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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- O să merg la preot, Popescu-
le, să-l întreb dacă este păcat să
mă uit la nevasta prietenului meu
sau este păcat dacă nu mă uit. educaţie / 7

19:00:   Columbia -
Grecia
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Uruguay -
Costa Rica
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1:00 :
Anglia - Italia
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na Primăria Craiova a elaborat un regulament
prin care îşi propune să impună standarde arhi-
tecturale pentru toate faţadele clădirilor din cen-
trul municipiului. Primarul Lia Olguţa Vasiles-
cu i-a invitat, ieri, pe arhitecţii din oraş să vină
cu propuneri pentru îmbunătăţirea acestui pro-
iect până la sfârşitul lunii iunie, când regula-
mentul va fi supus votului consilierilor munici-
pali. „După Bucureşti, suntem al doilea munici-
piu cu cele mai multe monumente. Însă au înce-

put să apară tot felul de construcţii care nu au
ce să caute în unele zone şi pe care nu avem
cum să le oprim de la autorizare”, a explicat pri-
marul ce a stat la baza acestui proiect. Regula-
mentul stabileşte un cadru unitar în vedere au-
torizării lucrărilor de construire, reconstruire,
reparare, amenajare şi reabilitare a clădirilor,
precum şi a faţadelor care sunt situate în zona
centrală, dar şi în altele în care există clădiri cu
valoare arhitecturală deosebită.
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faţadelor
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Restricţii
de circulaţie în
centrul Craiovei
şi în cartiere

actualitate / 5Administratori
de societăţi
comerciale, la
judecată după ce
au obţinut ilegal
3 milioane de lei

Trei administratori ai unor so-
cietăţi comerciale au fost trimişi în
judecată de procurorii DNA – Ser-
vic iul Teritorial Craiova, pentru
înşelăciune şi fals în declaraţii, fi-
ind acuzaţi că, folosind documen-
te false, au obţinut ilegal aproape 3
milioane de lei, fonduri europene
şi de la bugetul statului.

Serbare
de sfârşit de an
şcolar cu
musafiri bulgari,
la Şcoala
„Gheorghe
Ţiţeica”

Curtea Şcolii Gimnaziale “Gheor-
ghe Ţiţeica” din Craiova a devenit,
joi seara, neîncăpătoare. Cu mic,
cu mare, însoţiţi de părinţi sau bu-
nici, elevii claselor a V-a – a VIII-a
s-au adunat la serbarea prilejuită de
sfârşitul de an şcolar.

p. 13, 14,15
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$1 EURO ...........................4,3960 ............. 43960
1 lirã sterlinã..........................5,4971.......................54971

ploaieploaieploaieploaiesâmbãtã, 14 iunie  - max: 27 °C  - min: 16 °C

METEO

1 dolar SUA.......................3,2494........32494
1 g AUR (preþ în lei).......132,5956.....1325956

Cursul pieþei valutare din 14 iunie 2014-anunþat de BNR
VALUTA
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Senin

Angajaþii Complexului Energe-
tic Hunedoara (CEH), cu excep-
þia minerilor ºi a personalului di-
rect productiv, vor fi în ºomaj
tehnic câte cinci zile în fiecare
lunã, începând cu data de 1 iulie,
decizia luatã de Consiliul de Ad-
ministraþie al unitãþii fiind deter-
minatã de vânzãrile slabe de pe
piaþa de energie, a declarat ieri,
pentru Agerpres, vicepreºedinte-
le Sindicatului „Muntele”, Cristian
Iºtoc. Mãsura este a doua de acest
fel luatã de administraþie în ceea
ce priveºte timpul de lucru, dupã
ce din 11 iunie un sfert din per-
sonalul TESA de la termocentra-
lele Mintia ºi Paroºeni a fost tri-
mis acasã, tot câte cinci zile, oa-
menii fiind plãtiþi cu 75% din sa-
lariul de încadrare. „Acum a ve-
nit o nouã hotãrâre a Consiliului
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de Administraþie al CEH, care se
aplicã la tot personalul indirect pro-
ductiv. Angajaþii vor sta acasã câte
cinci zile pe lunã ºi vor fi plãtiþi cu
75% din salariul de încadrare pen-

tru perioada nelucratã. Excepþie
vor face minerii care lucreazã în
subteran ºi personalul direct pro-
ductiv care munceºte la grupurile
energetice în funcþiune la cele

douã termocentrale”, a afirmat
liderul sindical. De reducerea
timpului de lucru ar putea fi afec-
taþi circa 3.000 de angajaþi ai
CEH, potrivit unor calcule preli-
minare ale Sindicatului „Munte-
le”, organizaþie reprezentativã la
nivelul unitãþii economice. Vice-
preºedintele acestui sindicat a ex-
plicat cã reducerea temporarã a
activitãþii este cauzatã de vânzã-
rile slabe de energie electricã ºi
de faptul cã preþul practic pe pia-
þa de profil este mai mic de
aproape trei ori faþã de costurile
de producþie ale CEH. „Ne te-
mem cã în acest ritm ne vom
apropia de insolvenþa CEH. Oa-
menii sunt foarte nemulþumiþi de
situaþia creatã, mai ales angajaþii
din Valea Jiului”, a completat
Cristian Iºtoc.

Numãrul
pensionarilor
din România
a scãzut cu
58.000 în
trimestrul unu

Numãrul mediu de pensi-
onari din România se situa
în primul trimestru la 5,37
milioane, în scãdere cu 1%
(58.000 de persoane) faþã
de acelaºi trimestru din
2013, potrivit datelor INS.
Pensia medie lunarã însu-
ma 844 lei, cu 6,2% mai -
mare faþã de primul trimes-
tru din 2013. Comparativ
cu trimestul anterior, în
primele trei luni ale anului
numãrul pensionarilor a
scãzut cu 18.000 persoane,
iar pensia medie lunarã a
fost cu 4,1% mai mare.
Pensionarii de asigurãri
sociale deþin ponderea
majoritarã (99,9%) în
numãrul total de pensio-
nari. În acelaºi timp,
pensionarii de asigurãri
sociale de stat reprezintã
87,1% în totalul celor de
asigurãri sociale. Pensia
medie de asigurãri sociale
de stat a fost de 845 lei în
trimestrul unu al acestui
an, cu discrepanþe semnifi-
cative în profil teritorial,
ecartul dintre valoarea
minimã ºi cea maximã
depãºind 350 de lei.

Hotelierii din staþiunile de la ma-
re vor prelungi cu o sãptãmânã,
pânã la 22 iunie, ofertele cu pre-
þuri reduse la jumãtate practicate
în cadrul programului „Litoralul
pentru toþi”, care trebuia sã se în-
cheie mâine ºi prin care au mers
în vacanþã 6.000 de persoane,
potrivit datelor patronatelor din
turism. „Hotelierii de la mare s-au
gândit sã vinã în întâmpinarea tu-
riºtilor ºi sã acorde în continuare
reduceri la vacanþele derulate pânã
pe 22 iunie. Vrem sã stimulãm ast-
fel sã vinã la mare ºi persoanele
cu venituri mici ºi foarte mici,
care, din pãcate, sunt din ce în ce
mai multe în România”, a declarat
ieri într-un comunicat Dragoº

Programul „Litoralul pentru toþi”,
prelungit pânã pe 22 iunie

Rãducan, vicepreºe-
dintele Federaþiei Pa-
tronatelor din Turis-
mul Românesc
(FPTR). Majoritatea
celor care au mers pe
litoral în cadrul pro-
gramului au optat pen-
tru staþiunile Mamaia
ºi Eforie Nord. Pânã
la 15 iunie, data iniþia-
lã de încheiere a pro-
gramului, 53 de hote-
luri din staþiunile Cap
Aurora, Eforie Nord,

Eforie Sud, Jupiter, Mamaia, Sa-
turn, Vama Veche ºi Venus au pus
la dispoziþie peste 3.000 de camere
la tarife reduse, locuri vândute prin
agenþiile de turism la nivel naþional.
Pentru sãptãmâna 15-22 iunie nu-
mãrul locurilor va fi limitat. Turiºtii
care aleg staþiunea Mamaia plãtesc
pentru ºase nopþi între 235 de lei la
hoteluri de 2 stele, fãrã mic dejun,
ºi 605 lei la cele de 5 stele, cu mic
dejun inclus. În staþiunile din sudul
litoralului, precum Jupiter, Saturn
sau Vama Veche, preþul unui sejur
de ºase nopþi porneºte de la 179 de
lei de persoanã la o unitate de 2 ste-
le, fãrã mic dejun, ºi ajunge la 469
de lei de persoanã la un hotel de 5
stele, cu mic dejun inclus.

Preºedintele executiv al PSD,
Liviu Dragnea, a declarat, ieri, cã
în opinia sa sunt ºanse foarte mici
sã se mai discute despre coopta-
rea PP-DD la guvernare. „Cred cã
sunt ºanse foarte mici sã mai dis-
cutãm de cooptarea la guvernare a
PP-DD, nediscutând niciodatã într-
un mod serios. A fost o întâlnire
preliminarã, care a avut ca obiec-
tiv judeþele unde putem construi
majoritãþi”, a spus Dragnea. Între-
bat care e stadiul negocierilor din-
tre PSD ºi PP-DD, acesta a rãs-
puns cã „suntem ca la început,
adicã mai avem puþin ºi începem”.
Dragnea a menþionat
cã în acest moment
sunt cinci judeþe
unde s-au constituit
majoritãþi împreunã
cu PP-DD. „Mai
sunt 10-11 judeþe
unde este posibil sã
se realizeze majori-
tãþi. Cred cã ne pu-
tem vedea sãptãmâ-
na viitoare cu PP-
DD, sã analizãm ce
s-a întâmplat în
aceastã perioadã în
ce priveºte posibila
constituire a majori-
tãþilor în teritoriu”, a

Dragnea: Cred cã sunt ºanse foarte mici sã mai
discutãm de cooptarea la guvernare a PP-DD

spus preºedintele executiv al PSD,
explicând cã obiectivul prinicpal al
primei întâlniri cu formaþiunea lui
Dan Diaconescu a fost constitui-
rea acelor majoritãþi în judeþe. „Nici
de la început nu s-a pornit cu in-
trarea la guvernare a PP-DD, ob-
iectivul nostru principal a fost în
permanenþã colaborarea localã”, a
punctat Dragnea. Totodatã, aces-
ta a declarat cã nimeni de la PSD
nu negociazã cu PP-DD Legea
amnistiei, aºa cum s-a zvonit, el
arãtând cã social-democraþii ºi-au
spus punctul de vedere în aceastã
privinþã, ceea ce este suficient.

Elevii din clasa a VIII-a au termina cur-
surile ieri, 13 iunie, se vor înscrie la eva-
luarea naþionalã între 16 ºi 18 iunie, iar pri-
ma probã scrisã, cea la Limba ºi literatura
românã, va fi susþinutã pe 23 iunie, potri-
vit calendarului aprobat de Ministerul Edu-
caþiei Naþionale. Elevii aparþinând minori-
tãþilor naþionale vor susþine proba scrisã la

Elevii de clasa a VIII-a au terminat ieri cursurile
limba ºi literatura maternã pe 24 iunie. Proba
scrisã la matematicã este programatã pe 25
iunie, iar rezultatele vor fi afiºate pe 27 iu-
nie, pânã la ora 16,00, ºi tot în aceeaºi zi
se vor putea depune contestaþiile, pânã la
ora 20,00. Rezolvarea contestaþiilor se va
face între 28 ºi 30 iunie, urmând ca afiºa-
rea rezultatelor finale sã se facã pe 1 iulie.
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O primă variantă a acestui re-
gulament a fost prezentată, ieri,
într-o dezbatere publică la care au
fost invitaţi să-şi spună cuvântul
locuitorii Craiovei. Expunerea pro-
iectului s-a dovedit a fi deosebit de
interesantă, în sală aflându-se mai
mulţi arhitecţi, care şi ei au fost
invitaţi de municipalitate şi care au
venit cu câteva sugestii. „După
Bucureşti, suntem al doilea muni-
cipiu cu cele mai multe monumen-
te. Însă au început să apară tot fe-
lul de construcţii care nu au ce să
caute în unele zone şi pe care nu
avem cum să le oprim de la autori-
zare. Ne-am consultat cu arhitecţi
de aici şi din alte oraşe şi ne dorim
să le protejăm de tot felul de con-
strucţii moderniste”, a explicat ce

a stat la baza acestui proiect pri-
marul Craiovei.

Sediile de bănci, primele
neconforme

Olguţa Vasilescu a dat şi c âte-
va exemple, arătând cum pierd la
imagine multe dintre casele-mo-
nument din Craiova. Pe strada
„Constantin Brânc uş i”,  potr ivit
primarului, un chioşc  a fost pla-
sat în faţa unei c lădiri cu arhitec-
tură de epoc ă, obturându-i faţa-
da. „Proiectul a fost făcut tot de
un arhitect şi nu ştiu c e viziune a
avut”. Un alt exemplu es te hotelul
cons truit recent lângă Hanul Pu-
ţureanu. Autorităţile recunosc că
are o culoare stridentă,  dar, în
acelaşi timp, proprietarul lui nu a
putut fi constrâns  să aleagă un alt
model pentru estetică. „În centrul

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE

Primăria Craiova pregăteşte
regulamentul faţadelor

Primăria Craiova a elaborat un regulament prin
care îşi propune să impună standarde arhitecturale
pentru toate faţadele clădirilor din centrul munici-
piului. Primarul Lia Olguţa Vasilescu i-a invitat,
ieri, pe arhitecţii din oraş să vină cu propuneri
pentru îmbunătăţirea acestui proiect până la sfârşi-
tul lunii iunie când regulamentul va fi supus votu-
lui consilierilor municipali.

Craiovei, mai sunt şi băncile din
stic lă şi fier, care, la fel, nu au ce
să c aute. Ne dorim c a toate con-
strucţiile să arate în spiritul anilor
1850-1900, iar dacă aprobăm con-
strucţii noi, acestea să respecte
anumite standarde. Impunându-le
prin regulament, ei trebuie să se
încadreze”, a menţionat primarul
Craiovei.

