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- Pensiile au rămas la fel, tot
aşa şi salariile, num ai tupeul
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Elevii de clasa a VIII-a se pregătesc
pentru examenele de Evaluare Naţio-
nală, care vor începe din 23 iunie. De
vineri, 13 iunie, aceştia au încheiat

cursurile şi în perioada 16-18 iunie se
înscriu pentru participarea la testările
ale căror rezultate contează în propor-
ţie de 75% la admiterea în liceu.
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Când neamprostia
vrea să învingă
cultura

Avem de câteva zile nu o polemi-
că, ci un delir descumpănitor, în care
ne-am afundat până la greaţă, cu un
rândaş de la „Gazeta de Sud”, Tudor
Valentin, neliniştit de staţionarea
redacţiei „Cuvântul Libertăţii” în
sediul Asociaţiei  „Activ.Cult”  din
strada „C.S. Nicolăescu Plopşor”
nr. 22A din Craiova, spaţiu atribuit
prin Hotărârea nr. 666/14 noiembrie
2013 a Consiliului Local Municipal.
Cu un tupeu de plutonier-major ne-
reformat, Tudor Valentin îşi permi-
te să-i interpeleze telefonic pe doi
dintre membrii asociaţiei menţiona-
te, să meargă la Primărie pentru a
solicita evacuarea redacţiei „Cuvân-
tul Libertăţii” din sediul menţionat,
pe lângă demersul aberant din coti-
dianul la care lucrează.

Marian Niţă,
o viaţă dedicată
profesiei
de dascăl SPORT / 13,14,15

Întâlnire între
preşedintele
Consiliului Judeţean
Dolj şi preşedintele
CALR al Consiliului
Europei

Preşedintele Cons iliului Jude-
ţean Dolj,  Ion Prioteasa, a parti-
cipat,  la finele săptămânii trec u-
te, la o întâlnire cu preşedintele
Congresului Autorităţilor Locale
şi Regionale (CALR) al Consiliu-
lui Europei, Herwig van Staa, eve-
niment care s -a desfăşurat la Pa-
latul Parlamentului, în prezenţa
viceprim-ministrului Liviu Drag-
nea, ş i care a reunit exponenţi ai
s truc turilor  reprezentative ale
comunităţilor  locale ş i judeţene
din România.
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Teodorovici: Peste 80 de mili-
oane de euro pentru proiectele POS
CCE aflate pe lista de rezervã

Ministerul Fondurilor Europe-
ne, coordonatorul activitãþii Au-
toritãþii de Management pentru
Programul Operaþional Sectorial
Creºterea Competitivitãþii Econo-
mice (POS CCE), anunþã cã se
va suplimenta bugetul apelului
pentru proiectele de investiþii mari
pentru IMM-uri. Astfel, pânã la
sfârºitul lunii iunie a.c. vor fi sem-
nate toate contractele de finanþa-
re pentru proiectele care au obþi-
nut minimum 60 de puncte, con-
form prevederilor Ghidului soli-
citantului, ºi se aflã pe lista de re-
zervã aferentã operaþiunii „Spri-
jin financiar cu o valoare cuprin-
sã între 1.065.001 lei ºi 6.375.000
lei acordat pentru investiþii pen-
tru IMM”, potrivit unui comuni-
cat de presã transmis Agerpres.
„Pânã la sfârºitul acestei luni vor

fi semnate cele 93 de proiecte de
investiþii mari pentru IMM-uri, afla-
te pe lista de rezervã, proiecte cu o
valoare totalã nerambursabilã de
peste 80 milioane de euro. Aceste
proiecte sunt dintre cele depuse în
luna august 2011, care au stat nee-
valuate pânã în vara anului 2013,

când Ministerul Fondurilor Euro-
pene a pus la dispoziþia Autoritãþii
de Management POS CCE experþi
din mediul privat. Procesul de eva-
luare a fost finalizat în luna de-
cembrie 2013, iar contractarea a
început în acest an. Pânã în pre-
zent, în cadrul acestei operaþiuni

