentat-o aria de cu-
prindere a întregii geografii a Bãniei: car-
tiere ºi chiar zone limitrofe istoriceºte pre-
date abandonului, edilitar dar ºi cultural,
ºi-au primit, de aceastã datã, o meritatã
cotã de interes.

Mâine, aºadar, vom trãi, cu toþii, în po-
fida vremii capricioase ºi, sper, tocmai de
aceea mai deciºi sã ne sustragem, astfel,
sfadelor ºi intemperiilor politicii autohto-

ne încã ºi mai macerate de gustul capri-
ciosului, finalul acestei sãptãmâni strãbã-
tute de mirajul actului creativ al artiºtilor
noºtri. Iar acest final, deloc întâmplãtor,
prin urmare investit programatic cu cota
unui imens ºi excepþional pariu, îl va con-
stitui spectacolul grandios cu Carmina
Burana, depãºind, prin natura sa intrinse-
cã pe care o implicã geneza, istoria, area-
lul de semnificaþii, sacrale ºi muzicale, di-
mensiunea unui eveniment obiºnuit.

Nu mã îndoiesc cã tributul de efort, de
imaginaþie, de inteligenþã ºi de mobilizare
depãºeºte mult capacitatea noastrã evalua-
toare, ca beneficiari ocazionali. ªi, mã
oblig, în acest context, fãcându-mi o ne-
cesarã mea culpa, sã relev, fie ºi în chipul
acesta sumar ºi oarecum incidental, ade-
vãrul cã Opera Românã craioveanã trãieºte
azi vârsta sa cea mai fastã. Fastuoasã. Îmi
amintesc, pe post de martor oarecum im-
plicat în calitate de cronicar jurnalistic, mo-
mentele, îndrãzneþe dar ºi pline de obsta-
cole, marcate de neîncredere, dar ºi de un
entuziasm generos, ale ctitoririi acestei in-
stituþii cu aproape patru decenii în urmã.

Au fost, apoi, anii operetei, cu artiºti de
import, unii de indiscutabilã anvergurã, cu
„împrumuturi” pasagere pentru vreo sta-
giune ori pentru vreun spectacol, cu ple-
cãri ori cu abandonuri supuse atâtor cir-
cumstanþe, în parte imprevizibile.

Azi, Opera din Bãnie, inteligent ºi orga-
nic manageriatã, cu un colectiv într-o ne-
contenitã competiþie cu propriul potenþi-
al, îmi pare a-ºi revendica locul meritat,
nevisat ori doar visat cu ani în urmã, prin-
tre cele mai prestigioase instituþii de profil
din þarã.

ªi, pentru ca un astfel de discurs sã se
sustragã unor reticenþe cârcotaºe ce nu
vor susceptibil, cum mã predau, de a mi
se imputa un patriotism local partizan,
deschid aceastã acoladã de la Carmina
Burana, de mâine, din Piaþa Mihai Vitea-
zul, la aºteptatul spectacol teatral al magi-
cianului Robert Wilson cu anunþata sa is-
pravã Rinoceros ionesciano-mondialã, hã-
rãzitã, ca printr-un mirabil hazard, sã con-
fere Craiovei încã un certificat, magnific,
de loc în care cultura ºi arta îºi gãsesc, în
sfârºit, un atestat internaþional patentat.

În anul 2013 procentul de
promovare a fost 49,76, iar anul
acesta 99 din cei 137 de candi-
daþi au promovat examenul de
Bacalaureat.

La proba de Limba ºi literatu-
ra românã, rata de promovare
este de 86,86%. De asemenea,
la proba obligatorie a profilului,
87,02% au promovat examenul.
La Istorie, rata de promovare
este de 86,05%. Nu a fost înre-
gistratã nici o notã de 10. Pen-
tru Matematicã, secþia Informa-
ticã, rata de promovare este de
100%, pe când pentru filiera
Tehnologicã este de 60%, iar la
ªtiinþele Naturii de 87,50%. La

Ministerul Educaþiei a anunþat rezultatele
obþinute de olimpici la sesiunea specialã a Baca-
laureatului desfãºuratã în perioada 19 - 29 mai,

în judeþul Prahova, rata de promovare înainte de
contestaþii fiind de 72,26 la sutã.

proba la alegere în funcþie de fi-
lierã, profil ºi specializare, rata
de promovare pe toate discipli-
nele alese în cadrul acestei pro-
be este de 90,48%. Pe de altã
parte, la proba de Limba mater-
nã, rata de promovare a fost de
100%. Sesiunea specialã a exa-
menului de Bacalaureat a avut
loc în perioada 19-29 mai, la Co-
legiul Naþional “Mihai Viteazul”
din Ploieºti. Printre elevii de clasa
a XII-a care au susþinut exame-
nul se numãrã olimpici, sportivi
ºi olimpici internaþionali la dife-
rite materii, precum ºi olimpici
care îºi dau admiterea la univer-
sitãþi din strãinãtate.

Spectacolul, înscris în progra-
mul Zilelor Craiovei, s-a desfãºu-
rat pe scena Operei Române Cra-
iova, iar intrarea s-a fãcut doar pe
bazã de invitaþie, iar la final, orga-
nizatorii evenimentului au folosit
banii strânºi pentru a cumpãra di-
verse lucruri necesare copiilor in-
stituþionalizaþi.

Programul artistic asigurat de
elevii colegiului, astfel cã, rând
pe rând, pe scenã au urcat mi-
cuþe balerine, dansatori sportivi,
majorete, dar ºi elevi care au in-
terpetat melodii dintre cele mai
cunoscute. Desigur, de la eveni-
ment n-au lipsit nici artiºti con-

Spectacol caritabil susþinut
de elevii C. N. “Carol I”

Colegiul Naþional „Carol I” din Craiova a
organizat ieri un spectacol caritabil

dedicat copiilor instituþionalizaþi din
cadrul Direcþiei Generale pentru Protec-

þia Copilului (DGASPC) Dolj.

sacraþi, precum
Mariana Ionescu-
C ã p i t ã n e s c u ,
Aneta ªiºu, Ciri
Mayer, Mãdãlina
Amon, Cristian
Sanda, Radu Io-
nescu,  Adrian
Radu.  „Este un
spectacol susþi-
nut de elevii Colegiului Naþional
Carol I în parteneriat cu Primã-
ria Craiova, Inspectoratul ªco-
lar Judeþean Dolj ºi Opera Ro-
mânã Craiova. Banii strânºi în
urma acestui eveniment vor fi
donaþi copiilor instituþionalizaþi

din cadrul DGASPC Dolj, care
vor primi o serie de obiecte ne-
cesare petrecerii timpului liber”,
a declarat Luminiþa Thorwachter,
directoar în cadrul  Colegiului
Naþional „Carol I” din Craiova.