Un imobil de pe Lipscani
a fost demolat

Radu Ionescu,  preşedintele f i-
lialei din Oltenia a Ordinului Ar-
hitecţilor  din România (OAR),  a
cerut amânarea acestui regula-
ment local până c e el va fi elabo-
rat cu concursul tuturor arhitec-
ţilor din oraş . „Noi, arhitecţii,

susţinem această iniţiativă a Pri-
măriei Craiova, dar  credem că ar
trebui să fie mai bine elaborată
pentru a putea fi folosită chiar ca
parte integrantă a PUG-ului (n. r.
– Planul Urbanistic  General) Cra-
iovei”. Referitor  la zona c entra-
lă, pe care municipalitatea vrea
să o protejeze prin aces t regula-
ment, arhitectul Radu Ionescu a
arătat că multe dintre intervenţii-
le care se fac  ac um la faţadele
caselor vechi din centru vechi se
execută într-un mod brutal. „A
fost desfiinţat c hiar  un imobil de
pe Lipscani ş i eu nu bag mâna în
foc că proprietarul de ac olo va
face c eva mai bun în schimb.
Poate că avea niş te ziduri intere-
sante şi putea să f ie o mândrie,
dar acum a dispărut şi este o pier-
dere ireparabilă”.

Mai multă precauţie
la autorizarea clădirilor noi
Pe de altă parte, arhitectul Radu

Ionescu a atras atenţia că munici-
palitatea trebuie să fie precaută şi

în ceea ce priveşte autorizarea
clădirilor noi. „Sunt experienţe
triste în oraşul nostru, ca şi la
Bucureşti şi în alte părţi. Tre-
buie să fim precauţi în acest
dialog între vechi şi nou, mo-
dernitatea să fie de o calitate
absolut excepţională aşa încât
să poată să devină un obiectiv
turistic, iar nu să degradeze şi
mai mult zona istorică.

O intervenţie a avut şi arhi-

tectul Emilian Ştefârţă, consilier
municipal şi director al Muzeului
de Artă din Craiova, care a cerut
ca regulamentul să fie realizat în
detaliu, pentru fiecare casă în par-
te. „Aş fi vrut ca regulament să se
bazeze pe un studiu istoric, făcut
stradă cu stradă. Să se identifice
ce elemente trebuie să fie înlocui-
te, iar atunci când lipsesc să fa-

cem apel la fotografii. Acest stu-
diu trebuie să ne spună cum tre-
buie să construim şi pe spaţiile li-
bere, să ne spună exact ce anca-
dramente, ce finisaje, calitatea tâm-
plăriei în aşa fel încât să avem toa-
te elementele la dispoziţie”, a spus
Ştefârţă.

Arhitecţii sunt aşteptaţi
cu sugestii

Primarul Lia Olguţa Vasilescu
este însă de părere c ă regulamen-
tul minuţios pe care-l aşteaptă ar-
hitecţii es te greu de pus  în practi-
că, nefiind nici timpul şi nici banii
necesari pentru un as tfel de pro-
iect. „Nu putem să facem un re-

gulament pentru fiecare casă în
parte. Primăria nu a fos t în s tare
să-ş i inventarieze toate terenurile,
iar aşa ar însemna nişte cos turi
mari şi nici nu vrem să le luăm
arhitecţilor  pâinea de la gură.
Deci, nu putem să facem un re-
gulament pentru fiecare casă în
parte, dar un cadru general este
necesar ca să putem”. Primarul

Lia Olguţa Vasilesc u le-a cerut, în
schimb, sprijin arhitecţilor pentru
a îmbunătăţi această variantă de
proiect. Regulamentul nu este per-
fect,  dar de undeva trebuie să se
înceapă până nu ne trezim c ă apar
şi blocuri între casele vechi.  Aş-
tept părerile dumneavoastră scri-
se, pentru că ştiu cum este cu ar-
hitecţii, au fiecare câte o părere.
Daţi-mi scris, ne mai consultăm
şi noi cu alte persoane şi vedem
ce trebuie făcut.  Haideţi măcar să
le protejăm”,  a mai declarat edi-
lul-şef al Craiovei.
Şase lucrări vor fi reglementate

Aşa cum este conceput de Pri-
măria Craiova,  regula-
mentul stabileşte un ca-
dru unitar în vedere au-
torizării lucrărilor de con-
struire, reconstruire, re-
parare, amenajare şi rea-
bilitare a clădirilor, pre-
cum şi a faţadelor care
sunt situate în zona cen-
trală a municipiului. Re-
gulamentul se aplică, de
asemenea, şi în celelalte
zone – altele decât cen-
trale – în care există clă-
diri cu valoare arhitectu-
rală deosebită. Sunt re-
glementate şase catego-
rii de lucrări, şi anume
cele care se referă la vo-
lumul şi finisajele faţade-
lor noi, precum şi fini-
sarea faţadelor existen-

te. Regulamentul stabileşte culori-
le şi materialele care sunt permise
în finisarea faţadelor, cum trebuie
să se facă publicitatea amplasată
pe faţade, inclusiv echipamentele
tehnice şi copertinele. Printre alte-
le, culorile agreate pentru tencuie-
lile exterioare ale clădirilor noi şi
vechi sunt: alb, crem, ocru, gri,
galben, oliv, în nuanţe pastel.
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Paginã realizatã de  CARMEN ZUICAN

Reamintim cã procurorii DII-
COT – Serviciul Teritorial Craiova
i-au acuzat pe Dãnuþ Constantin,
zis „Giovani”, fiul bulibaºei din Fi-
liaºi, ºi Constantin Cincu, zis “Edi”,
din comuna Coþofenii din Faþã, cã
au profitat de o minorã din comu-
na Argetoaia, pe care au dus-o în
Germania, cu intenþia de a o plasa
într-un bordel, însã, pentru cã le-
gislaþia din acest stat este foarte
strictã în privinþa exploatãrii mino-
rilor, au ajuns în Italia, unde au
forþat-o sã practice prostituþia la
stradã, în folosul lor.

În rechizitoriul întocmit la fina-
lizarea cercetãrilor, procurorii au
reþinut cã, la sfârºitul lunii septem-
brie 2011, o minorã din comuna
Argetoaia, E. D., a sesizat Brigada
de Combatere a Criminalitãþii Or-
ganizate (BCCO) Craiova cã în
noiembrie 2010 a plecat cu Con-
stantin Dãnuþ, zis „Giovani”, ºi cu
Cincu Constantin, zis „Edi”, cu
autoturismul lui “Giovani”, în Ger-
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pentru exploatarea unei minorepentru exploatarea unei minorepentru exploatarea unei minorepentru exploatarea unei minorepentru exploatarea unei minore

Dãnuþ Constantin, zis „Giovani”, din Filiaºi, ºi
Constantin Cincu, zis „Edi”, din comuna Coþofenii
din Faþã, trimiºi în judecatã pentru trafic de mi-
nori, în noiembrie 2011, au fost condamnaþi defi-
nitiv la Curtea de Apel Craiova la 6, respectiv 5

ani de închisoare cu executare. Decizia a fost luatã
miercuri, 11 iunie a.c., la doi ani dupã ce ambii

inculpaþi fuseserã achitaþi de judecãtorii Tribuna-
lului Dolj. Poliþiºtii doljeni n-au reuºit însã sã-i

gãseascã pentru a-i încarcera.

mania, în oraºul Frankfurt, pentru
achiziþionarea unui autoturism,
dupã cum ºtia ea. Numai cã, ajunºi
la Frakfurt, cei doi au intenþionat
sã o plaseze la un „puf” (bordel)
pentru a întreþine relaþii sexuale cu
clienþi în folosul lor, însã nu au reu-
ºit, deoarece era minorã, iar legis-
laþia în Germania este foarte stric-
tã în ceea ce-i priveºte pe minori.
Cei doi doljeni ºi-au revizuit planu-
rile ºi au ajuns cu partea vãtãmatã
în Italia, la Roma, unde au obli-
gat-o sã practice prostituþia „la
stradã” timp de aproximativ o sãp-
tãmânã, însuºindu-ºi în totalitate
suma de 1.500 euro, obþinuþi ast-
fel. Pentru cã fratele minorei, care
era tot în Italia, a ameninþat cã o
sã-i denunþe autoritãþilor, aceºtia
au adus-o înapoi, în þarã. În luna
octombrie 2011, atât “Giovani”,
cât ºi “Edi” au ajuns dupã gratii,
însã, ulterior, au fost eliberaþi de
instanþã, cu obligarea de a nu pã-
rãsi localitatea.

Achitaþi la Tribunal, condamnaþi
la Curtea de Apel

Pe 26 iunie 2012, judecãtorii de
la Tribunalul Dolj au pronunþat so-
luþia în dosar ºi i-au achitat pe cei
doi pentru infracþiunile reþinute în
sarcina lor, revocând ºi mãsura
obligãrii de a nu pãrãsi localitatea.
Procurorii Serviciului Teritorial
Craiova al DIICOT au formulat
apel imediat dupã anunþarea hotã-
rârii. Acum, dupã doi ani de jude-
catã, mai exact, miercuri, 11 iu-
nie a.c., magistraþii Curþii de  Apel
Craiova au admis apelul procuro-
rilor, i-au gãsit vinovaþi pe ambii
inculpaþi ºi i-a condamnat la pe-
depse cu executare.

Constantin Cincu a fost condam-
nat la 5 ani de închisoare, perioadã
din care se va scãdea arestul pre-
ventiv, de la 01.11.2011 la
31.03.2012 inclusiv, iar Constantin
Dãnuþ a primit 6 ani de închisoare,
din care se scade perioada arestãrii
preventive de la 17.10.2011 la
31.03.2012 inclusiv. În plus, jude-
cãtorii au mai dispus „confiscarea
de la inculpatul Constantin Con-
stantin Dãnuþ a echivalentului în
lei a sumei de 7.070 euro – la cur-
sul B.N.R. de la data plãþii efecti-
ve, iar de la inculpatul Cincu Con-
stantin a echivalentului în lei a
sumei de 750 euro – la cursul
B.N.R de la data plãþii efective.
Obligã inculpaþii la plata a câte

1500 lei fiecare cheltuieli judicia-
re statului. Definitivã”, dupã cum
se aratã în încheierea de ºedinþã a
Curþii de Apel Craiova.

Numai cã, în acest moment, cei
doi inculpaþi sunt de negãsit. Poli-
þiºtii doljeni au primit mandatele de
executare a pedepsei emise de in-
stanþã pe numele lor, însã n-au reu-
ºit sã-i depisteze. „Pânã în acest
moment mandatele de executare
a pedepselor cu închisoarea emise
pe numele celor doi bãrbaþi nu au
fost puse în executare. Nici unul
nu a fost gãsit ºi se desfãºoarã în
continuare activitãþi specifice în
vederea prinderii lor”, a declarat
inspector principal Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Este vorba despre  administra-
torii Stelian Grecu, Adrian Andre-
ca ºi Elena Andreca, în sarcina
cãrora procurorii anticorupþie cra-

Administratori de societãþi comerciale, la judecatã dupãAdministratori de societãþi comerciale, la judecatã dupãAdministratori de societãþi comerciale, la judecatã dupãAdministratori de societãþi comerciale, la judecatã dupãAdministratori de societãþi comerciale, la judecatã dupã
ce au obþinut ilegal 3 milioane de leice au obþinut ilegal 3 milioane de leice au obþinut ilegal 3 milioane de leice au obþinut ilegal 3 milioane de leice au obþinut ilegal 3 milioane de lei

Trei administratori ai unor societãþi comerciale au fost trimiºi în
judecatã de procurorii DNA – Serviciul Teritorial Craiova, pentru
înºelãciune ºi fals în declaraþii, fiind acuzaþi cã, folosind documen-
te false, au obþinut ilegal aproape 3 milioane de lei, fonduri europe-
ne ºi de la bugetul statului. Pe toate bunurile inculpaþilor a fost
instituit sechestru, iar dosarul se va judeca la Tribunalul Dolj.

ioveni au reþinut comiterea infrac-
þiunilor de înºelãciune, folosire sau
prezentare cu rea-credinþã de do-
cumente ori declaraþii false, ine-

xacte sau incomplete, în scopul
obþinerii pe nedrept de fonduri din
bugetul general al Uniunii Euro-
pene sau din bugetele administra-
te de aceasta ori în numele ei; uz
de fals ºi fals în declaraþii în for-
mã continuatã. Dupã cum au co-
municat, ieri, reprezentanþii DNA
Craiova, la sfârºitul anului 2006,
Stelian Grecu, în calitate de repre-
zentant legal al unei societãþi co-
merciale ºi preºedinte al comisiei
de analizã/evaluare oferte, a în-
cheiat un contract cadru cu Agen-
þia de Plãþi pentru Dezvoltare Ru-
ralã ºi Pescuit (APDRP), pentru
acordarea unui ajutor financiar ne-
rambursabil, în condiþiile progra-
mului special de preaderare pen-
tru agriculturã ºi dezvoltare rura-
lã – SAPARD, Mãsura 3.1 – „In-
vestiþii în exploataþii agricole”.

Pe 9 noiembrie 2006, cu oca-
zia depunerii dosarului la APDRP,
în contextul derulãrii proceduri-
lor de verificare a dosarelor de
achiziþii ºi de autorizare/deconta-

re a cheltuielilor eligibile, incul-
patul a folosit documente false,
emise în numele altei societãþi
comerciale, inducând în eroare
funcþionarii APDRP, care altfel
nu ar fi avizat favorabil proce-
dura. De asemenea, nu ar fi au-
torizat ca eligibile cheltuielile
efectuate (123.440,77 lei) ºi nu
ar fi dispus decontarea din fon-
duri nerambursabile europene a
sumei de 46.290,91 lei ºi fonduri
din bugetul naþional de 15.430,67
lei obþinute pe nedrept de socie-
tatea comercialã reprezentatã de
inculpat. Grecu Stelian, în ace-
eaºi calitate de membru al comi-
siei de evaluare a ofertelor, în
cadrul derulãrii unui alt contract
cadru, a încredinþat inculpatului
Andreca Lili Adrian declaraþii fal-
se pentru ca acesta din urmã sã
le prezinte la APDRP. Astfel, An-
dreca Lili Adrian a obþinut ilegal
fonduri nerambursabile
(1.272.343 lei – fonduri comuni-
tare ºi 318.086 lei – fonduri din

bugetul naþional). La fel a proce-
dat Grecu ºi cu Andreca Elena,
pe care a ajutat-o sã obþinã pe
nedrept fonduri nerambursabile
comunitare (1.021.468 lei) ºi fon-
duri din bugetul naþional (255.367
lei), dar ºi sã inducã în eroare
funcþionarii APDRP.

„Prin sãvârºirea infracþiuni-
lor descrise mai sus, s-a cauzat
Ministerului Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale – Agenþiei de Plãþi
pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pes-
cuit, respectiv Ministerului Fi-
nanþelor Publice, un prejudiciu
de 2.928.983,89 lei. În cauzã s-a
dispus indisponibilizarea prin in-
stituirea sechestrului, pânã la
concurenþa pagubei produsã prin
infracþiunile reþinute în sarcina
inculpaþilor, a bunurilor imobi-
le înscrise în cartea funciarã ºi
deþinute de inculpaþii Andreca
Lili Adrian ºi Andreca Elena”,
mai precizeazã reprezentanþii DNA
Craiova. Cauza se va judeca la
Tribunalul Dolj.
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Despre haimanalâcul mediaticDespre haimanalâcul mediaticDespre haimanalâcul mediaticDespre haimanalâcul mediaticDespre haimanalâcul mediatic

În ordine, ori cu un termen slogan care
mã deprimã, este ok: s-a schimbat lumea,
se schimbã ºi, vorba poetului, cu ea ne
schimbãm ºi noi. Depinde însã cum ºi cât
ne þin curelele: educaþia moralã, buna-cu-
viinþã, atâta cât mai supravieþuieºte în pliu-
rile unei existenþe supuse atâtor intrigante
tentaþii, ºi, nu în ultimul rând, acea brumã
de culturã generalã aflatã, cum se ºtie,
într-una dintre cele mai tragice momente
ale istoriei sale, sunt, ori ar trebui sã fie,
criterii esenþiale.

Am fãcut un efort – moral ºi intelectual
– sã tratez campania trivialã a unei gazete
de Sud (ciudatã afiliere levantin-mafioti-
cã) cu un gest de condescendenþã pe care
am considerat-o  totdeauna un fel de abc
al acestei meserii, dificile, într-atât încât
gânditori celebri n-au pregetat s-o asimi-
leze celor mai… neplãcute dintre toate.

Faptul cã, din accident în sine emble-
matic, a fost comparatã chiar ºi celei mai
vechi dintre profesiunile umane, spune
mult despre pericolele la care te expui dacã
intri, din nu ºtiu ce idiote calcule, în aceastã
breaslã.

Mã atacã, în vreo douã numere ale unei
gazete de… Sud (cãreia i-am refuzat, pe
la începuturi, nu doar colaborarea, ci
chiar… coordonarea pe care mi-o propu-
nea atunci, de o manierã tacitã pe care m-
am obligat sã n-o deconspir, chiar „patro-
nul”, de atunci – ºi tare mã tem cã ºi de
acum – al  virtualei… gazete).

De douã zile bag seamã cã îmi tot in-
vocã, cu un creion chimic demn de ve-
chii contabili ceapiºti, un individ sosit,
se pare, de curând într-o  breaslã de-
spre  care nu prea ºtie nimic. ªi nu ºtie
fiindcã, aºa cum e deja o modã la noi,

nimeni nu l-a chestionat.
Ce sã fac? – m-am întrebat. Sã te an-

gajezi într-o polemicã – nici vorbã. Regu-
la esenþialã este sã ai cu cine. Cu anoni-
mul zilier de la gazeta familiei Voinea (iatã
cã destinul îmi face iar feste, obligându-
mã, de-acum sã acord o mai mare atenþie
familiei de securiºti Voinea, cu probe!) mi
se pare inutil. Cu cine sã polemizezi? Cu
un Neica-Nimeni, pe care nici majuscule-
le nu-l pot reabilita!)

Novice ºi, cred, manipulat, el îmi evo-
cã numele (fireºte, din acte, mala biro-
cratia!), ocultând, cu ceva ticãloºie, ade-
vãrata mea identitate de scriitor ºi de in-
telectual al cetãþii. N-am fãcut, în cei
peste patru decenii de slujire a destinu-
lui cultual al Urbei noastre, caz de meri-
tele mele. Mi s-a reproºat, nu o datã, de
cãtre colegi ºi prieteni, cã n-am proce-

dat bine. Vor fi având dreptate.
Mi-am urmat însã credinþa. ªi convin-

gerea. Mi s-a pãrut absolut oþios, ca sã nu
spun mai mult, sã-mi etalez, în public cele
peste cincizeci de lucrãri editoriale (vreo
18 originale, apoi ediþii îngrijite ºi traduse
din mari scriitori ºi gânditori ai lumii). Cine
ar dori sã afle îi stã la îndemânã o minimã
documentare. Asta dacã ar avea, din res-
pect pentru adevãr ºi pentru destinul Ce-
tãþii în care convieþuim, ceva din  habita-
tul cultural de minimã rezistenþã.

În rest, cine ºi ce reprezintã acest nomi-
nativ (Valentin TUDOR),  condamnat unui
trist anonimat. Sireacul, vorba cronicaru-
lui de care nici nu a auzit, unica lui diligen-
þã este cã… nu ºtie ce face! Asta nu în-
seamnã cã meritã iertarea. Nu a mea, fiind-
cã nu despre asta este vorba, ci a unei in-
stanþe mai degrabã lumeºti decât… divine.

Grupul-þintã al proiectului este
format din 4.100 de elevi din în-
vãþãmântul preuniversitar. Aceº-
tia vor fi instruiþi în sesiuni de pre-
gãtire ºi evaluare a competenþe-
lor digitale; 1.500 de elevi vor fi
implicaþi în programe de cetãþe-
nie activã ºi educaþie antrepreno-
rialã, 3.000 de elevi vor benefi-
cia de  servicii de orientare ºi
consiliere.

Obiectivul general al proiectu-
lui constã în susþinerea procesu-
lui de modernizare a învãþãmân-
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Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj,
în parteneriat cu Inspectoratul ªco-
lar Judeþean Teleorman, Asociaþia de
Prietenie Româno-Francezã ROM-
FRA ºi  SIVECO România SA derulea-

tului preuniversitar prin extinde-
rea oportunitãþilor de învãþare
pentru elevi, vizând dezvoltarea
competenþelor ºi îmbunãtãþirea
performanþelor ºcolare în vede-
rea evitãrii analfabetismului func-
þional prin utilizarea de instru-
mente informatice inovatoare în
procesul de predare-învãþare-eva-
luare pentru grupul-þintã al pro-
iectului format din 4.100 de elevi
din învãþãmântul preuniversitar.

Prin activitãþile sale, proiectul
va genera o serie de efecte po-

zitive, precum: amplificarea
procesului de alfabetizare digi-
talã în rândul elevilor, îmbunã-
tãþirea performanþelor ºcolare
ºi a rezultatelor elevilor la tes-
tãrile naþionale, creºterea inte-
resului  pentru  educaþ ie ,  în
principal  pentru studiul TIC,
mutarea accentului procesului
de învãþare pe învãþarea indi-
vidualizatã ºi personalizatã.
Prin implicarea în activitãþile
proiectului, elevilor li se oferã
oportunitatea verificãrii ºi cer-

tificãrii competenþelor digitale
dobândite în raport cu standar-
dele examenului de bacalaureat,
cât ºi în raport cu cerinþele de
pe piaþa muncii actuale.

De asemenea, elevii vor benefi-

cia ºi de servicii de orientare ºi con-
siliere, care contribuie la îmbunã-
tãþirea performanþelor ºcolare, iar
pe termen lung,  la îmbunãtãþirea
nivelului de educaþie al populaþiei.

zã pe o perioadã de 18 luni (aprilie
2014 – august 2015) proiectul „Dez-
voltarea competenþelor digitale ale
elevilor din învãþãmântul liceal prin
mijloace inovative ”.

„Donarea de sânge este un gest pe care
trebuie sã-l faci cel puþin o datã în viaþã.
Centrele medicale au nevoie în permanenþã
de sânge, întrucât pânã în acest moment nu
a fost inventat substituentul artificial, care
sã funcþioneze la fel de bine. Cu cât existã
mai mulþi oameni dispuºi sã doneze sânge,
cu atât mai mulþi pacienþi vor avea ºanse sã
se însãnãtoºeascã mai repede”, se precizea-

Campanie de donare de sânge la Craiova
Timp de douã zile – astãzi ºi mâine – craiovenii pot participa la campania de

donare de sânge, care se desfãºoarã la Casa de Culturã a Studenþilor (CCS) din
Craiova. Programul de donare în cele douã zile va fi între orele 8.00 ºi 14.00.

zã într-un comunicat de presã al CCS
Craiova.

Trebuie însã ºtiut cã un bãrbat poate
dona sânge de patru ori pe an ºi trebuie
sã aibã minimum 60 kg, în timp ce o
femeie poate dona sânge de trei ori pe
an ºi trebuie sã aibã minimum 50 kg.
Pentru a putea dona sânge, o persoanã
trebuie sã îndeplineascã mai multe con-
diþii: sã fie odihnitã, sã aibã vârstã cu-
prinsã între 18 ºi 65 de ani, sã nu fi con-
sumat alcool sau grãsimi cu 72 de ore
înainte, sã nu fie fumãtoare sau consu-
matoare de droguri, sã nu fi cãlãtorit în

strãinãtate în ultimele trei luni, sã nu fi sufe-
rit o intervenþie chirurgicalã în ultimele 6-12
luni, sã fi donat cel puþin o datã sânge înain-
te de 45 de ani, sã nu fie bolnavã cronic
(TBC, hepatitã, diabet, ulcer, epilepsie, boli
de inimã, boli de piele etc.) sau sã nu fi avut
vreo afecþiune acutã în ultimele douã sãptã-
mâni.

Douã evenimente cultural-educative, care
se desfãºoarã în acest week-end, închid,
temporar, circulaþia rutierã în centrul Craio-
vei ºi pe câteva artere din cartiere, au anun-
þat reprezentanþii Primãriei municipiului

Astfel, pentru desfãºurarea manifestãri-
lor prilejuite de organizarea „Paradei Lice-
elor”, astãzi, 14 iunie, în intervalul orar
10.00-11.00, este opritã circulaþia pe urmã-
toarele strãzi: „Al. I. Cuza”, sectorul de drum
cuprins între intersecþia cu Calea Bucureºti
ºi intersecþia cu strada „Arieº”; „Al. I. Cuza”,
sectorul de drum cuprins între intersecþia
cu strada „Arieº” ºi intersecþia cu Unirii;
Unirii, sectorul de drum cuprins între inter-
secþia cu strada „Mihai  Viteazul ºi intersec-
þia cu strada „Al. I. Cuza; „Popa ªapcã”.

De asemenea, astãzi ºi mâine, 15 iunie, de-
buteazã în municipiul Craiova proiectul „Dan-
sul ocupã strada”, organizat de Asociaþia „Cra-
iova Capitalã Culturalã Europeanã 2021”. În acest
sens, circulaþia rutierã va suferi unele restricþii.
Astãzi, 14 iunie, în intervalul orar 19.00-23.00,
se închide strada „Constantin Brâncoveanu”,
sectorul cuprins între intersecþia cu bulevardul
„George Enescu” ºi intersecþia cu strada „Fraþii
Bobescu”. Mâine, 15 iunie, în acelaºi interval

Restricþii de circulaþie în centrul Craiovei
ºi în cartiere

orar 19.00-23.00, se va închide circulaþia rutie-
rã pe strada „Brazda lui Novac”, sectorul cu-
prins între intersecþia cu strada „Vulturi” ºi in-
tersecþia cu strada „1 Decembrie 1918”.

Proiectul „Dansul ocupã strada” se va
derula pe o perioadã de trei luni, în interva-
lul  14 iunie – 14 septembrie 2014, timp în
care, la sfârºitul sãptãmânii, artere ºi din alte
zone ale oraºului vor fi închise seara, timp
de aproximativ patru ore.

„Rugãm conducãtorii auto sã se confor-
meze restricþiilor rutiere ce vor fi instituite.
Mulþumim pentru înþelegere!”, adaugã re-
prezentanþii municipalitãþii într-un comuni-
cat de presã.

ALINA DRÃGHICI

ALINA DRÃGHICI LAURA MOÞÎRLICHE
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Astfel, în incinta Centrului
eparhial al Arhiepiscopiei Craiovei,
Paraclisul mitropolitan „Toþi
Sfinþii” îºi sãrbãtoreºte hramul în
aceastã zi. Lãcaºul de închinare a
fost construit din lemn, la înce-
putul anilor 1780, în localitatea
gorjeanã Tãlpãºeºti. Biserica a fost
strãmutatã la Craiova în timpul
pãstoririi ca mitropolit al Olteniei

Praznicul Tuturor Sfinþilor,  pe care
Biserica Ortodoxã l-a rânduit spre
cinstire mâine, 15 iunie (prima dumi-
nicã dupã Rusalii), este sãrbãtoare

de hram pentru mai multe lãcaºuri
de închinare din Oltenia. La Craio-
va, patru biserici sunt închinate „Tu-
turor Sfinþilor”.

a vrednicului de pomenire Prea-
fericitul Pãrinte Patriarh Teoctist,
în anul 1975.

De asemenea, Biserica „Sfân-
tul Nicolae – Brânduºa” îºi sãr-
bãtoreºte unul din hramuri în
aceastã duminicã. Situatã în stra-
da „Brânduºa” nr. 12, biserica
este cunoscutã îndeosebi sub de-
numirea de „Brânduºa” dupã nu-

mele uneia din cele mai vechi ma-
halale din Craiova. Dupã docu-
mente apare ca ziditã din temelie
în anul 1793, pe locul unei mai
vechi biserici de lemn. Este con-
struitã din zid de cãrãmidã subþi-
re în formã de corabie (navã),
spre Est în semicerc, iar spre Vest
cu pridvor deschis susþinut de
patru stâlpi rotunzi de cãrãmidã.
Nu are turle ºi este singura bise-
ricã din Craiova construitã în
acest stil.

Biserica „Hagi Enuº” este, de
asemenea, închinatã „Tuturor Sfin-
þilor”. Se numãrã printre puþinele
biserici craiovene, monument-is-
toric, unde se mai pãstreazã clo-
potniþa originalã. Istoria sfântului
lãcaº este strâns legatã de numele
negustorului Nicolae Ceauºoiul sau
Ceauºescu, aºa cum este menþio-
nat în actele bisericii ºi în pisanie.
Ctitoria sa a fost ridicatã pe teme-
lia vechii Mãnãstiri „Toþi Sfinþii”,
între anii 1792-1800, în timpul
domnitorului Mihail Constantin
ªuþu ºi al episcopilor de Râmnic,
Filaret ºi Nectarie.

În decursul timpului, Biserica
„Hagi Enuº” a fost cunoscutã de
craioveni sub mai multe denumiri.
Locuitorii Bãniei au cunoscut bi-
serica sub numele hramului vechii
mãnãstiri a Tuturor Sfinþilor, de-
numire care s-a pãstrat pânã în
anul 1782. Dupã înfiinþarea Târ-
gului din Afarã, datoritã aºezãrii,
ea era cunoscutã sub numele de
„Biserica Târgului de Afarã”. As-
tãzi ea se numeºte „Hagi Enuº”,
dupã numele unuia dintre fraþii fiu-
lui adoptiv al familiei ctitorului.