ALINA DRÃGHICI
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În week-end puteţi călători prin oraş
cu „Autobuzul cu păpuşi”!

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”
îi invită pe c raioveni să c ălătorească în
week-end cu „Autobuzul cu păpuşi”, ală-
turi de celebrele personaje din schiţele lui I.
L. Caragiale, Bubico şi Dl. Goe, reunite în
spectacolul „La bulivar, birjar! La buli-
var!”, adaptare de Daniel Mirea, şi însufle-
ţite de actorii Alla Cebotari, Emanuel Popes-
cu, Alis Ianoş, Adriana Ioncu, Oana Stan-
cu, Ionica Dobrescu, Iulia Cârstea şi Daniel
Mirea. Astăzi, 31 mai, autobuzul va pleca la
ora 11.00, de la sediul Teatrului „Colibri” (Ca-
lea Bucureşti nr. 65), iar duminică, 1 iunie –
de la ora 18.00, din faţa Centrului Multi-
funcţional Craiova (strada Târgului nr. 26).

Personajele preferate ale copiilor
şi-au găsit loc într-o expoziţie de desene

Tot  astăzi, 31 mai, copiii sunt aşteptaţi
la teatru, începând cu ora 18.00,  la specta-
colul „Pinocchio”, după Carlo Collodi,
după scenariul şi în regia lui Cristian Pepi-

Versuri ale unor îndrăgiţi poeţi,
precum Elena Farago, Nina Cassian,
George Topârceanu, George Coş-
buc, Tudor Arghezi, Mihai Emines-
cu, Adrian Păunescu, Jean de La
Fontaine şi nu numai au făcut parte,
de această dată, din repertoriul mi-
cilor recitatori. Emoţionaţi ori nerăb-
dători să-şi spună poezia, însoţiţi de
părinţi, bunici sau cadre didactice,
copiii s-au prezentat în faţa publicu-
lui şi a juriului costumaţi adecvat şi
chiar făcând uz de recu-
zită pentru a fi cât mai
convingători.

Conc ursul s-a desfă-
şurat pe două secţiuni
(clasele I – a IV-a şi cla-
sele a V-a – a VIII-a),
iar cei mai mulţi concu-
renţi au venit de la uni-
tăţi de învăţământ din
Craiova. Aşa au fos t
Şcolile Gimnaziale „Ni-
colae Bălcescu”, „Mir-
cea Eliade”, „Mihai Emi-
nescu”, „Dec ebal”, „Ni-
c olae  Romanes c u”,
„Mihai Viteazul”, „Tra-
ian” şi „Gheorghe Ţiţei-
ca”, de la Colegiile Naţionale „Ca-
rol I” şi Fraţii Buzeşti”, Liceul de
Arte „Marin Sorescu” şi Liceul cu
Progr am Sport iv „Petr ac he
Trişc u”. Alţii, de la Şcoala Gim-
nazială Castranova,  Şcoala Gim-

Sărbătoarea poeziei şi a copilăriei,
la Biblioteca Judeţeană

Deşi, poate , pentru unii sunt astăzi desuete
ori cel puţin în concure nţă mare cu alte activi-
tăţi din sfera mediului online şi nu numai, reci-
tările de poezii au fost păstrate în tradiţia Bi-
bliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”.
De patru decenii, în preajma zilei de 1 Iunie,
instituţia lansează tuturor copiilor din învăţă-
mântul primar şi gimnazial invitaţia de a parti-
cipa la Concursul de interpretare „Pe aripile poe-
ziei”. Aproape 30 de ele vi, de la şcoli din Craiova

şi din jude ţul Dolj, au răspuns  în acest an,  fă-
când, ieri,  din cea de-a 40-a e diţie a evenimen-
tului o ade vărată sărbătoare a poeziei şi a copi-
lăriei. Cu toţii au fost răsplătiţi cu diplome şi
cadouri, iar câştigătorii – cu premii,  cărora or-
ganizatorii le-au alăturat felicitări şi urare a „La
mulţi ani!” de ziua lor. Ca în f iecare din ult imii
ani,  şi cotidianul „Cuvântul Libertăţii” – parte-
ner tradiţional al Bibliotecii Judeţene – a acor-
dat celor mici două pre mii.

Brezniceanu Vladimir – Premiul I

Matei Ciprian –
Premiul Special acordat

de cotidianul
„Cuvântul Libertăţii”

Premiile ediţiei a 40-a:
Clasele I – a IV-a:

 Premiul I: Brezniceanu Vladimir (clasa a II-a, Şcoala Gimna-
zială „Mircea Eliade”)
 Premiul al II-lea: Roşioru Ana-Maria (clasa a III-a, Liceul

Tehnologic „Alexandru Macedonski” Melineşti)
 Premiul al III-lea: Rădulescu Ana-Maria (clasa I, Şcoala Gim-

nazială Castranova)
 Premiul Special acordat de cotidianul „Cuvântul Libertă-

ţii”: Matei Ciprian (clasa I, Şcoala Gimnazială Castranova)
 Premiul Special acordat de cotidianul „Cuvântul Libertă-

ţii”: Pîrvan-Bancu Alexandra (clasa a II-a, Şcoala Gimnazială „Mihai
Eminescu”)
 Premiul Special acordat de Radio România „Oltenia” Craio-

va: Iliuţă Gabriela (clasa a IV-a, Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”)
Clasele a V-a – a VIII-a

 Premiul „1 Iunie”: Boarnă Andreea (clasa a VI-a, Şcoala Gim-
nazială „Gheorghe Ţiţeica”
 Premiul „1 Iunie”: Păceană Alexandra (clasa a VI-a, Liceul

de Arte „Marin Sorescu”)
 Premiul „1 Iunie”: Opincaru Alexandra (clasa a VII-a, Liceul

Tehnologic „Al. Macedonski”, Melineşti)
 Premiul „1 Iunie”: Velişcu Andreea (clasa a VIII-a, Şcoala

Gimnazială Mischii)

nazială Mischii ş i Liceul Tehnolo-
gic „Al. Mac edonski” Melineşti.