ªi Biserica „Toþi Sfinþii” – Bã-
ºica îºi sãrbãtoreºte hramul. A

fost construitã între anii 1710 ºi
1730, de familia paharnicului Chi-
riac Jianu. Arhitectura este în for-
mã de corabie. Numele de „Bãºi-
ca” i se datoreazã turlei iniþiale,
care fusese construitã în formã
sfericã, atrãgând privirile vizita-
torilor. În urma cutremurului din
1830, biserica a fost grav avaria-
tã, laolaltã cu turla, care s-a prã-
buºit, nemaiputând fi reconstitui-
tã. În locul ei a fost ridicatã o nouã
turlã din bârne de stejar tencuite,
care se pãstreazã ºi astãzi. (Sur-
sa: Biroul de presã al Mitropoliei
Olteniei)

«Pornind de la o dublã proble-
mã a tinerilor din mediul rural: ris-
cul crescut de a fi supuºi discri-
minãrii ºi excluziunii sociale ºi
slaba lor participare cetãþeneas-
cã, proiectul „Participarea publi-
cã antidiscriminare a tinerilor din
comunitãþile rurale”, are ca scop
dezvoltarea personalã a tinerilor
de la sate ºi dezvoltarea localã a
comunitãþilor rurale prin partici-
pare publicã a tinerilor la proce-
se de organizare comunitarã în
trei comune din judeþul Dolj –
Giubega, Galiciuica ºi Câmpeni»,

Seminarii privind antidiscriminarea
în rândul tinerilor din mediul rural
În perioada mai 2014 – mai 2015, Asociaþia

Centrul pentru Dezvoltare Comunitarã Dura-
bilã CDCD, în parteneriat cu Asociaþia Cen-
trul Educaþional pentru Resurse ºi Training

Copiii Centrului social multifuncþional
„Best Life” pentru copiii dezavantajaþi
social al Arhiepiscopiei Craiovei au primi,
ieri, daruri din partea Fundaþiei „Societa-
tea Ortodoxã a Femeilor”. Reprezentanþii
acesteia le-au înmânat celor mici rechi-
zite ºcolare, pentru a fi întrebuinþate în
activitãþi de picturã, modelaj ºi colaj des-
fãºurate în cadrul Centrului. «Ne bucu-
rãm cã reuºim sã venin în sprijinul copii-
lor, cã putem contribui la susþinerea pro-
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CERT ºi Fundaþia Parteneri pentru Dezvol-
tare Localã implementeazã proiectul „Parti-
ciparea publicã antidiscriminare a tinerilor din
comunitãþile rurale”.

gramelor educaþionale adresate beneficia-
rilor Centrului. Nu suntem la prima acþi-
une prin care oferim suportul nostru Cen-
trului „Best Life”, iar pentru viitor ne-am
propus sã dezvoltãm colaborarea cu spe-
cialiºtii aºezãmântului social în folosul co-
piilor prin iniþierea de acþiuni variate, atât
recreative cât mai ales instructiv-educa-
þionale», a precizat Adriana Bursuc, pre-
ºedinta Fundaþiei „Societatea Ortodoxã a
Femeilor”.

anunþã organizatorii.
Prin implementarea proiectu-

lui „Participarea publicã antidis-
criminare a tinerilor din comuni-
tãþile rurale” se doreºte însuºirea
unor tehnici simple de dezvolta-
re comunitarã ºi personalã, pen-
tru creºterea capacitãþii de a lupta
împotriva discriminãrii, de cãtre
tineri lideri din cele trei comuni-
tãþi din judeþul Dolj, precum ºi
mobilizare ºi organizare comuni-
tarã pentru a începe rezolvarea
unor probleme identificate în co-
munitate, probleme care împie-

dicã dezvoltarea comunitarã ºi
perpetueazã discriminarea mem-
brilor comunitãþii.

“Rezultatele aºteptate includ
dezvoltarea cetãþeniei active în cele
trei comunitãþi, promovarea valo-
rilor democratice ºi construirea
capacitãþii de advocacy a tinerilor
cetãþeni, creºterea capacitãþii gru-
purilor vulnerabile din cele trei co-
mune, dezvoltarea ONG-urilor de
la nivel local. Principalul grup be-
neficiar al proiectului sunt 40 de
tineri cu vârste între 13 ºi 30 de
ani. În plus, peste 300 de cetãþeni

vor afla despre proiect ºi vor primi
informaþii despre organizare comu-
nitarã, advocacy, voluntariat. Pro-
iectul este finanþat prin granturile
SEE 2009-2014 în cadrul Fondu-

lui ONG în România, bugetul pro-
iectului fiind de bugetul proiectu-
lui fiind de 27.970 de euro”, au mai
precizat organizatorii.

ALINA DRÃGHICI
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Secţia de păpuş i „Ciufulici” a
Teatrului „Toma Caragiu” din Plo-
ieşti va prezenta, la ora 18.00,
spectacolul „Dragonul”, de şi în
regia Lilianei Gavrilescu, scenogra-
fia lui Mihai Androne, pe muzica
Marin Fagu, animaţia digitală ş i
efectele speciale fiind realizate de
Lucian Băbeanu.  În distribuţie:
Mihaela Rus,  Ruxandra Mihai,

„Dragonul” şi „Cenuşăreasa” – spectacolele
care încheie stagiunea la Teatrul „Colibri”

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” încheie oficial
cea de-a 65-a stagiune astăzi, 14 iunie, alături de Teatrul
„Toma Caragiu” din Ploieşti şi Compania MAG din Bucu-
reşti. Cei mici sunt aşteptaţi la sediul din Calea Bucureşti
nr. 56, începând cu ora 18.00, la spectacolul „Dragonul”,
urmat, de la ora 20.00, de „Cenuşăreasa”. Preţul biletului
pentru fiecare din cele două reprezentaţii este 4 lei. Din
scenă, Compania MAG va coborî pe esplanada Teatrului
„Colibri” pentru animaţie stradală, la ora 21.00.

Georgiana Dinescu, Ali-
na Medoia, Lucian Or-
bean, Lizica Sterea, Ana
Maria Orbean, Nelu Nea-
goe şi Paul Niculae.

La ora 20.00 va intra
în scenă „Cenuşăreasa”
într-un spec tac ol al

Companiei MAG din Bucureşti,
după Fraţii Grimm şi Charles Pier-
rault, după scenariul şi în regia lui
Cris tian Pepino. Sc enografia îi
aparţine Cristinei Pepino, muzica
este compusă de Kevin Macleod
şi Marin Fagu, iar din distribuţie
fac parte ac torii Geo Dinesc u,
Marin Fagu, Viorel Ionescu şi An-
dreea Ionescu. Vocile personajelor

sunt Marin Fagu, Geo Dinescu,
Mariana Şinca, Andreea Ionescu,
Daniela Ruxandra Mihai şi Viorel
Ionescu.

„Colibri” vă aşteaptă să (re)ve-
niţi în sala de spectacol şi mâine,
15 iunie! La ora 11.00, îşi va spu-
ne povestea „Răţuşca cea urâtă”,
de H. Ch. Andersen, în spectaco-
lul regizat de Todor Valov, care
semnează şi scenariul, cu sceno-
grafia realizată de Stefka Kyuvlie-
va, pe muzica Elenei Metodieva. În
dis tribuţie îi regăs im pe ac torii
Oana Stancu, Emanuel Popescu,
Alla Cebotari, Ionica Dobrescu,
Adriana Ioncu, Iulia Cârstea, Ro-
dica Prisăcaru, Mugur Prisăcaru şi

Daniel Mirea.
Luni, 16 iunie, de la ora 18.00,

vor fi prezentate spectacolele ş i
expoziţia celei de-a treia serii a ate-
lierelor de creaţie din cadrul sta-
giunii 2013-2014. Este vorba de-
spre „Exerciţii – poezii pentru cei
mai mici copii” (coordonator Io-

nica Dobrescu), „Primul pas pe
scenă” (coordonator Alis Ianoş),
„Jocul de-a joaca” (coordonator
Oana Stancu), „Să cântăm şi să
dansăm” (coordonator Alla Cebo-
tari) şi „Ucenicul păpuşar” (co-
ordonator Norica Preduţ).

MAGDA BRATU

Chiar dacă mai este o săptămâ-
nă până când şc olarii vor pune
ghiozdanele în cui pentru trei luni,
conducerea unităţii de învăţământ
a organizat evenimentul mai devre-
me tocmai pentru ca elevii şi pro-
fesorii bulgari aflaţi timp de zece
zile în vizită la şcoala din Craiova,
în cadrul unui proiect Comenius
bilateral – „All The World’s A Sta-
ge” – să ia parte la bucuria lor.

O adevărată paradă de costume
tradiţionale, dansuri populare, dar
şi moderne, precum şi cântece din-
tre cele mai vesele au făcut deli-
ciul publicului. De asemenea, cei
prezenţi la evenimentul desfăşurat
în curtea şcolii au putut admira pic-
turile realizate atât de elevii români,
cât şi de către cei bulgari, care ilus-
trează cele două ţări partenere în
proiect – România şi Bulgaria.

Curtea Şcolii Gimnaziale
“Gheorghe Ţiţeica” din Cra-
iova a devenit, joi seara, neîn-
căpătoare. Cu mic, cu mare,

însoţiţi de părinţi sau bunici,
elevii claselor a V-a – a VIII-a
s-au adunat la serbarea prile-
juită de sfârşitul de an şcolar.

“Astăzi are loc serbarea şcolii
noastre, pe care am dorit să o or-
ganizăm iniţial pe 1 Iunie, de Ziua
Copilului. Iată că această amânare
a fost binevenită, întrucât timp de
zece zile în şcoala noastră se află
o delegaţie formată din profesori
şi elevi bulgari şi ne bucurăm că
vizita lor se va încheia într-un mod
atât de plăcut. Elevii noştri s-au
pregătit serios pentru a le prezenta
colegilor lor veniţi din străinătate
cele mai frumoase dansuri şi cân-
tece. Această vizită a delegaţiei din
Bulgaria se desfăşoară în cadrul
unui proiect Comenius bilateral –
„All The World’s A Stage” –, pe
care noi îl desfăşurăm împreună
cu o şcoală din Varna. Împreună
am desfăşurat o mulţime de acti-
vităţi prin intermediul cărora am
dorit să îi învăţăm mai multe de-

spre obic eiurile noastre, ale româ-
nilor, acesta fiind de fapt şi ob-
iectivul proiectului – schimbul de
tradiţii şi obiceiuri. Am realizat ob-
iecte hand made, i-am învăţat să
confecţioneze sporul casei şi le-
am explicat c ă la noi semnifică
bogăţia. De asemenea,  atât elevii

români, cât şi c ei bulgari ne-au
arătat cât de talentaţi sunt reali-
zând picturi pe un perete din curtea
şcolii care reprezintă cele două ţări
– România şi Bulgaria – în viziunea
lor. Tot în cadrul proiectului am pus
în scenă şi o piesă de teatru. Am
lucrat mult împreună, dar sunt ac-

tivităţi care ne fac plăcere şi ne aju-
tă să aflăm lucruri interesante de-
spre cultura vecinilor noştri bul-
gari”, a declarat Camelia Buzatu, di-
rectorul Şcolii Gimnaziale “Gheor-
ghe Ţiţeica” din Craiova.

ALINA DRĂGHICI
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Abdel Mehdi Al-Karbalai, un
reprezentant al marelui ayatolah
Ali Al Sistani, cea mai înaltã au-
toritate a ºiiþilor în Irak, a cerut
populaþiei sã punã mâna pe arme
pentru apãrarea þãrii în faþa in-
surgenþilor suniþi. „Cetãþenii care
pot purta arme ºi lupta contra te-
roriºtilor pentru apãrarea þãrii
lor, poporului ºi locurilor sale
sfinte, trebuie sã se înroleze în
forþele de securitate pentru apã-
rarea acestui obiectiv sacru”, a
declarat ºeicul Abdel Mehdi Al-
Karbalai. Lupte între insurgenþii
ºiiþi ºi miliþiile ºiite au fost sem-
nalate ieri la Diyala, Udhaim, la
90 km nord de Bagdad, ºi Muk-
dadia, la 80 km nord-est de capi-
talã. ªeful diplomaþiei irakiene,
Hoshyar Zebari, a admis cã for-
þele de securitate se confruntã la
Mosul. Premierul Nouri al-Mali-
ki, un ºiit batjocorit de rebelii su-
niþi ºi denunþat drept un autocrat
ºi de ºiiþi, a cerut triburilor sã
vinã în ajutorul forþelor sale. Gu-
vernul a anunþat ieri un nou plan
de securitate pentru protejarea

Irak: Lupte între suniþi ºi ºiiþiIrak: Lupte între suniþi ºi ºiiþiIrak: Lupte între suniþi ºi ºiiþiIrak: Lupte între suniþi ºi ºiiþiIrak: Lupte între suniþi ºi ºiiþi

Bagdadului în faþa jihadiºtilor. La
nord de Bagdad, societãþile ame-
ricane care lucreazã pentru gu-
vernul irakian ºi-au evacuat an-
gajaþii de la baza aerianã Balad,
în provincia Diyala. În faþa slãbi-
ciunilor puterii, dominatã de ºiiþi
ºi de avansarea jihadiºtilor, pre-
ºedintele american Barack Oba-
ma a discutat cu echipa sa de se-

curitate naþionalã, studiind „toa-
te opþiunile”, excluzând trimite-
rea de trupe terestre. Un oficial
american a vorbit de posibile lo-
vituri cu drone. Avansarea jiha-
diºtilor suniþi îngrijoreazã Iranul
ºiit, dispus sã coopereze cu SUA
în lupta contra acestei amenin-
þãri, a declarat pentru Reuters un
oficial iranian de rang înalt.

Combatanþii din gruparea ra-
dicalã sunitã Stat Islamic în Irak
ºi Levant (SIIL), care se aflã la
mai puþin de 100 de kilometri de
Bagdad, avanseazã spre capitala
Irakului pe strãzile aproape pus-
tii, cu magazinele închise, por-
nind din provinciile al-Anbar, din
vest, Salaheddine, din nord, ºi
Diyala, din est. Profitând de con-
fuzia forþelor irakiene, care ºi-au
abandonat posturile, mii de isla-
miºti au preluat, începând de
marþi, controlul asupra oraºului
Mosul ºi provinciei Ninive, din
nord, asupra Tikrit ºi a altor re-
giuni din provincia Salaheddine,
precum ºi asupra unor sectoare
din provinciile Diyala, din est, ºi
Kirkuk, din nord. Islamiºtii con-
trolau încã din ianuarie oraºul Fal-
lujah, aflat la 60 de kilometri vest
de Bagdad. Confruntãri puternice
aveau loc ieri dimineaþã între ar-
mata irakianã ºi insurgenþii care,
dupã ce au intrat în provincia Di-
yala, încercau sã preia controlul
asupra capitalei Baaquba, situatã
la 60 de kilometri de Bagdad.

Faza activã a operaþiunii „anti-
teroriste” a început joi la Mariu-
pol, oraº-port (cu 480.000 de lo-
cuitori) pe coasta Mãrii Azov, a
anunþat ieri ministrul ucrainean de
Interne, Arsen Avakov, pe pagina
sa de Facebook, citat de agenþia
de presã Interfax-Ukraina. „Ope-
raþiunea planificatã pentru elimina-
rea zonei fortificate a teroriºtilor din
(aºa-numita) «Republica Popularã»
Doneþk, în frunte cu autoritatea
criminalã Cecen, este în curs de
desfãºurare. Zona de operaþiuni —
centrul Mariupol — este încercui-

Ucraina: Lupte în centrul Mariupol, asalt asupra
statului major al separatiºtilor

tã”, a scris Avakov. Potrivit minis-
trului, „operaþiunea a început vi-
neri (n.r. - ieri), în jurul orei 4.50,
ºi decurge conform planului. (...)
Operaþiunea decurge cu succes.
Toate principalele puncte ale bas-
tionului separatiºtilor au fost pre-
luate sub control (guvernamen-
tal)”, a indicat Avakov, adãugând
cã numai doi soldaþi ucraineni au
fost rãniþi în luptele de la Mariu-
pol, în timp ce pierderile în rândul
separatiºtilor sunt semnificative.
„La Mariupol, luptele se dau la in-
tersecþia strãzilor Italianã ºi Grea-

cã. Se încearcã
luarea cu asalt a
sediului Republicii
Populare Doneþk.
Militarii ucraineni
trag cu bazooka
(aruncãtor de gre-
nade antitanc
portabil). Un in-
cendiu a izbucnit în clãdire. Rebe-
lii se menþin pe poziþie”, se menþi-
ona pe pagina de Twitter a separa-
tiºtilor din Doneþk. Garda Naþio-
nalã, subordonatã Kievului, care
este angajatã în luptele din Mariu-

pol pentru eliberarea clãdirilor ad-
ministrative ocupate de separatiºti,
a anunþat deja cã existã patru rã-
niþi, dintre care unul în stare gra-
vã, iar confruntãrile continuau, a
informat Ria Novosti.

Guvernul spaniol are de gând
sã-i acorde regelui Juan Carlos,
care ºi-a anunþat decizia abdicã-
rii ºi va promulga legea organicã

Regele Juan Carlos va primi protecþie juridicã
maximã ºi unicã în Spania, dupã abdicare

în acest sens sãp-
tãmâna viitoare,
un statut com-
plet de privilegiat
juridic pentru ca-
uzele civile ºi pe-
nale, cu o protec-
þie maximã ºi uni-
cã în Spania, re-
lata ieri cotidianul
„El Pais”. Aceas-
tã protecþie ex-
traordinarã va
face ca orice
plângere îndrep-
tatã împotriva re-
gelui dupã ce nu

va mai fi ºef al statului ºi îºi va
pierde inviolabilitatea ºi imunita-
tea sã fie judecatã la Curtea Su-
premã. Pânã acum, doar ºeful

guvernului, miniºtrii, deputaþii ºi
senatorii ºi alþi înalþi demnitari ai
statului se bucurau de acest sta-
tut. Mai mult, guvernul vrea sã
extindã acest statut privilegiat ºi
la plângeri civile care ar putea fi
prezentat împotriva regelui, pen-
tru fapte care ar fi putut fi comi-
se în afara exercitãrii funcþiei
sale. Odatã ce regele Juan Car-
los îºi pierde imunitatea dupã ab-
dicare ºi proclamarea lui Felipe
al VI-lea, orice plângere civilã —
aºa cum s-a petrecut recent în
Madrid, cu douã cazuri în care
monarhul era chemat sã rãspun-
dã în procese legate de recunoaº-
terea paternitãþii — poate fi ju-
decatã în instanþele obiºnuite,
însã statutul privilegiat va obliga
ca orice astfel de formalitãþi ju-

diciare sã aibã loc la Curtea Su-
premã. Potrivit cotidianului „El
Pais”, este foarte probabil ca in-
troducerea acestui statut de pri-
vilegiat juridic pentru regele Juan
Carlos sã se facã prin procedurã
de urgenþã, cu redactarea unui
proiect de lege organicã foarte
scurt, aºa cum a indicat deja vi-
cepremierul spaniol Soraya Sáez
de Santamaría. Pe durata recen-
tei etape a democraþiei spaniole,
membrii familiei regale nu s-au
bucurat de protecþie juridicã,
aminteºte „El Pais”. Aºa se face
cã fiica cea micã a monarhilor,
infanta Cristina, este inculpatã în
dosarul Noos, legat de deturna-
rea de fonduri publice, ºi a fost
chematã la declaraþii în faþa in-
stanþei în luna februarie.

Un feribot
s-a izbit de un
dig în largul
Macao: Cel puþin
70 de rãniþi

Cel puþin 70 de persoane au
fost rãnite dupã ce un feribot
cu 220 de pasageri ºi 13
membri ai echipajului la bord
s-a izbit, ieri dimineaþã, de un
dig în largul Regiunii Admi-
nistrative Speciale Macao,
relateazã Xinhua. Feribotul
TurboJet, aparþinând operato-
rului Shun Tak Holdings
Limited, din Hong Kong, a
lovit terasamentul sudic din
apropierea terminalului Outer
Habor, în jurul orei locale
09:30, menþioneazã DPA.
Vasul plecase din Hong Kong
ºi se îndrepta spre Macao când
s-a izbit de dig, a precizat
publicaþia „South China
Morning Post”, citatã de
agenþia germanã de presã. Un
membru al echipajului a
suferit „rãni grave” la înche-
ietura mâinii, a declarat un
purtãtor de cuvânt al TurboJet.
Potrivit unui comunicat emis
de Biroul de presã din Macao,
45 de bãrbaþi ºi 25 de femei,
cu vârsta între 17 ani ºi 69 de
ani, au suferit rãni în urma
impactului.

Autoritãþile
chineze recurg
la Facebook
ºi Twitter

Autoritãþile chineze împiedicã
cele 618 milioane de internauþi
din þarã sã utilizeze reþelele de
socializare internaþionale, ca
Facebook, Twitter ºi YouTube,
dar nu ezitã sã recurgã la ele
pentru acþiuni de promovare în
strãinãtate. Agenþia de presã
oficialã Xinhua (China Nouã),
„Cotidianul Poporului”,
organul oficial al Partidului
Comunist, ºi televiziunea de stat
CCTV, precum ºi multe oraºe ºi
guverne locale au conturi pe
Twitter, relata ieri AFP. Pentru
a-ºi face reclamã, oraºul
Hangzhou, celebru pentru lacul
ºi canalele sale, a apelat la cea
mai popularã reþea de socializa-
re din lume, Facebook, ca sã-l
aleagã pe „Marco Polo mo-
dern”, concurs câºtigat de un
elveþian de 26 de ani, care a
primit 40.000 de euro ºi o
cãlãtorie de douã sãptãmâni la
Hangzhou, urmând sã asigure
promovarea oraºului pe Twitter
ºi Facebook timp de un an.
Potrivit lui Duncan Clark,
preºedinte al agenþiei de consul-
ting în noile tehnologii BDA,
autoritãþile locale chineze au la
dispoziþie mari bugete de
comunicare pentru reclamele lor
turistice. Tot pe Facebook existã
campania pentru „Renaºterea
soldaþilor de teracotã”, lansatã
luna trecutã de provincia
Shaanxi, sau cea a oraºului
Chengdu pentru recrutarea unui
„pambasador” care sã se ocupe
de urºii panda uriaºi.

sâmbãtã, 14 iunie 2014
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Anunþul tãu!
SC Hodosana SRL, titu-

lar al „Planului Urbanistic
Zonal Ansamblu Rezidenþial
P+1+M, -Sat Cârcea -Comu-
na Cârcea Trup DN 6 -Str.Si-
lozului, nr.28, Judeþul Dolj”
aduce la cunoºtinþa publicu-
lui decizia etapei de încadra-
re a APM Dolj, în procedura
de reglementare conform
HG nr.1076/2004: planul nu
se supune evaluãrii de me-
diu ºi nu se supune proce-
durii de evaluare adecvatã
urmând a fi supus procedu-
rii de adoptare fãrã aviz de
mediu. Documentaþia care a
stat la baza luãrii deciziei eta-
pei de încadrare se poate
consulta în zilele de luni-joi,
între orele 8.00-16.00 ºi vineri
între orele 8.00-14.00, la se-
diul Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului Dolj, Str.Petru
Rareº, nr.1, Craiova, Judeþul
Dolj, la sediul titularului SC
Hodosana SRL, Sat Cârcea,
Str.Silozului, nr.28, Comuna
Cârcea, Judeþul Dolj ºi la se-
diul Primãriei Comunei Câr-
cea, Judeþul Dolj. Propune-
rile de reconsiderare a deci-
ziei se vor transmite în scris
la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj (fax:
0251.419.035, e-mail: office-
@apmdj.anpm.ro) în termen
de 10 zile calendaristice de
la publicarea anunþului în
mass-media.

Anunþul tãu!
DIRECÞIA pentru Agricultu-

rã Dolj, cu sediul în Strada Ion
Maiorescu nr.4, organizeazã
concurs pentru ocuparea unei
funcþii publice de execuþie tem-
porar vacantã de consilier su-
perior. Proba scrisã se organi-
zeazã în data de 25 iunie 2014,
ora 11.00 ºi proba oralã în data
de 26 iunie 2014, ora 11.00, la
sediul DA Dolj. Condiþii de par-
ticipare: studii superioare de li-
cenþã absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de
lungã duratã, absolvite cu di-
plomã de licenþã sau echivalen-
tã, în profilul horticulturã; ve-
chime în specialitatea studiilor
necesare exercitãrii funcþiei pu-
blice: minim 9 ani pentru con-
silier superior; cunoºtinþe ope-
rare PC -nivel mediu. Dosarele
de înscriere se depun în ter-
men de maxim 8 zile de la data
publicãrii anunþului în Monito-
rul Oficial la sediul DA Dolj. Re-
laþii suplimentare se pot obþine
la nr. de telefon: 0251.418.127.

Cãminul pentru Persoane
Vârstnice Craiova organizea-
zã în data de 28.07.2014 con-
curs de ocupare a posturilor
pe perioadã nedeterminatã de
asistent medical – 2 posturi,
paznic - 2 posturi, îngrijitor cu-
rãþenie – 3 posturi. Condiþiile
de participare, tematica ºi bi-
bliografia sunt afiºate la sediul
instituþiei: Craiova. str. Tabaci
nr. 3. Relaþii suplimentare tele-
fon: 0251/ 533.578 int. 104.

CERERI SERVICIU
Asistentã medicalã
cu experienþã S.I.U.I.
la medic de familie
solicit angajare. Tele-
fon: 0751/ 071.998.
Vânzãtoare covrigi,
produse patiserie,
ajutor bucãtar, vân-
zãtor magazin se-
cond-hand. Tele-
fon: 0747/072.570;
0251/552.089.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.
Evidenþã contabilã
SRL, PF, 11, AF. Te-
lefon: 0744/390.775
sau 0758/063.773.
Îngrijesc persoanã
vârstnicã, cu maxi-
mã seriozitate, în
scopul donãrii unei
locuinþe. Telefon:
0723/466.154.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Apartament 2 came-
re ultracentral, ultra-
lux, A.C. internet,
toate dotãrile. Tele-
fon: 0762/109.595.
Particular vând 2
semidecomandate
1/4 sau schimb cu
2 sau 3 decoman-
date etaj p-3 ºi dau
diferenþa. Telefon:
0742/390.301.
Vând (schimb)
apartament semi-
decomandat etaj 1/
4 cu apartament
decomandat p/3
sau diferenþa. Tele-
fon: 0742/390.301.

3 - 4 CAMERE

Vând (schimb) 3
camere semideco-
mandate 43 mp,
etaj 1 cu aparta-
ment 2 camere de-
comandate etaj 1
sau 2 plus 1500
Euro. Telefon:
0351/409.381.

CASE
Vând casã 3 ca-
mere, anexe, pomi,
vie, fântânã, apã ºi
canalizare la poar-
tã, localitatea Ciu-
tura. Telefon: 0763/
305.850.
Vând casã central
6 camere 95 mp,
curte 143 mp, spa-
þiu comercial 11
mp, gaze, sau
schimb cu casã.
Telefon: 0769/
682.917.
Particular vând
casã centru. Tele-
fon: 0722/700.102.
Vând casã ºi 600
mp teren Craiova.
Preþ negociabil.
Telefon: 0251/
428.437.
Casã la roºu, pro-
iect deosebit, posi-
bil ºi sediu firmã,
plus 800 mp teren,
curent electric, fân-
tânã, reþea apã de
la comunã, la as-
falt, 13 km de Cra-
iova, comuna Ro-
bãneºti. Telefon:
0784/096.826.
Vând casã cu de-
pendinþe în satul Ne-
goeºti - Dolj. Tele-
fon: 0723/692.884;
0722/151.452.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Vând casã cu 3 ca-
mere, teren, Craio-
viþa Nouã zona
Triaj, fãrã acte,
1000 Euro nego-
ciabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând casã 5 ca-
mere, încãlzire cen-
tralã, sau schimb
cu apartament
minim 3 camere.
Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã Craio-
va. Telefon: 0788/
452.733. Rog se-
riozitate.
Vând casã recent
renovatã cu apã
curentã, livadã, vie,
în comuna Giurgi-
þa. Telefon: 0755/
953.397.
Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan în comuna Leu
1174 mp zonã co-
mercialã, ieºiri 2x17
m, reþea apã, elec-
tricitate, cadastru,
carte funciarã. Tele-
fon: 0724/572.434;
0351/179.436.
Vând teren extravi-
lan 16100 mp,
Ghindeni. Telefon:
0727/186.869.
Vând teren 3500 mp
deschidere 15 m pe
ºoseaua Craiova -
ªimnicu de sus. Preþ
17 Euro. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren zonã
centralã, 260 metri
pãtraþi. Preþ 210
euro/mp. Telefon:
0769/709.451.
Vând teren 1500
mp deschidere 30
m Bariera Vâlcii 20
Euro / mp. Telefon:
0748/887.219.