„Dacă organizăm de 40 de ani
acest concurs înseamnă că micuţi-
lor noştri le place încă să mai spu-
nă poezii”, a subliniat Rodica Pă-
vălan, sef Serviciu Relaţii cu Pu-
blicul în cadrul Bibliotecii „Aman”
şi membru al juriului, alături de
Ioana Lădaru – redactor şef-ad-
junct la Radio România „Oltenia”
Craiova, Adriana Teodorescu –

manager al Teatrului pentru Copii
şi Tineret „Colibri”, şi subsemna-
ta. Emoţiile i-au însoţit pe cei mici
până la finalul concursului, când
le-au fost înmânate diplomele şi ca-
dourile (rechizite şi cărţi), oferite,

prin generozitatea bibliotecii
doljene, tuturor participanţilor.

Cei mai talentaţi dintre con-
curenţi au fost răsplătiţi cu Pre-
miile I, al II-lea şi al III-lea (la
clasele I – a IV-a) şi cu Pre-

miul „1 Iunie” (la clasele a V-a – a
VIII-a). Două premii speciale, con-
stând în diplome, dulciuri şi produ-
se de igienă, au fost acordate de
cotidianul „Cuvântul Libertăţii”, iar
altul – de Radio România „Oltenia”

Craiova: o tabletă PC, oferită la ani-
versarea a 60 de ani de existenţă a
celui mai ascultat post regional. Copii
şi părinţi deopotrivă au primit din
partea Teatrului „Colibri” invitaţia de
a veni la spectacole, programul de
evenimente al instituţiei dedicat zi-

lei de 1 Iunie fiind unul şi mai plin
de culoare. Totodată, aceştia au fost
rugaţi să se alăture campaniei uma-
nitare „Doi prieteni, o singură ini-
mă”, în cadrul căreia se fac donaţii
pentru Serbia şi Bosnia-Herţegovi-
na, grav afectate de inundaţii.

De 1 Iunie, Teatrul „Colibri” îi invită
pe copii la joacă în lumea poveştilor!

De ziua lor, copiii sunt aşteptaţi la Teatrul „Colibri”,
care organizează pentru ei o mulţime de evenimente. De
la spectacole şi o expoziţie de desene la plimbări cu „Au-

tobuzul cu păpuşi” şi chiar întâlniri cu Alteţele Regale
Principele Radu şi Principele Nicolae ai României, toate
le sunt dedicate cu ocazia zilei de 1 Iunie.

no, scenografia Cristinei Pepino, pe muzi-
ca Dan Bălan. Ies la rampă Rodica Prisă-
caru, Emanuel Popesc u, Mugur Prisăc aru,
Alla Cebotari, Oana Stancu, Iulia Cârstea
şi Adriana Ioncu.

Pe 1 iunie, dimineaţa, la 10.30, se va des-
chide Regatul Copilăriei prin expoziţia „Per-

sonajul preferat”, cu deja
celebrele cartoane colora-
te pe care cei mici au de-
senat ce i-a inspirat din
spectacolele teatrului lor. La ora
11.00 vor intra în scenă „Prietenii
Motanului Încălţat”, într-un spec-
tacol de Iulia Cârstea, care semnea-
ză scenariul şi regia şi care joacă ală-
turi de actorii Daniel Mirea, Oana
Stancu, Alis Ianoş şi Emanuel Po-
pescu. Scenografia este realizată de
Eugenia Tărăşescu-Jianu.

Principele Radu şi Principele
Nicolae ai României aduc

„Cărţile copilăriei”
La ora 15.30, devoratorii poveştilor sunt

invitaţi la evenimentul de promovare a lec-
turii „Cărţile copilăriei”, alături de Alteţele
Regale Principele Radu şi Principele Nico-
lae ai României. Evenimentul este organizat
de Editura Curtea Veche Publishing, cu spri-
jinul Primăriei Craiova şi Teatrului „Colibri”,

şi va avea loc la Centrul Multifuncţional Cra-
iova. Colecţia „Cărţile copilăriei” include
repovestiri după volume consacrate din lite-
ratura universală, prezentate într-o formă
atractivă şi adaptate nivelului de înţelegere
al copiilor cu vârste între 8 şi 14 ani. Până
în acest moment, astfel de vizite au avut loc
în peste 16 oraşe şi au atins cu mesajul lor
aproximativ 10.000 de copiii. Pe lângă o dis-
cuţie despre lectură şi achiziţionarea de cărţi,
craiovenii se vor putea bucura şi de o sesiu-
ne de autografe oferită de Alteţele Regale.

După ce vor răsfoi cărţile copilăriei, cei
mici şi părinţii lor sunt poftiţi „La joacă prin
lumea poveştilor”, într-un spectacol coor-
donat de actriţa Adriana Ioncu şi realizat îm-
preună cu Oana Stancu, Alis Ianoş, Emanu-
el Popescu şi Eugen Nicola. Reprezentaţia
va avea loc de la ora 17.00 şi va fi urmată
de călătoria cu „Autobuzul cu păpuşi”.
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Anunþul tãu!
CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PENTRU SPITALUL CLINIC JUDE-
ÞEAN DE URGENÞÃ anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre APM
Dolj – nu este necesarã efectua-
rea evaluãrii impactului asupra me-
diului ºi nu este necesarã efectua-
rea evaluãrii adecvate- în cadrul
procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului ºi de evalua-
re adecvatã pentru proiectul „CON-
STRUIRE CLÃDIRE PARTER CU
DESTINAÞIA NEUTRALIZARE DE-
ªEURI MEDICALE PERICULOASE
REZULTATE DIN ACTIVITATEA SPI-
TALICEASCÃ” propus a fi ampla-
sat în municipiul Craiova, str. Ta-
baci, nr. 1, judeþul Dolj. 1 Proiectul
deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul APM DOLJ, strada
Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-V,
între orele 9-14, precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/ observa-
þii la proiectul deciziei de încadra-
re pânã la data de 6.06.2014.

Anunþ public privind decizia
etapei de încadrare( titular). BOBO-
LINOIU IONEL titular al proiectului
„CONSTRUIRE SPAÞIU ORGANI-
ZARE EVENIMENTE CU DOTÃRI
AFERENTE”, anunþã publicul inte-
resat asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare de cãtre APM Dolj,
pentru proiectul propus a fi ampla-
sat în comuna ªimnicu de Sus, sat
Albeºti, str. Col. Ioan Angelescu nr.
2 8. Proiectul deciziei de încadrare
ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1, în zilele
de luni-vineri, între orele 9- 14, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de
internet.www.apmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiectul de-
ciziei de încadrare pânã la data de
5.06.2014.

Anunþul tãu! Concurs cu biciclete
„Eco-Bucovãþ- 2014”
Fundatia „Actiunea Ecologicã Românã”,

în parteneriat cu Primãria Bucovãþ ºi cu
ªcoala Postlicealã Ecologicã organizeazã
un concurs cu biciclete, în data de 4.06.2014,
începând de la ora 10:00.

Concursul se va derula pe frumosul traseu,
împãdurit în proporþie de peste 80%:  centrul
comunei Bucovãþ – Stadionul Leamna de Sus.

Câºtigãtori vor fi toti participanþii,
iar primele trei locuri vor primi diplome
ºi premii.

Înscrierile se fac la nr. de telefon:
0251.541590 sau 0251.420534 pana pe
3 iunie, între orele 10:00 – 18:00.

Sunt invitaþi sã participe toþi cetãþenii
care doresc sã facã miºcare ,,pedalând
pentru sãnãtate“ !

În conformitate cu HCLM 144/
2014, S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova
S.R.L. cu sediul în Craiova, Calea
Bucureºti nr.  51, organizeazã lici-
taþie publicã  în vederea  închirierii
pe o perioadã de patru ani a  tere-
nurilor din Piaþa Dezrobirii ºi Piaþa
Centralã care aparþin domeniului
public al Municipiului Craiova,  dupã
cum urmeazã: - în data de 23.06.2014,
ora 12:00 pentru închirierea terenu-
rilor din Piaþa Dezrobirii-poziþiile ca-
dastrale nr. 4 si nr. 2 si Piaþa Centra-
lã - poziþiile cadastrale nr. 175 si 178,
conform HCLM 144/2014; - în data
de 25.06.2014, ora 12:00 pentru în-
chirierea terenurilor din Piaþa Dez-
robirii-poziþiile cadastrale nr. 1 ºi nr.
3 ºi Piaþa Centralã-poziþiile cadas-
trale nr. 78 si 29-C18, conform HCLM
144/2014. Documentaþia de partici-
pare la licitaþiile publice  se achiziþi-
oneazã de la S.C Pieþe ºi Târguri Cra-
iova SRL. Ofertele se depun la se-
diul S.C Pieþe ºi Târguri Craiova SRL
pânã la data de susþinere a licitaþii-
lor publice (inclusiv), ora 10.00. Des-
chiderea ofertelor va avea loc la se-
diul S.C Pieþe ºi Târguri Craiova SRL
în data mai sus mentionatã, ora
12:00. Relaþii suplimentare la sediul
S.C Pieþe ºi Târguri Craiova SRL sau
la telefon 0251/410696.

Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj
organizeazã concurs (examen) la
sediul  instituþiei din Craiova, str. Ni-
colae Titulescu nr. 22, jud. Dolj, în
data de 22.07.2014, ora 1000 proba
scrisã, ºi în data de 24.07.2014, ora
1400, interviul, pentru ocuparea ur-
mãtoarelor posturi vacante: 1 post
infirmierã, 4 posturi inspector spe-
cialitate gr. I, 1 post administrator tr.
I. Dosarele de concurs se primesc
în termen de 10 zile lucrãtoare de la
data afiºãrii anunþului la sediul
D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul Resur-
se Umane, Organizare, Salarizare -
camera 3. Informaþii suplimentare se
pot obþine la sediul instituþiei - ca-
mera 3 sau la telefon 0251/407009.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare orice maga-
zin, ajutor bucãtar, îngri-
jire bãtrâni sau copii mi-
nori. Telefon: 0747/
072.570; 0251/552.089.
Inspector protecþia mun-
cii nivel superior ºi cadru
tehnic PSI ofer serviciu.
Telefon: 0721/995.405.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Gresie, faianþã, zugrã-
veli, zidãrie, tencuieli. Te-
lefon: 0736/003.526.
Îngrijesc persoanã vârst-
nicã, cu maximã seriozi-
tate, în scopul donãrii
unei locuinþe. Telefon:
0723/466.154.
Coafez ºi tund la domi-
ciliul clientului. Telefon:
0785/449.260.
Repar frigidere ºi lãzi fri-
gorifice la domiciliul clien-
tului, asigur garanþie. Te-
lefon: 0785/103.411.
Tapiþer la domiciliu, exe-
cut reparaþii canapele, fo-
tolii, colþare. Calitate ºi se-
riozitate. Telefon: 0351/
416.198; 0768/623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând (închiriez) garsoni-
erã Brazdã. Telefon:
0765/610.457.

Vând garsonierã Lãpuº
etaj 3/4 deosebitã. Preþ
83.000 lei. Telefon: 0761/
142.328.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Apartament 2 camere ul-
tracentral, ultralux, A.C.
internet, toate dotãrile.
Telefon: 0762/109.595.
PARTICULAR, vând
apartament 2 camere,
decomandate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0736/
098.074.
VÂND apartament nou,
2 camere, decomandat,
parter, mobilat, Calea Se-
verinului, nr. 46R. Preþ -
23.000 Euro negociabil.
Telefon: 0744/789.669.
Vând (schimb) aparta-
ment semidecomandat
etaj 1/4 cu apartament
decomandat p/3 sau di-
ferenþa. Telefon: 0742/
390.301.
Vând apartament 2 ca-
mere, bloc PATRIA, etaj.
III. Telefon: 0761/387.316.
Apartament 2 camere,
zonã centralã km 0 (sau
închiriez). Telefon: 0741/
784.417.
Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate. Te-
lefon: 0770/901.283.
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Vând apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0351/401.251.
Vând apartament 2 came-
re, în fostã casã naþionali-
zatã, zonã centralã, gaze,
curte, cumpãrat de la pro-
prietar. Eventual, schimb
cu apartament în bloc. Te-
lefon: 0727/816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Tele-
fon: 0770/174.116.
Vând apartament 2 ca-
mere lângã Kaufland
Craiova. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere zona 1 Mai cu îm-
bunãtãþiri. Telefon: 0758/
347.623.