Vând teren intravi-
lan 4000 mp la 10
km de Craiova, ca-
dastru fãcut. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând teren 400 mp
în Segarcea, intravi-
lan, cu cadastru, stra-
da Unirii, nr. 29F (în
spatele liceului). Te-
lefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând, închiriez te-
ren, zona CITRO-
EN, MAZDA, Calea
Bucureºti, km 9, ide-
al showroom parc
auto, benzinãrie,
1000 m, deschide-
re 18 m, sau 2000
m - 36 m. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren intravi-
lan 650 mp Coºo-
veni. str. Scurtu
Gheorghe. Tele-
fon: 0251/457.204.
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.

Vând teren ZONÃ
CENTRALÃ 350
mp Telefon: 0746/
660.001.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Te-
lefon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp te-
ren pe ºoseaua
Craiova ªimnicu
de Sus la 600 m de
Lacul Tanchiºtilor
(între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã
în spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha
pãdure situatã în
Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon:
0741/078.812.

Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea
asfaltatã, apã, posi-
bilitate energie +
alte avantaje. Tele-
fon: 0785/336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/
222.518.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren central
330 mp deschide-
re 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.

SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comer-
cial cu terasã, zonã
centralã. Telefon:
0746/660.001.
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Tele-
fon: 0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aparta-
ment 3 camere de-
comandat, etaj l-3.
Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Apartamnet 2 came-
re cu casã împreju-
rimi Craiova. Tele-
fon: 0771/663.179.
Schimb teren intra-
vilan 4000 mp cu
apartament 2 ca-
mere + diferenþa.
Telefon: 0727/
884.205.
Schimb aparta-
ment în Timiºoara
cu similar Craiova.
Telefon: 0740/
887.095
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Bebeficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, ben-
zinã, revizie 2015,
stare excelentã
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 maºinã mar-
ca Opel. Telefon:
0760/299.096.
Vând SKODA FA-
BIA, an fabricaþie
2006, 50.000 Km,
caroserie Berlinã,
culoare gri. îmbu-
nãtãþiri. Preþ 4000
Euro negociabil.
Telefon: 0721/
483.933.
VÂNZÃRI UTILAJE
VÂND automaca-
ra AM 5. Telefon:
0740/178.633.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând vin roºu 5 lei/
litru ºi þuicã 10 lei/
litru. Telefon: 0251/
428.415; 0743/
510.255.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catar-
giu Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Tablouri litografie 30
Ron bucata, rochie
domniºoarã de
onoare mãrime 36-
40-40 Ron. Telefon:
0351/181.202;
0767/049.976.
Vând þiglã Jimbolia
ºi cãpriori din de-
molãri. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
Vând PC model
MSI – ALL-IN-
ONE, WIND TOP
AE 1920 nefolosit,
sigilat, garanþie 300
Euro. Telefon:
0722/456.609.

Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi,
aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor un-
ghiular (flex) D 125/
850 W, foarfecã tã-
iat tablã de banc,
canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor
oxigen sudurã, al-
ternator 12V nou,
delcou aprindere
Dacia 1310 nou, ar-
zãtoare gaze sobã
D 600 mm. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut:
SINGER PAFF. Te-
lefon: 0745/751.558.
Vând CEAS ELVE-
ÞIAN original sigilat,
garanþie, tip Jovial
5020G- ss 0313,
200 Euro. Telefon:
0722/456.609.
Vând aparat de su-
durã, autogen poli-
zor, bormaºinã,
parbriz Tico. Tele-
fon: 0761/155.549.

Vând pãlãrie fetru nr.
55 nouã - 50 lei, sapã
ºi casma cu coadã
7 lei/buc, saltea Dor-
meo 2/1m cu husã
90 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 3 locuri de
veci. Telefon: 0770/
661.777.
Vând albine, familii
puternice. Podari. Te-
lefon: 0720/115.936.
Vând mânzã bel-
gianã 8 luni. Tele-
fon: 0741/975.279.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de
spãlat, frigider inox,
televizor mic ºi mare,
ºifonier stejar. Tele-
fon: 0752/142.493.
Vând remorcã auto
240 kg nefolositã
cu prelatã, 60 ele-
mente calorifer fon-
tã, 5 baterii, 110 þi-
gle beton. Telefon:
0251/458.192.
Vând ªabloane im-
primat Steag UE ºi
NATO toate mãri-
mile plus ºabloane
pentru BATISTE
toate mãrimile ma-
nuale. Telefon:
0723/684.511.
Vând 2 televizoare
5 ani cu diagonala
30 ºi 37 cm, 120
Ron. Telefon: 0729/
977.036.
Vând plug pentru
boi. Telefon: 0251/
421.727.

Vând PENSÃ
REIMERS pentru
castrat armãsari,
inox veritabil - sta-
zã perfectã. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând video player
- 100 lei. Telefon:
0769/016.889,
0723/984.309.
Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100 - 80
lei, saltea Dormeo
nouã, o persoanã,
lustre 2-3 braþe 25 lei,
fereastrã cu toc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând 2 maºini de
scris marca OLI-
VETTI STUDIO ºi
BMB 232. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bo-
canci) nr. 44, piele
naturalã, nefolosiþi,
antiderapante, cãru-
cior copii modern. Te-
lefon: 0724/009.627.

Vând 4 locuri de
veci fãcute dar nefi-
nisate la cimitirul Ro-
maneºti, convena-
bil. Telefon: 0729/
977.036.
Vând trandafiri la
ghiveci, culorile alb,
portocaliu, albas-
tru, roºu cu sau fãrã
þepi. Telefon: 0762/
278.639.
Vând bocanci, ghe-
te, pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou,
combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri,
piei bovinã velurate,
piese Dacia noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gã-
tit etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã
deosebit! Telefon:
0251/415.863;
0765/027.337.
Vând sobã de încãl-
zit cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
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Vând un injector
pentru instalaþie de
încãlzit locuinþe la
un preþ ieftin. Tele-
fon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant
sigilatã, televizor
color diagonalã 30
cm - 100 lei, motor
maºinã spãlat Al-
balux, Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5
II E 460, 500 Ron,
Nokia 113, 80 Ron
garanþie. Telefon:
0731/877.880.
Vând antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pã-
turã antistres. Tele-
fon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare plu-
ºate, mochetã, hai-
ne din piele, maºi-
nã de cusut, galerii
sculptate, 9 ha pã-
dure - Gorj. Tele-
fon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi
table bine întreþinu-
te 25 lei, garniþã de
unturã cu capac
smãlþuitã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri,
2 ochiuri, mascã
Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.

Vând în Iºalniþa te-
levizor color Grun-
dig micã defecþiu-
ne 50 lei, cuptor cu
microunde geam
spart 40 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând sobã emaila-
tã, pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã nea-
grã, schelã metali-
cã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând þuicã de pru-
ne ºi vin roºu. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popula-
rã ºi uºoarã. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei,
stare bunã nego-
ciabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, mo-
tor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon:
0730/542.885.

Vând sãpun de
casã 15 kg,  2 da-
migene 10-15 litri,
15 lei/buc. Telefon:
0770/303.445.
Vând presã de ba-
lotat, mase plastice
uºã cu toc pentru
casã sau magazii.
Telefon: 0767/
153.551.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (di-
verse), covor
persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate,
preþ negociabil.
Telefon: 0251/
428.437.
Vând maºinã de
cusut casnicã, sim-
plã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând mobilã dor-
mitor ºi sufragerie,
aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.

Vând þuicã prune
15 lei, de fructe 12
lei. Telefon: 0723/
653.261.
SCHIMBURI

Binoclu + aparat foto
cu motoretã. Tele-
fon: 0771/663.179.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr faþã de uºã
sau uºã stânga faþã
Dacia 1310 ultimul
model. Telefon:
0722/382.970.
Cumpãr tablouri pe
pânzã sau carton -
150-60. Telefon:
0766/304.708.
Maºinã de cusut,
eventual defectã,
DVD recorder. Tele-
fon: 0351/181.202;
0767/049.976.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez spaþiu
stradal, birou mobi-
lat, depozit, Dezro-
birii. Telefon: 0351/
437.906.

Închiriez aparta-
ment 2 camere
ultracentral – ul-
tralux, toate dotã-
rile, A.C., internet.
Telefon: 0762/
109.595.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
etaj 2, ultracentral,
pretabil firmã. Tele-
fon: 0745/698.425.
Închiriez aparta-
ment decoman-
dat Sãrari, reno-
vat, apã potabilã
contorizatã pe
casa scãrii, 2 bal-
coane. Telefon:
0761/665.763.

DIVERSE
Caut meseriaºi
pentru a fora un
puþ. Telefon: 0748/
195.954.
Cumpãr cãþel
SCHNAUTZEER
ºi veveriþe. Telefon:
0721/995.405.

Cedez teren extra-
vilan 4500 mp în
schimbul reparaþii
case + anexe gos-
podãreºti. Telefon:
0727/884.205.

PIERDERI
CALOTÃ & FAMILY
SNC anunþã pier-
derea Certificatelor
Constatatoare de
Autorizare. Se de-
clarã nule.
CONDOLEANÞE
Am primit cu
tristeþe vestea
încetãrii din via-
þã a celei ce a
fost DORINA
M A N G E S I U S
fostã salariatã a
plafarului Plaiul
Vulcãneºti Cra-
iova. Dumnezeu
sã o aºeze în lo-
cul celor drepþi.
Prietena ei Bo-
ian Iulia (Puºa).
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Dupã uvertura Mondialului 2014 oferi-
tã de partida Brazilia-Croaþia, s-a înþeles
convingãtor ceea ce doar se bãnuia: þara
gazdã trebuie împinsã spre podium. Altã
simbolisticã n-a avut deznodãmântul „des-
chiderii” la cea de-a 20-a ediþie a Cupei
Mondiale. Când arbitrul japonez Yuichi
Nishimura a dictat, în min.70, penalty, în
urma unei simulãri a lui Fred, fazã oricum
discutabilã, deloc convingãtoare pentru
milioanele de telespectatori, ºi Neymar –
jucãtorul Barcelonei – vedetã a jocului, a
adus în avantaj Selecao, momentul cru-
cial al partidei se consumase. Ce au decla-
rat dupã meci antrenorii Niko Kovac ºi Luiz
Felipe Scolari, se subînþelege, fiecare
având propria abordare, nu augmenteazã

Reþineþi o „dispoziþie”: Brazilia nu poate pierdeReþineþi o „dispoziþie”: Brazilia nu poate pierdeReþineþi o „dispoziþie”: Brazilia nu poate pierdeReþineþi o „dispoziþie”: Brazilia nu poate pierdeReþineþi o „dispoziþie”: Brazilia nu poate pierde
decât confuzia. Dacã primul a considerat
acordarea penaltyului drept „ridicolã”, cel
de-al doilea a susþinut cã a vãzut acþiunea
de zece ori ºi crede cã a fost penalty. De-
cizia rãmâne, indiferent de simpatia pen-
tru una sau alta dintre echipe, discutabilã
ºi, din pãcate, irevocabilã. Dar cu prece-
dente memorabile. În 2002, arbitrul parti-
dei Coreea de Sud-Italia, ecuadorianul
Byron Moreno, retras din activitate pen-
tru trafic de droguri ºi condamnat ulte-
rior, i-a scos din competiþie pe italieni; în
1982, la partida Spania-Iugoslavia, dane-
zul Lund Sorensen a oferit un cadou gaz-
delor, conduse cu 1-0 de plavi, constând
într-un penalty, pentru un fault comis vi-
zibil în afara suprafeþei de pedeapsã; în

1978, la partidele Argentina-Ungaria ºi Ar-
gentina-Franþa, arbitrii elveþieni Garido ºi
respectiv Dubach, au fãcut tot ce le-a stat
în putinþã în favoarea þãrii gazdã. Ca o pa-
rantezã: Argentina era condusã de o juntã
militarã, preºedinte fiind Jorge Rafael Vi-
dela Redondo, în timp ce arbitrii veneau
dintr-o þarã democratã, asta ca sã înþele-
gem cum stau lucrurile. ªi exemplele pot
continua. Croaþii s-au pus la punct joi searã
cu istoria Cupei Mondiale ºi a FIFA. Cu-
tuma este urmãtoarea: arbitrii au voie sã
greºeascã numai în favoarea þãrii gazdã.
Pentru moment, Brazilia s-a dovedit invin-
cibilã pe propriul teren. Contra Cameru-
nului ºi Mexicului se anticipeazã cã nu vor
fi probleme. ªi ceea ce ºtiam de la Gary

Lineker se extrapoleazã: fotbalul se joacã
11 la 11 ºi la sfârºit câºtigã... Brazilia. Cum
Platini ºi Blatter, preºedinþii UEFA ºi FIFA,
s-au aflat în tribuna VIP, dupã reuniunile
FIFA, destul de tensionate, din zilele ante-
rioare, când s-a vorbit apãsat de corupþia
din fotbal, aluzie la Qatargate, un semnal
ar trebui tras, în afara aceluia cã Brazilia
trebuie sã câºtige. Dar mai este oare posi-
bil? Cu numai o zi înainte, lordul David
Triesman, fostul preºedinte al federaþiei
engleze de fotbal, declarase în Camera Lor-
zilor cã FIFA este „o familie de mafioþi”,
iar pe Blatter îl asemuise cu Don Corleo-
ne. Continuându-se aºa, marele perdant al
actualei ediþii a Cupei Mondiale ar putea fi
chiar fotbalul.

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Cea de-a 20-a ediþie
a Cupei Mondiale de fotbal a
avut parte la ceremonia de
deschidere ºi de o eroare
memorabilã. În momentul
prezentãrii echipelor calificate
la turneul final, organizatorii
au afiºat steagul statului Ni-
ger, în loc de cel al Nigeriei,
echipa calificatã la CM 2014.
Cele douã þãri sunt vecine în
Africa, dar steagurile sunt
diferite. În primul rând,
steagul Nigeriei are dungile
dispuse pe verticalã, iar albul
este încadrat de verde.
Niger, în schimb, are 3
culori diferite, dispuse pe
orizontalã: portocaliu sus, alb

ªTIRI CUPA MONDIALÃ

Unul dintre marii absenþi ai Mondialului, Franck
Ribery ar fi putut sã joace în Brazilia dacã nu s-ar
teme de injecþii. Internaþionalul francez Franck Ri-
bery, unul dintre cei trei finaliºti de la ultima ediþie
a Balonului de Aur, nu a dorit sã participe la Cupa
Mondialã cu infiltraþii la spate pentru a trece peste
durerile lombare. Cel care a dezvãluit acest lucru
este medicul echipei naþionale, Franck Le Gall. Ri-
bery, 31 ani, suferã de o inflamaþie a unui disc
intervertebral situat la baza coloanei vertebrale ºi
o echipã medicalã a propus infiltraþii pentru dimi-
nuarea durerilor. Acesta a refuzat însã. Franþa va
debuta la turneul final pe 15 iunie, contra naþiona-
lei din Honduras fãcând parte  parte din Grupa E,
alãturi de Elveþia, Ecuador ºi Honduras.

Frica  de  in jecþ i i  l-a  împiedicatFrica  de  in jecþ i i  l-a  împiedicatFrica  de  in jecþ i i  l-a  împiedicatFrica  de  in jecþ i i  l-a  împiedicatFrica  de  in jecþ i i  l-a  împiedicat
pe  Ribery sã joace  în  Brazil iape  Ribery sã joace  în  Brazil iape  Ribery sã joace  în  Brazil iape  Ribery sã joace  în  Brazil iape  Ribery sã joace  în  Brazil ia

Nici Argentina nu pare sã fie
ocolitã de ghinionul accidentãri-
lor. Atacantul  Gonzalo Higuain
este incert pentru meciul cu re-
prezentativa Bosniei-Herþegovi-
na, din prima etapã a grupei F de
la turneul final al Cupei Mondia-
le. Acesta s-a accidentat la glez-
nã în urmã cu o lunã, iar la an-
trenamentul de joi, de la Cidade
do Galo, Higuain a fost înlocuit

Argentina: Doi atacanþi,
incerþi pentru meciul cu Bosnia

în echipa titularilor de Ezequiel
Lavezzi. ªi atacantul Rodrigo Pa-
lacio a devenit  incert, dupã ce
s-a accidentat la gleznã în ulti-
mul meci amical, cu Trinidad-To-
bago (scor 3-0). “Pumele” vor
juca meciul lor de debut  la Cupa
Mondialã, luni, 16 iunie, pe sta-
dionul Maracana din Rio de Ja-
neiro, de la ora 01:00, împotriva
Bosniei-Herþegovina.

Globalizarea fotbalului  face ca
la Cupa Mondialã  din Brazilia sã
fie prezenþi arbitri de pe toate
continentele lumii. ªi, cum era de
aºteptat,  nu lipsesc nici
figurile exotice: un cava-
ler al fluierului din Tahiti,
Norbert Hauata (foto),
unul din Gambia, Baka-
ry Gassama,  ºi unul din
Bahrain, Nawaf Shukral-
la, þãri în care fotbalul
este aproape inexistent.
Niciunul dintre ei nu a
mai participat pânã acum
la vreo competiþie majo-
rã de seniori. Cu toate
acestea Europa dã cei

Arbitri din Tahiti ºi Gambia oficiazã
meciuri de la Cupa Mondialã

mai mulþi arbitri la Cupa Mondia-
lã. Dintre cei zece centrali pre-
zenþi în Brazilia, ºapte au fost ºi
la ultimul turneu final european.

De la Cupa Mondialã din Africa
de Sud, dintre europeni, doar en-
glezul Howard Webb, cel care a
ºi arbitrat finala dintre Spania ºi

Olanda, se mai aflã pe listã.
Arbitrii centrali din Europa
prezenþi la Cupa Mondialã
din Brazilia sunt Cuneyt Ca-
kir (Turcia), Felix Brych
(Germania), Jonas Eriksson
(Suedia), Bjorn Kuipers
(Olanda),Pedro Proenca
(Portugalia), Svein Oddvar
Moen (Norvegia), Nicola
Rizzoli (Italia), Carlos Ve-
lasco Carballo (Spania),
Howard Webb (Anglia) ºi
Milorad Mazic (Serbia).

Brazilia conteazã pe un numãr
de agenþi de securitate de trei ori
mai mare decât la precedenta Cupa
Mondialã, cea din Africa de Sud.
Peste 150.000 de agenþi de pazã ºi
securitate  vegheazã bunul mers al
competiþiei faþã de 53.000 de agenþi

Cupa Mondialã din Brazilia, cel mai
bine pãzit eveniment sportiv din istorie

în Africa. Sunt mobilizaþi pentru
Mondial 70.000 de soldaþi, 60.000
de poliþiºti ºi 20.000 de agenþi de
securitate privaþi pe strãzile ºi în
apropierea stadioanelor braziliene.
În plus, o fregatã, o corvetã ºi mai
multe nave de mici dimensiuni vor

patrula în preajma porturilor ora-
ºelor maritime care vor gãzdui par-
tide: Fortaleza, Natal, Salvador de
Bahia ºi Rio de Janeiro. Bugetul
pentru înarmarea forþelor de secu-
ritate se cifreazã la 650 de milioa-
ne de euro.

Niger – pentru câteva minute la CM

Organizatorii au confundat
drapelul Nigeriei,

la festivitatea de deschidere
în mijloc ºi verde jos. În
mijloc, pe porþiunea albã, este
a ºezatã o bulinã portocalie.
La Campionatul Mondial,
Nigeria face parte din Grupa
F, alãturi de Argentina,
Bosnia ºi Iran. Va juca primul
meci luni, 16 iunie, contra
Iranului, la Curitiba. Un
episod asemãnãtor a existat
ºi la Londra, la Jocurile
Olimpice din 2012, când
britanicii au afiºat steagul-
 Coreei de Sud în timpul
intrãrii sportivilor din Coreea
de Nord, al cãror refuz de a
pãtrunde pe stadion cu
drapelul sudicilor pe ecrane a
întârziat ceremonia.
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12 iunie: Brazilia – Croaþia 3-1
Asearã: Mexic – Camerun
17 iunie, 22:00: Brazilia – Mexic
19 iunie, 1:00: Camerun – Croaþia
23 iunie, 23:00: Camerun – Brazilia
23 iunie, 23:00: Croaþia – Mexic

GRUPA B

Spania

Olanda

Chile

Australia

Asearã: Spania – Olanda
Azi-noapte: Chile – Australia
18 iunie, 19:00: Australia – Olanda
18 iunie, 22:00: Spania – Chile
23 iunie, 19:00: Australia – Spania
23 iunie, 19:00: Olanda – Chile

GRUPA C

Columbia

Grecia

Coasta de Fildeº

Japonia

14 iunie, 19:00: Columbia – Grecia
15 iunie, 4:00: Coasta F. – Japonia
19 iunie, 19:00: Columbia – Coasta F.
20 iunie, 1:00: Japonia – Grecia
24 iunie, 23:00: Japonia – Columbia
24 iunie, 23:00: Grecia – Coasta F.

GRUPA D

Uruguay

Costa Rica

Anglia

Italia

14 iunie, 22:00: Uruguay – Costa R.
15 iunie, 1:00: Anglia – Italia
19 iunie, 22:00: Uruguay – Anglia
20 iunie, 19:00: Italia – Costa R.
24 iunie, 19:00: Costa R. – Anglia
24 iunie, 19:00: Italia – Uruguay

GRUPA A

Brazilia

Croaþia

Mexic

Camerun

Cartonaºe galbene: Neymar (27), Gustavo (88) / Corluka (65),
Lovren (69).

Arbitru: Yuichi Nishimura (Japonia).

Brazilia  3-1  Croaþia

Stadion: Arena Corinthians – Sao Paulo, spectatori: 62.103.
Au marcat: Neymar (29, 71 pen.), Oscar (90+1) / Marcelo (11aut.).

J. Cesar – D. Alves, T. Silva,
D. Luiz, Marcelo – Paulinho
(Hernanes 63), Gustavo – Ney-
mar (Ramires 88), Oscar, Hulk
(Bernard 68) – Fred.

Selecþioner: Luiz Felipe Scolari.

Pletikosa – Srna, Corluka,
Lovren, Vrsaljko – Modrici, Ra-
kitici – Perisici, Kovacici (Bro-
zovici 61), Olici – Jelavici (Re-
bici 78).

Selecþioner: Niko Kovaci.

Manifestaþii de protest împotri-
va Mondialului, inclusiv la intrarea
în Corinthians Arena! O panã de
curent în sectorul VIP, plus tribu-
na ºubredã, improvizatã din sche-
le, dar plinã la ora meciului inau-
gural, Brazilia – Croaþia. Toate pro-
blemele acestui turneu s-au cumu-
late, joi, la Sao Paulo, parcã inten-
þionat pentru a rezuma calvarul ul-
timelor luni dinaintea startului. Mai
era însã o speranþã. “Selecao” sã
strãluceascã ºi sã reuneascã în ju-
rul ei o þarã dezbinatã.

Dar echipa lui Luiz Felipe Sco-
lari n-a plecat cu dreptul. Presiu-
nea imensã s-a rãsfrînt ºi asupra
jocului sãu. Iar croaþii au profitat.
Dupã ce Olici (7) a câºtigat clar
un duel aerian cu Dani Alves ºi a
trimis, cu capul, la douã palme de
vinclu, acelaºi Olici (11) a centrat
din flancul stâng, Jelavici doar a
ºters balonul, însã de ajuns ca sã-
l devieze în piciorul lui Marcelo.
ªi de acolo în plasã: 0-1. Prima
CM deschisã cu un autogol! ªi un
stadion în stare de ºoc.

Aproape imperceptibile pânã
atunci, “motoarele” Braziliei,  Ne-

„A fost mai bine decât ne-am închipuit.
Speram sã câºtigãm, dar sã debutezi în

aºa fel la Cupa Mondialã este extrem de
îmbucurãtor”.

Neymar – desemnat cel mai bun jucãtor al întâlnirii.

Arbitri ºi-au dar în petic chiar din debut

“Selecao”, împinsã spre victorie“Selecao”, împinsã spre victorie“Selecao”, împinsã spre victorie“Selecao”, împinsã spre victorie“Selecao”, împinsã spre victorie

ymar ºi Oscar, au început uºor-
uºor sã se tureze. ªi dacã Paulin-
ho ºi Oscar doar l-au remarcat pe
Pletikosa, Neymar a readus spe-
ranþa: ºut plasat, în cros, de la 23
de metri, mingea a muºcat bara la
firul ierbii ºi a poposit cuminte în
plasã, 1-1. Cu toatã opoziþia porta-
rului croat, care s-a întins din rãs-
puteri cu toþi cei 1,93 m ai sãi pen-
tru a evita deznodãmântul. Un gol
cît un balon imens de oxigen.

Dacã oaspeþii erau în grafic la
pauzã, un 1-1 în faþa marii favori-
te avînd chiar iz de victorie, în ves-
tiarul celãlalt, selecþionerul Scolari
avea destule motive de îngrijora-
re. În principal, resuscitarea lui
Hulk ºi Fred, invizibili pânã atunci.

ªi a început repriza a doua. Cu
un prim sfert de orã suficient de
modest ca sã-l determine pe arbi-
trul japonez Nishimura sã le vinã
gazdelor în ajutor.

Dupã ce, în prima reprizã, la 0-
0, îl iertase pe Neymar de-un
“roºu” direct, cot lui Modrici în
figurã, de aceastã datã niponul a
inventat un penalty, urmare a unui
contact cum sunt cu zecile într-

un meci, între Fred ºi Lovren. Iar
atacantul Barcelonei (71) n-a iar-
tat, realizând dubla (2-1). A fost
lovitura care i-a pus pe croaþi, des-
tul de “subþiri” altfel, definitiv în
genunchi. Iar Oscar a închis con-
turile în prelungiri: Atacantul lui
Chelsea a fãcut o cursã spectacu-
loasã ºi a tras cu ºpiþul pe lângã
Pletikosa.

Niko Kovaci: “A fost un circ”

Imediat dupã meci, selecþione-
rul croat l-a pus la zid pe “centra-
lul” Nishimura. “Dacã acela a fost

penalty, nu mai putem juca fotbal.
Putem vorbi de baschet. Este o ru-
ºine. Vorbim de respect, iar noi nu
am fost respectaþi. Dacã acesta
este modul de a începe o Cupã
Mondialã, mai bine mergem aca-
sã. A fost un circ”, a spus Kovaci.

La fel de vehement a fost ºi fun-
daºul Lovren, cel implicat în due-
lul cu Fred: “Ce pot sã spun? Sunt
trist, îmi vine sã plâng. Toatã lu-
mea a vãzut ce a fost. Este un
scandal pentru FIFA. Am discutat
de respect la o reuniune înainte de
Cupa Mondialã, oamenii de la

FIFA ne-au vorbit despre asta ºi
la final ce se întîmplã?

Mai bine i-ar da trofeul Braziliei
de acum. În rest cred cã am fãcut
un joc bun ºi am dovedit cã avem
calitãþile necesare pentru a ne bate
chiar cu Brazilia, dar nu ºi împo-
triva a 12 adversari.

Trebuie sã þinem capul sus.
Cred cã ne puem califica în conti-
nuare, deºi nu înþeleg cum arbi-
trul a putut fluiera penalty la acea
fazã. Am revãzut imaginile la ves-
tiare dupã meci ºi toþi ne punem
aceeaºi întrebare”, a spus Lovren.

Brazilia a debutat cu victorie la CM 2014,
dar presa internaþionalã a acuzat în corpore
arbitrajul japonezului Yuichi Nishimura.

“Dupã ce Croaþia a deschis scorul, Neymar
a reuºit sã întoarcã rezultatul pentru Brazi-
lia, fiind ajutat ºi de arbitru, care a dictat un
penalty inexistent” – L’Equipe (Franþa).

“Atunci când toata lumea credea cã meciul
se va încheia la egalitate, arbitrul japonez a
acordat uºor un penalty” – La Gazzetta dello
Sport (Italia).

“Brazilia confirmã toate bãnuielile. Ney-

Reacþii dure în presa internaþionalã
mar a întors rezultatul partidei de debut cu
un gol superb ºi cu un penalty primit cadou”
– As (Spania).

 “Un penalty apãrut de nicãieri, foarte
uºor acordat. Fred a cãzut atunci când l-a
vãzut pe Lovren lânga el” – The Guardian
(Anglia).