Vând 3 decomandate 1
Mai, 2 bãi, 2 balcoane,
86 m.p. îmbunãtãþiri.
Preþ 49.000 euro. Tele-
fon: 0761/142.328.
Vând (schimb) 3 came-
re semidecomandate 43
mp, etaj 1 cu aparta-
ment 2 camere deco-
mandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Telefon:
0351/409.381.

CASE
Vând casã 3 camere,
anexe, pomi, vie, fântânã,
apã ºi canalizare la poar-
tã, localitatea Ciutura. Te-
lefon: 0763/305.850.
Vâns casã comuna Vâr-
voru de Sus, 4 camere,
bucãtãrie, apã curentã.
Telefon: 0746/375.946.

Vând D+P 6 camere,
pivniþã, utilitãþi, 2 bãi + 3
camere cãrãmidã, teren
1.300 mp str. Bucovãþ –
95.000 Euro. Telefon:
0769/360.741.
Vând casã ºi 600 mp te-
ren Craiova. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0251/
428.437.
Casã la roºu, proiect de-
osebit, posibil ºi sediu fir-
mã, plus 800 mp teren,
curent electric, fântânã,
reþea apã de la comu-
nã, la asfalt, 13 km de
Craiova, comuna Robã-
neºti. Telefon: 0784/
096.826.
Vând casã cu dependin-
þe în satul Negoeºti - Dolj.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.

Vând casã, grãdinã, vie.
Telefon: 0763/870.185.
Vând casã cu 3 came-
re, teren, Craioviþa Nouã
zona Triaj, fãrã acte,
1000 Euro negociabil.
Telefon: 0763/806.750.
Vând casã Bucovãþ. Te-
lefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere la
20 km de Craiova, baie,
mansardã nefinisatã. Te-
lefon: 0769/969.604.
Vând casã 5 camere, în-
cãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet me-
dical – avocaturã. Accept
douã rate. Telefon: 0763/
667.425; 0761/687.300.
Vând casã recent reno-
vatã cu apã curentã, li-
vadã, vie, în comuna
Giurgiþa. Telefon: 0755/
953.397.
Vând casã Câmpia Islaz
cu teren 320 m. Telefon:
0351/178.898.

TERENURI
Vând teren intravilan în
comuna Leu 1174 mp
zonã comercialã, ieºiri
2x17 m, reþea apã, elec-
tricitate, cadastru, carte
funciarã. Telefon: 0724/
572.434; 0351/179.436.
Vând teren 3500 mp
deschidere 15 m pe
ºoseaua Craiova - ªim-
nicu de sus. Preþ 17
Euro. Telefon: 0744/
563.823.
Vând teren zonã centra-
lã, 260 metri pãtraþi. Preþ
210 euro/mp. Telefon:
0769/709.451.
Vând teren 1500 mp
deschidere 30 m Barie-
ra Vâlcii 20 Euro / mp.
Telefon: 0748/887.219.
Vând teren urgent str.
Pãuniþei – Lãpuº 2200
mp. Telefon: 0751/
675.783.
Vând teren 3000 m.p.
Leamna de Jos, zonã
bunã. Telefon: 0251/
414.112; 0727/463.456.
VÂND TEREN, ZONA
BARIERA VÂLCII, des-
chidere 22 m, Telefon:
0784/607.532.
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren intravilan 650
mp Coºoveni. str. Scur-
tu Gheorghe. Telefon:
0251/457.204.

Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan, cu
cadastru, strada Unirii,
nr. 29F (în spatele liceu-
lui). Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.
Vând, închiriez teren,
zona CITROEN, MAZ-
DA, Calea Bucureºti, km
9, ideal showroom parc
auto, benzinãrie, 1000
m, deschidere 18 m, sau
2000 m - 36 m. Telefon:
0762/109.595.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Tele-
fon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ CEN-
TRALÃ 350 mp Telefon:
0746/660.001.
Vând teren intravilan Co-
ºoveni. Telefon: 0763/
111.036.
Vând 1700 mp, 13 m lã-
þime Centura de Nord,
15 E/mp. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimni-
cu de Sus la 600 m de
Lacul Tanchiºtilor (între
vile). Telefon: 0351/
170.504.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
Vând teren 5500 Euro lo-
tul de casã în spatele spi-
talului Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Tele-
fon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate energie
+ alte avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
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Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare  Agricolã

ªimnic, cu sediul în
Craiova, ªoseaua

Bãlceºti nr. 54, vinde
cireºe de mai, vinde lapte

integral la dozatoarele
din Piaþa Gãrii ºi Piaþa din

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã telemea
ºi smântânã la cele mai

mici preþuri. Relaþii la
telefon 0251/468.159;

sau 0765/233.013.

Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, împrej-
muit, curent, apã, gaze.
Poziþie superbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.  Telefon:
0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil.
Telefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând SPAÞIU COMER-
CIAL Brazdã, 26500 Euro.
Telefon: 0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb apartament în Ti-
miºoara cu similar Craio-
va. Telefon: 0740/887.095

Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, benzinã,
revizie 2015, stare exce-
lentã 91000 km, 4500
RON, consum sub 4,5%.
Telefon: 0749/059.070.
Vând autoturism Dacia
1310, anul fabricaþiei
1993. Telefon: 0765/
789.181.

STRÃINE
Vând Audi A6, fabricat în
2006, full options, stare
perfectã, bleu-marin, pie-
le, xenon, limited edition,
9000 Euro. Accept orice
verificare. Telefon: 0762/
10.95.95.
VÂND Chevrolet Kalos,
2005, unic proprietar,
2000 euro. Telefon:
0768/104.581.
Vând Tico la cheie
2000 lei. Telefon: 0761/
155.549.
Vând BMW 320 D, an
fabricaþie 2003. Telefon:
0757/322.534.
Vând Ford Tranzit- 2005.
Telefon: 0722/ 511.426.