Chiar ºi jurnaliºtii brazilieni de la Globoes-
porte au recunoscut cã nationaþa lor a primit
cadou o loviturã de la 11 metri: “Neymar in-
scrie dupã o decizie greºitã a arbitrului ºi Bra-
zilia revine în faþa Croaþiei”.
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17 iunie, 19:00: Belgia – Algeria
18 iunie, 1:00: Rusia – Coreea S.
22 iunie, 19:00: Belgia – Rusia
22 iunie, 22:00: Coreea S. – Algeria
26 iunie, 23:00: Algeria – Rusia
26 iunie, 23:00: Coreea S. – Belgia

15 iunie, 19:00: Elveþia – Ecuador
15 iunie, 22:00: Franþa – Honduras
20 iunie, 22:00: Elveþia – Franþa
21 iunie, 1:00: Honduras – Ecuador
25 iunie, 23:00: Honduras – Elveþia
25 iunie, 23:00: Ecuador – Franþa

GRUPA E

Elveþia

Ecuador

Franþa

Honduras

GRUPA F

Argentina

Bosnia

Iran

Nigeria

16 iunie, 1:00: Argentina – Bosnia
16 iunie, 22:00: Iran – Nigeria
21 iunie, 19:00: Argentina – Iran
22 iunie, 1:00: Nigeria – Bosnia
25 iunie, 19:00: Nigeria – Argentina
25 iunie, 19:00: Bosnia – Iran

16 iunie, 19:00: Germania – Portugalia
17 iunie, 1:00: Ghana – SUA
21 iunie, 22:00: Germania – Ghana
23 iunie, 1:00: SUA – Portugalia
26 iunie, 19:00: Portugalia – Ghana
26 iunie, 19:00: SUA – Germania

GRUPA G

Germania

Portugalia

Ghana

SUA

GRUPA H

Belgia

Algeria

Rusia

Coreea de Sud

OPTIMI DE
FINALÃ:

Meci 1 – 28 iunie, 19:00: A1 – B2
Meci 2 – 28 iunie, 23:00: C1 – D2
Meci 3 – 29 iunie, 19:00: B1 – A2
Meci 4 – 29 iunie, 23:00: D1 – C2
Meci 5 – 30 iunie, 19:00: E1 – F2
Meci 6 – 30 iunie, 23:00: G1 – H2
Meci 7 – 1 iulie, 19:00: F1 – E2
Meci 8 – 1 iulie, 23:00: H1 – G2

SFERTURI DE
FINALÃ:

Meci 1 – 4 iulie, 19:00
înving. “optime” 5 – înving. “optime” 6
Meci 2 – 4 iulie, 23:00
înving. “optime” 1 – înving. “optime” 2
Meci 3 – 5 iulie, 19:00
înving. “optime” 7 – înving. “optime” 8
Meci 4 – 5 iulie, 23:00
 înving. “optime” 3 – înving. “optime” 4

SEMIFINALE
Meci 1 – 8 iulie, 23:00
înving. „sfert” 2 – înving. „sfert” 1.
Meci 2 – 9 iulie, 23:00
înving. „sfert” 4 - înving. „sfert” 3.

FINALA MICÃ:
12 iulie, 23:00

FINALA MARE:
13 iulie, 22:00

Columbia – Grecia
Estadio Mineirao – Belo Horizonte, sâm-

bãtã, ora 19:00
Arbitru: Mark Geiger (SUA).

Uruguay – Costa Rica
Estadio Castelao – Fortaleza, sâmbãtã

searã, ora 22:00
Arbitru: Felix Brych (Germania).

Anglia – Italia
Arena da Amazonia – Manaus, sâmbãtã

Iatã programul complet al celor douã zile
noapte, ora 1:00

Arbitru: Bjorn Kuipers (Olanda).

Costa de Fildeº – Japonia
Arena Pernambuco – Recife, duminicã

dimineaþã, ora 4:00
Arbitru: Enrique Osses (Chile).

Elveþia – Ecuador
Estadio Nacional “Mane Garincha” – Bra-

silia, duminicã, ora 19:00

Franþa – Honduras
Estadio Beira Rio – Porto Alegre, dumini-

cã searã, ora 22:00

Argentina – Bosnia
Estadio do Maracana – Rio de Janeiro,

duminicã noapte, ora 1:00

Arbitri ultimelor trei partide nu fuseserã

dezvãluiþi de FIFA pânã la închiderea ediþiei.

Toate meciurile vor fi transmise în

direct de TVR 1.

Dupã reeditarea fi-
nalei CM 2010, Spania
– Olanda, meci dispu-
tat asearã târziu, run-
da inauguralã a fazei
grupelor propune un
nou duel de vis în
aceastã noapte, opo-
nente fiind, în grupa
C, Anglia ºi Italia.

Cele douã mari na-
þiuni fotbalistice au
fost pânã acum de 25
de ori adversare în
partide oficale sau de
pregãtire, palmaresul
fiind de partea brita-
nicilor, 10 victorii, 7
egaluri ºi 8 înfrân-
geri.

Paradoxal, la CM,
Anglia ºi Italia s-au în-
tânit însã decât o sin-
gurã datã, în 1990,
când “Squadrra Azur-
ra”, gazdã la acea edi-
þie, a învins, pe “San
Nicola” din Bari, cu 2-
1 în sferturile de fina-
lã (Roberto Baggio,
Schillaci / Platt). Tot
fotbaliºtii din “Cizmã”
au ieºit câºtigãtori ºi la ultimul meci ofi-
cial. Se întâmpla la Europeanul din urmã
cu doi ani, la Kiev, într-un meci de ase-
menea din sferturi, 4-2 la loviturile de de-
partajare, dupã ce la finele timpului re-
gulamentar ºi al prelungirilor rezultatul rã-
mãsese unul alb, 0-0. N-a fost ºi cea mai
recentã încleºtare. La nici douã luni dupã
eºecul din Ucraina, Anglia îºi lua revanºa
într-un amical de lux, 2-1 în 15 august,
la Londra. De Rossi (15) a deschis sco-
rul pentru italieni, insularii întorcând re-
zultatul prin Jagielka (27) ºi Defoe (80).

Meciul weekend-ului la CM: Anglia – ItaliaMeciul weekend-ului la CM: Anglia – ItaliaMeciul weekend-ului la CM: Anglia – ItaliaMeciul weekend-ului la CM: Anglia – ItaliaMeciul weekend-ului la CM: Anglia – Italia

Acum, ambele, cu loturi extrem de ti-
nere, cautã sã-ºi recapte identitatea. Ita-
lia este cvadruplã campionã a lumii, în
1934, 1938, 1982 ºi 2006, în timp ce
Anglia a trimfat într-o ocazia în compe-
tiþie, pe teren propriu în 1966.

În meciurile dinaintea CM, Anglia a în-
tâlnit doar adversari din America de Sud
ºi Caraibe, învingând Peru cu 3-0 ºi re-
mizând cu Ecuador, 2-2, ºi Honduras, 0-
0. Cât o priveºte pe Italia, trupa pregãti-
tã de Cesare Prandelli a înregistrat ºi ea
douã egaluri consecutive. Dupã un 0-0

cu Irlanda, “Azzurrii”
s-au fãcut de râs con-
tra Luxemburgului, 1-1
chiar la Verona. Ulte-
rior a mai fost ºi un 5-3
cu formaþia brazilianã
Fluminense, meci în
care a strãlucit golge-
terul din Serie A, Ciro
Immobile, autor al unui
hattrick.

În contextul în care
din aceastã grupã mai
face parte ºi Uruguay,
una dintre semifinalis-
tele ediþiei trecute, ori-
ce eºec ar putea atâr-
na hotãrâtor în ecua-
þia calificãrii.

Echipe
probabile

Anglia: Hart – G.
Johnson, Cahill, Ja-
gielka, Baines – Ger-
rard, Henderson – Lal-
lana, Rooney, Welbeck
– Sturridge: Selecþio-
ner: Roy Hodgson.

Italia: Buffon –
Abate, Bonucci, Chiel-
lini, Darmian – De

Rossi – Candreva, Verratti, Pirlo, Mar-
chisio – Balotelli. Selecþioner: Cesare
Prandelli.

Tot în acest weekend, care progra-
meazã nu mai puþin de 7 partide, vom
putea urmãri la lucru ºi Argentina, care
va întâni duminicã noapte Bosnia, dar ºi
Grecia, naþionala care ne-a eliminat în
playoff-ul pentru CM ºi adversara tri-
colorilor din preliminariile Euro 2016,
care se va duela în primul meci al zilei
de sâmbãtã cu mult-lãudata naþionalã a
Columbiei.
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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

Cel care l-a descoperit pentru CSU pe Andrei Ivan,
Gheorghiţă Geolgău, a anunţat că se va ocupa de că-
utarea talentelor din fotbalul românesc şi că are pe
listă câţiva jucători „de patru stele”. „Când am sosit la
club, am fost instalat la departamentul de scouting
pentru a aduce jucători tineri, de mare perspectivă.
Din decembrie am trecut în biroul de manager gene-
ral, dar îmi place mai mult munca de teren. Zilele tre-
cute am purtat o discuţie cu investitorii şi s-a decis să
mă întorc la conducerea departamentului de scou-

Gane: „Vrem să ne clasăm
în jumătatea superioară”
Noul antrenor al CS Universitatea
a fost prezentat de Geolgău şi Felix Grigore

La conferinţa de prezentare,
Jerry Gane şi-a pus cenuşă în cap
după declaraţia de ac um câteva
luni, prin care nu recunoştea CS
Universitatea ca echipă a Craiovei:
„Regret ce am spus, eram departe
de casă şi nu cunoşteam realităţile
din Craiova, ce se întâmplă aici.
Celor care m-au întâmpinat cu os-
tilitate sper să le câştig încrederea
prin rezultate, dar am nevoie de
sprijin. De fapt, eu la această echi-
pă am debutat, apoi am jucat la
FCU. CS Universitatea a reapărut
şi este un proiect serios. Cunosc
spiritul acestei echipe şi presiunea
care se pune în oraş pentru a se

face performanţă”. Gane ar dori ca
lumea să vadă părţile bune ale mun-
cii sale la cele două echipe pe care
le-a antrenat şi care au retrogra-
dat, CS Turnu Severin şi Corona
Braşov. „La Severin am preluat
echipa în iarnă, salariile nu erau
plătite, au fost probleme şi cu li-
cenţa. Şi la Braşov am primit echi-
pa în plin sezon şi la fel au fost
probleme cu licenţa. Totuşi, aces-
te echipe au jucat fotbal, am re-
suscitat anumiţi jucători, altora le-
am prilejuit afirmarea.  Cred că
aceste lucruri, dar şi faptul că sunt
oltean, i-au determinat pe condu-
cătorii CSU să apeleze la mine. Aici

am posibilitatea să încep
din vară, este linişte, sunt
salarii plătite, este total
altă situaţie. Obiectivul
meu la Craiova este să
c ons truiesc  o ec hipă
competitivă, care să se
claseze în prima jumăta-
te a clasamentului.  Am
urmărit echipa în 3 me-
ciuri şi am văzut că sunt
tineri interesanţi, care au contribuit
la un lucru extraordinar, promova-
rea în prima ligă”. Din staff-ul lui
Gane, care a semnat un contract
pe un sezon, vor face parte Geor-
ge Biţă, care i-a fost alături şi la

Severin şi Corona, Silviu Lung,
care rămâne să antreneze portari,
iar preparator fizic este tot Cornel
Blejan, CSU despărţindu-se de
olandezul Laurens Ebben. Gane îşi
va mai aduce un secund, cel mai

probabil acesta f iind Ionel Luţă.
Dragoş  Bon, fost sec und al lui
Gane la Gaz Metan CFR şi la Se-
verin, a făcut parte din staff-ul lui
Napoli la FC Universitatea şi nu
este agreat la CSU.

Directorul executiv Felix Gri-
gore a prezentat noutăţile de până
acum ale echipei din Bănie: Mate-
iu de la Braşov (mijlocaş central),
Avrămia (stoper) şi Herghelegiu
(mijlocaş  ofensiv) de la Iaşi, Stra-
ton (portar) de la Vaslui, Frăsi-
nesc u (stoper) de la Gaz Metan
Mediaş şi jucătorii din Capul Ver-
de Kay (stoper) de la Belenenses
şi Nuno Rocha (mijlocaş central)
de la Maritimo Funchal. Cei de la
CSU au rec unoscut tratativele
pentru Mitriţă şi Băluţă (ambii mij-
locaşi de bandă) de la Viitorul şi

Frăsinescu de la Mediaş,
ultima achiziţie

cu Sergiu Buş (atacant) şi Neac-
şa (mijlocaş  de bandă) de la Co-
rona Braşov. „Sunt jucători inte-
resanţi” a spus Gane despre aceş-
tia.  Ultima achiziţie, Cosmin Fră-
sinescu, are 29 de ani, este din
Bacău, a jucat mult timp la Gloria
Bistr iţa şi Gaz Metan Mediaş,  iar
pentru scurt timp în Kazahs tan,
la Khazar Lankaran. El a fos t
ofertat de CFR Cluj,  dar a refu-
zat transferul din postura de ju-
cător  liber de contract din c auza
salariului care i s-a propus.  „Am
fost dorit la CFR, dar  ei mi-au dat

foarte puţin şi din aces t motiv nu
am acceptat să semnez cu ei”
declara Frăsinescu.

S-au despărţit de CS Universi-
tatea jucătorii Latinovic, Dragu,
Precup şi Vandelannoite, iar Felix
Grigore spune că încă se încearcă
prelungirea contractelor lui Mihăi-
ţă Pleşan şi Silviu Izvoranu, dar şi
achiziţionarea lui Ovidiu Dănănae,
cu care Gane a lucrat la FC Uni-
versitatea şi la Severin. Cât despre
fraţii Costea, Jerry Gane a precizat
că nu este posibilă înrolarea lor la
CSU, din diverse motive.

Cei de la CS Universitatea conti-
nuă să afirme că nu îşi probleme în
privinţa dreptului de promovare şi
conturează planuri pentru Liga I,
deşi Comisia de Disciplină din cadrul
FRF le-a amânat cazul în mod
repetat. „Nimeni nu ne poate pune
piedici să jucăm în Liga I, acolo
unde am ajuns pe merit sportiv şi
prin adjudecarea licenţei. Amânările
s-au făcut pe motive strict juridice, o
să vedeţi că anunţul va fi pozitiv şi
ne vom bucura cu toţii. La Adunarea
Generală se va valida şi afilierea
definitivă, după ce tot Adunarea
Generală a votat acordarea locului
pentru Craiova” a spus Felix Grigo-
re. Gane a adăugat că nici el nu are
emoţii în privinţa dreptului evolua în
Liga I. CS Universitatea are progra-
mată reunirea lotului pe 16 iunie.

Felix Grigore continuă să pretindă că nu
sunt probleme cu dreptul de promovare

Geolgau promite tineri „de patru stele”
ting. Dar, până la numirea unui manager general, voi
asigura şi interimatul la conducerea clubului. La de-
partamentul de scouting mă voi baza pe foştii mei
colegi din anii 80, oameni care au jucat fotbal şi au un
ochi foarte bun. Am la ora actuală patru-cinci nume
de jucători pe care le-am prezentat conducerii. Sunt
jucători de patru stele şi, ca să vă faceţi o impresie
legată de modul în care acord eu stelele, gândiţi-vă că
pentru mine, în România, au existat doar 3 fotbalişti
de 5 stele: Dobrin, Balaci şi Hagi“, a spus Geolgău.