Vând urgent MATIZ
2004, RCA 2014; ITP
2015, 38.000 Km reali,
1500 Euro sau varianta
Rabla. Telefon: 0722/
456.609; 0722/714.578.
Vând Renault Laguna
2, an 2003, culoare gri
metalic, 6 trepte, tur-
bo-diesel, motor 1.9,
262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro
negociabil. Telefon:
0753/948.440.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând plug pentru boi ºi
grapã. Telefon: 0251/
421.727.
Vând familii de albine. Te-
lefon: 0741/034.955.
Vând avantajos putinã
salcâm, bicicletã bãrbã-
teascã, role Heelys copii.
Telefon: 0251/416.455.
Vând saltea terapeuticã
MAGNETOTERAPIE
PULSATILÃ nouã, preþ
negociabil. Telefon:
0770/222.905.
Tablouri litografie 30 Ron
bucata, rochie domni-
ºoarã de onoare mãrime
36-40- 40 Ron. Telefon:
0351/181.202; 0767/
049.976.

Vând cauciucuri cu jantã
155/13 noi, aragaz voiaj
cu douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular (flex)
D 125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc, ca-
nistrã aluminiu nouã 20 l,
reductor oxigen sudurã,
alternator 12V nou, del-
cou aprindere Dacia
1310 nou, arzãtoare
gaze sobã D 600 mm.
Telefon: 0251/427.583.
Vând CEAS ELVEÞIAN
original sigilat, garanþie,
tip Jovial 5020G- ss
0313, 200 Euro. Telefon:
0722/456.609.
Vând PC model MSI –
ALL- IN- ONE, WIND
TOP AE 1920 nefolosit,
sigilat, garanþie 300
Euro. Telefon: 0722/
456.609.
Vând pãlãrie fetru nr. 55
nouã- 50 lei, sapã ºi cas-
ma cu coadã 7 lei/buc,
saltea Dormeo 2/1m cu
husã 90 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat de sudurã,
autogen polizor, borma-
ºinã, parbriz Tico. Tele-
fon: 0761/155.549.
Vând 3 locuri de veci. Te-
lefon: 0770/661.777.

Vând þiglã Jimbolia din
demolãri ºi cãpriori ste-
jar. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Binoclu, perucã castaniu
40 Ron, Lulea 6 bucãþi
10 Ron bucata. Telefon:
0351/181.202; 0767/
049.976.
Instalaþie hidrofor irigaþii
trifazatã completã, mo-
tor Honda pentru pom-
pã ºi echipament vânã-
toare din piele. Telefon:
0760/521.340.
Vând motosapã nouã
ROBI – 206- LB. Tele-
fon: 0251/414.112;
0727/463.456.
Vând albine, familii puter-
nice. Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând mânzã belgianã 8
luni. Telefon: 0741/
975.279.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de spãlat,
frigider inox, televizor mic
ºi mare, ºifonier stejar.
Telefon: 0752/142.493.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil -
stazã perfectã. Telefon:
0720/231.610.

Vând remorcã auto 240
kg nefolositã cu prelatã,
60 elemente calorifer
fontã, 5 baterii, 110 þigle
beton. Telefon: 0251/
458.192.
Vând ªabloane impri-
mat Steag UE ºi NATO
toate mãrimile plus
ºabloane pentru BATIS-
TE toate mãrimile ma-
nuale. Telefon: 0723/
684.511.
Vând 2 televizoare 5 ani
cu diagonala 30 ºi 37
cm, 120 Ron, aparate
de radio Selena, Gloria,
30 lei bucata. Telefon:
0729/977.036.
Vând plug pentru boi. Te-
lefon: 0251/421.727.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/016.889,
0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3
braþe 25 lei, fereastrã
cu toc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând þuicã 40 grade ºi
vin roºu. Telefon: 0745/
751.558.
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Vând 2 locuri de veci ci-
mitirul Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STU-
DIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefo-
losiþi, antiderapante, cã-
rucior copii modern. Te-
lefon: 0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci fã-
cute dar nefinisate la ci-
mitirul Romaneºti, con-
venabil. Telefon: 0729/
977.036.
Vând trandafiri la ghiveci,
culorile alb, portocaliu, al-
bastru, roºu cu sau fãrã
þepi. Telefon: 0762/
278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex mare,
calculator instruire copii
nou, combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri, piei
bovinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon: 0735/
445.339.
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 goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/
682.917.
Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit lo-
cuinþe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant sigi-
latã, televizor color dia-
gonalã 30 cm - 100 lei,
motor maºinã spãlat Al-
balux, Telefon: 0729/
977.036.
LG OPTIMUS L 5 II
E 460, 500 Ron, No-
kia 113, 80 Ron ga-
ranþie. Telefon: 0731/
877.880.

Vând antifurt auto, dulap
haine, aragaz voiaj ºi bu-
telie, aparat foto, bicicle-
tã, aparat mãsurã, pãturã
antistres. Telefon: 0351/
461.140; 0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din pie-
le, maºinã de cusut, ga-
lerii sculptate, 9 ha pã-
dure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu ca-
pac smãlþuitã 20 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri, mas-
cã Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Te-
lefon: 0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor
color Grundig micã de-
fecþiune 50 lei, cuptor cu
microunde geam spart
40 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamota-
tã tip Coralex, stare foar-
te bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Vând mozaic de marmu-
rã, bitum, abric, þeavã
neagrã, schelã metalicã.
Telefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de prune. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/
989.439.
Convenabil, canapea, fo-
tolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri Elect-
record de muzicã popu-
larã ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând canapea extensi-
bilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon: 0351/
440.594.

Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Tele-
fon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg,  2 damigene 10-15
litri, 15 lei/buc. Telefon:
0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând þuicã prune 15 lei,
de fructe 12 lei. Telefon:
0723/653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pis-
cinã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în funcþi-
une, marca Pocket 24 F,
Italia. Telefon: 0722/
680.138.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Maºinã de cusut, even-
tual defectã, DVD recor-
der. Telefon: 0351/
181.202; 0767/049.976.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament 2
camere, etaj 2, ultracen-
tral, pretabil firmã. Tele-
fon: 0745/698.425.

Închiriez apartament 2
camere ultracentral –
ultralux, toate dotãrile,
A.C., internet. Telefon:
0762/109.595.
Închiriez cabinet me-
dical (km 0), mobilat
ºi dotat cu ecograf
Honda - HS 2000
(sonde 3,5- 7,5 Mhz),
suprafaþa 40 mp
(25E/mp). Telefon:
0744/184.267.
Bucureºti - Mall Vitan,
garsonierã confort I,
etaj 1, bloc 5 nivele,
complet mobilatã, 230
euro / lunã. Telefon:
0722/714.578.
Caut colegã de aparta-
ment, 2 camere deco-
mandate Brazdã. Tele-
fon: 0745/062.618;
0762/267.631.
ÎNCHIRIEZ aparta-
ment 2 camere, semi-
decomandat, Valea
Roºie. Telefon: 0740/
522.562.
Închiriez apartament
decomandat Sãrari, re-
novat, apã potabilã
contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Te-
lefon: 0761/665.763.

Închiriez birou + depozit
stradal Dezrobirii. Tele-
fon: 0351/437.906.
MATRIMONIALE
Dacã î-þi doreºti un soþ
înalt, educat, fãrã vicii ºi
obligaþii, vãduv ºi care
î-ºi respectã ºi iubeºte
soþia, SUNÃ-MÃ! Nu
gândi cã nu existã aºa
ceva. Ba da existã, dar
trebuie sã ai ºi tu ace-
leaºi principii ºi calitãþi.
Dacã o sã ai curajul sã
mã cunoºti te vei con-
vinge. Numai cei cura-
joºi ºi perseverenþi reu-
ºesc. Doresc o doamnã
de 55-60 ani, care î-ºi do-
reºte o familie, numai
din Craiova. Telefon:
0754/ 570.421.
Tânãr, doresc cunoºtin-
þã 22-23 ani pentru cã-
sãtorie, prietenie. Tele-
fon: 0251/421.727.
Pensionar, 65 ani, 1,60
înãlþime, caut pensio-
narã cu suflet fãrã lo-
cuinþã ºi copii, pentru a
petrece tot restul vieþii
împreunã ºi îngrijire
gospodãrie la þarã. Te-
lefon: 0784/743.541.

65 - 172 – 85, nefumã-
tor, fãrã obligaþii, modest,
simpatic, doresc doam-
nã pentru prietenie, cã-
sãtorie. Telefon: 0351/
181.202; 0767/049.976.
Pensionar caut doamnã
maxim 70 ani cu permis
auto. Telefon: 0757/
322.534.
Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã se-
rioasã pentru prietenie
eventual cãsãtorie. Tele-
fon: 0785/103.411; 0740/
895.691.

DIVERSE
Caut meseriaºi pentru a
fora un puþ. Telefon:
0748/195.954.
Cedez teren extravilan
4500 mp în schimbul re-
paraþii case + anexe gos-
podãreºti. Telefon: 0727/
884.205.
Cesionez drepturi moº-
tenire valoare de 34.000
lei. Urgent. Telefon:
0762/330.026.
Cumpãr cãþel SCHNAUT-
ZEER ºi veveriþe. Telefon:
0721/995.405.
Caut o echipã de oameni
pentru a amenaja o grãdi-
nã. Telefon: 0727/884.205.
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CSJ ŞTIINŢA  U CRAIOVA
în colaborare cu CS Universita-
tea Craiova face selecţie la toa-
te grupele de juniori începând
cu anul 2001. Selecţiile sunt per-
manente, antrenorii Centrului
de copii şi juniori putând fi gă-
siţi la stadionul Tineretului, în-
tre orele 9 - 10:30 şi 15:30 - 17.

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

(2001-2002) – tel. 0760 51 44 75
Antrenor Marian Bîcu

(2003-2004) – tel. 0785 21 66 88
Antrenor Alin Donose

(2005-2006) – tel. 0736 29 20 55
Profesor Nicolae Zamfir –

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

CS Universitatea poate obţine promovarea în Liga I
dacă nu pierde astăzi la Reşiţa

Metalul Reşiţa – Universitatea Craiova
Astăzi, ora 11, stadion: „Mircea Chivu”

Reşiţa: Zimmermann - V. Creţu, I. Popescu, Tătaru, Vaştag - Breşneni, A. Neagoe - Oct. Vasile – cpt., C.
Stoica, I. Szabo - S. Mureşan. Antrenor: Daniel Opriţa

Craiova: Brac – Ljubinkovic, Patriche, Izvoranu –cpt., Velcovici – Ad. Ionescu, Pleşan – Kitanovski,
Ferfelea, Sin  – Curelea. Antrenor: Gabi Balint.

Arbitri: Adrian Cojocaru (Galaţi), Andrei Constantinescu (Bucureşti), Alexandru Cerei (Cluj Napoca).
Rezervă: Denis Haidiner (Hunedoara)

Observatori: Laszlo Sajtos (Sibiu), Romeo Malac (Timişoara).

Clasament play-off
1. CS Universitatea 18 10 3 5 26-18 33
2. ASA Tg. Mureş 18 9 4 5 20-13 31
....................................................................................................
3. CSM Rm. Vâlcea 18 7 6 5 18-15 27
4. Gloria Bistriţa 18 6 6 6 20-19 24
5. Metalul Reşiţa 18 6 4 8 16-20 22
6. FC Olt Slatina 18 3 3 12 8-23 12

Play-off, Liga a II-a, seria a II-a,
etapa a 9-a, astăzi

Metalul Reşiţa – CS Universitatea – ora 11
ASA – Gloria – ora 20
CSM Rm. Vâlcea – FC Olt – ora 11

Situaţia CSU Craiova, care
mai are nevoie de un punct în
ultimele două meciuri pentru a
promova, seamănă foarte mult
cu postura în cae se afla FCU
Craiova în 2009. Atunci, echi-
pa lui Mititelu câştiga cu 3-0
în Giuleşti şi îi era suficient un
singur punct obţinut din ulti-
mele două jocuri pentru a evo-
lua în Europa League. Numai
că acest punct nu avea să mai
vină, oltenii pierzând în mod
suspect atât cu Steaua, în de-
plasare, cât şi cu Vasluiul, în
faţa a 40.000 de spectatori pe
„Ion Oblemenco”. Memorabil
rămâne gestul de supărare fă-
cut de Florin Costea după ce
egala în Ghencea dintr-o lovi-
tură liberă de la 30 de metri.

Terenul greu ar avantaja
Craiova

Craiova joacă prima „finală de
un punct” în Valea Domanului,
contra echipei care a terminat pe
locul secund seria la finalul sezo-
nului regulat. Balint s-a arătat în-
grijorat de terenul prost, dar  în
van, fiindcă CS Universitatea este
chiar avantajată de acest luc ru,
fiind o specialistă a golurilor  din
faze fixe ş i a jocului fizic. De fie-
care dată când s -a juc at fotbal,
respectiv în meciurile de pe „Ion
Oblemenco”, Reşiţa a fost supe-
rioară şi s -a impus şi pe tabelă. În
schimb, în decembrie anul trecut,
Craiova câştiga cu 2-0 pe „Mir-
cea Chivu” un meci disputat într-
un nămol în dezgheţare, unde evi-
dent era greu să cons truieşti. De
asemenea, pe un alt teren greu, la
Vâlcea, anul acesta Craiova a în-
registrat un egal ş i o victorie, con-
venindu-i suprafaţa de joc. Revi-
ne c a titular catalizatorul juveţi-
lor,  Mihăiţă Pleşan, dar  va absen-
ta tocmai juc ătorul transferat de

la Reşiţa în iarnă, Bogdan Vătăje-
lu, care în aceeaş i zi ar putea de-
buta la naţională.

Opriţa: „Batem sigur Craiova”
Cel mai cunoscut jucător de la

reunirea CSU Craiova, din vara tre-
cută, Daniel Opriţa, este în postu-
ra de a-şi încurca echipa pentru
care marca în tur la Târgu Mureş
în drumul spre promovare. Teore-
tic, Reşiţa nu mai are obiectiv şi ar
putea să trateze mai relaxat jocul.
Practic însă, bănăţenii au încurcat
deja Vâlcea chiar în Zăvoi. În ace-
laşi timp, în Valea Domanului se
speră ca Mureşul şi Craiova să nu
primească drept de promovare şi
astfel trupa ghidată din umbră de
Dorinel Munteanu să acceadă în
primul eşalon. Numai că, dacă se
respectă regulamentul,  Reşiţa şi
Vâlcea n-ar putea nici ele să pro-
moveze, întrucât în vara trecută şi-
au schimbat şi numele şi sediul so-
cial, practic au devenit alte echipe.
Cele două au fost artizanele unor
permutări cel puţin ciudate, Dami-
la Măciuca devenind actuala CSM
Rm. Vâlcea, iar fosta Vâlcea este

ac um Metalul Reşiţa,  o
echipă care nu exista până
în vara trecută.

„O să contestăm şi noi,
dac ă va f i nevoie, dar
cred că se va sesiza Co-
misia de Disciplină,  iar
ac olo, nimeni nu îşi va
pune libertatea în pericol
pentru Tg. Mureş şi Cra-
iova,  deşi felicitări pentru
proiec tele lor.  La Tg.
Mureş e caz penal, fals în
acte, dar e şi divizare, nu
au c e căuta în prima ligă.
Normal ar fi să intre Vâl-
cea de pe locul 3 şi Reşi-
ţa de pe locul 4-5, deşi din
punc t de vedere sportiv

nu merită niciuna. Noi avem nu-
mai antrenori care se apără,  dar
aşa nu poţi aduce lumea la stadion,
se plictisesc suporterii în tribună,
prima repriză a fost una jalnică.
O să încercăm să batem şi Craio-
va, pentru noi, nu ca să ajutăm
Vâlcea” spune patronul Reşiţei,
Cătălin Rufă. Şi Opriţa este extrem
de optimis t după egalul obţinut la
debutul său c a antrenor. „Sigur
batem Craiova etapa viitoare” a
declarat fostul atacant. Opriţa este
al treilea antrenor al Reşiţei, care
a început c u Alexandru Pelic i,
apoi, după ce a c âştigat la Craio-
va cu 3-1 fără antrenor pe bancă,
a preluat-o Marian Pană, ac esta
fiind demis după eşec ul cu Slati-
na acasă, acum două runde.

Balint: „Le-am explicat jucători-
lor că nu am obţinut nimic”

Gabi Balint speră ca jucătorii să
nu considere că promovarea a fost
deja obţinută şi să se concentreze
pentru a obţine punctul necesar.l

„Principalul meu gând după meciul
cu Târgu Mureş a fost să-i fac pe
jucători că nu am câştigat încă ni-
mic, că mai avem nevoie de un
punct din două meciuri grele. Reşi-
ţa a schimbat antrenorul, a obţinut
un rezultat bun la Vâlcea şi sunt con-
vins că nu ne aşteaptă cu braţele
deschise ori cu o echipă de juniori.
Am vizionat ultimele două jocuri ale
lor, Opriţa a făcut câteva schimbări
în cadrul echipei, în plus nu au ni-
mic de pierdut, vor juca lejer, fără
presiune. Totodată, la Reşiţa va fi
şi un teren greu, drept urmare este
un meci în care trebuie să stăm bine

fizic. Trebuie să ţinem cont de te-
ren, de faptul că avem jucători care
au evoluat mult în ultima perioadă
şi resimt o stare de oboseală. Am
selectat deja cei 18 jucători pe care
voi conta în această partidă“.

Velcovici: „Vreau să
promovăm de pe primul loc”
Gabriel Velcovici va fi titular în

absenţa lui Bogdan Vătăjelu. „Ba-
ronul” se află în faţa celei de-a tre-
ia promovări din carieră, după
cele cu FCU Craiova şi Gloria
Bistriţa.  „Orice jucător  îşi doreş-
te să evolueze,  aşa că mă s imt
bine că am revenit printre titulari.
Sper să ne facem toţi datoria ş i să
atingem obiectivul pe care l-am
avut fixat de la începutul sezonu-
lui.  Îmi doresc să promovăm de
pe primul loc, aşa că ne gândim
la victorie. Reşiţa este o echipă in-
comodă, dar consider că avem va-
loarea să o depăş im“.

Unul dintre scouterii Craiovei,
Aurică Beldeanu, şi-a petrec ut o
bună parte a c arierei la Reşiţa,
ac olo unde a dobândit amintiri
extrem de frumoase. „Vulpea” are
înc redere că ehipa antrenată de
Balint nu se va împiedic a în Valea
Domanului. „Mă leagă amintiri plă-
cute de Reşiţa, din patru ani nu
am dormit doi sau am avut acolo
patru ani lumină, c um îmi place
mie să spun.  Asta nu înseamnă că
nu-mi doresc să câştige Universi-
tatea. Din contră,  sunt trup şi su-
flet alături de echipa mea. Am în-
credere în colectiv, sunt convins
că după mec i vom zâmbi şi vom
fi fericiţi. Moralul la echipă e ex-
celent după aceste victorii şi ştiu
că mai putem obţine una care să
ne ducă acolo unde ne este locul,
în prima ligă“.  
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