au fost semnate deja 190 de con-
tracte de finanþare, cu o valoare
totalã nerambursabilã de aproxi-
mativ 190 milioane de euro.
Suma suplimentarã de 80 mili-
oane de euro este destinatã
IMM-urilor deoarece reprezintã
un sector important în economia
noastrã ºi dorim sã îmbunãtãtim
situaþia macroeconomicã a þãrii
noastre. Fac un apel cãtre toate
IMM-urile care se regãsesc pe
lista publicatã pe site-ul Minis-
terului Fondurilor Europene sã
depunã toate documentele nece-
sare pentru a semna contractele
pânã la sfârºitul acestei luni, datã
dupã care expirã schema de aju-
tor de stat”, a declarat ministrul
Fondurilor Europene, Eugen Te-
odorovici, potrivit sursei citate.
Lista cu proiectele de rezervã
este publicatã pe pagina Minis-
terului Fondurilor Europene,
adresa www.fonduri-ue.ro.

Sindicaliºtii
din sãnãtate
ºi asistenþã
socialã ies din 23
iunie în stradã

Sindicaliºtii Federaþiei
Sanitas încep, în 23 iunie,
protestele ºi pânã pe 4 iulie
vor picheta ministerele
Sãnãtãþii, Muncii ºi Finan-
þelor, pentru a cere creºte-
rea cu zece la sutã a sala-
riilor din sãnãtate ºi asis-
tenþã socialã, un contract
colectiv de muncã în secto-
rul sanitar ºi deblocarea
posturilor. Prim-vicepreºe-
dintele Federaþiei Sanitas,
Marius Sepi, a declarat
ieri, pentru Mediafax, cã în
zilele de 23, 24, 25, 30
iunie ºi 1 iulie vor fi piche-
te de protest la Ministerul
Sãnãtãþii. Sindicaliºtii vor
protesta în 26 iunie ºi 2
iulie la Ministerul Muncii,
iar în 27 iunie ºi 3, 4 iulie
vor organiza pichete la
Ministerul Finanþelor.
Liderul Federaþiei Sanitas
a precizat cã s-a ajuns la
aceastã situaþie întrucât
pânã acum revendicãrile
sindicaliºtilor din sistemul
sanitar ºi din asistenþã
socialã nu au fost soluþio-
nate, de cinci ani nu s-au
mai gãsit soluþii pentru
aceºtia, iar în sãnãtate este
un deficit enorm. Ministrul Afacerilor Externe,

Titus Corlãþean, a declarat, sâm-
bãtã, cã MAE cautã un sediu su-
plimentar, „chiar mai sigur”, unde
sã fie mutatã Ambasada României
din Irak în caz de necesitate, dacã
„evoluþiile vor merge într-o direc-
þie proastã”. „Ne-am luat toate
mãsurile de precauþie. Eu am fost
în anii anteriori de douã ori la am-
basadã. Este o locaþie mai specia-
lã, protejatã împotriva unor even-
tuale atacuri. Situaþia de securita-
te din Irak ºi din Bagdad din anii
anteriori ne-a determinat sã luãm
astfel de mãsuri. Deci, din start,
ambasada noastrã este destul de
bine protejatã, ceea ce nu înseam-

MAE cautã un sediu suplimentar
pentru ambasada României din Irak

nã cã nu ne luãm mãsurile de sigu-
ranþã ºi în clipa de faþã am trans-
mis instrucþiuni chiar ieri pentru a
cãuta o locaþie suplimentarã, în caz
de necesitate, chiar mai sigurã,
dacã cumva evoluþiile vor merge
într-o direcþie proastã. Deocamda-
tã suntem într-un contact perma-
nent ºi, în funcþie de evoluþii, trans-
mitem instrucþiunile care se im-
pun”, a spus Corlãþean, care a par-
ticipat la Conferinþa internaþionalã
„Forum: diplomaþie culturalã, me-
dia ºi turism”, la Sibiu. Acesta a
explicat cã o eventualã mutare a
Ambasadei României din Irak într-
un loc mai sigur este o mãsurã fi-
reascã, ce s-a mai luat ºi pentru pro-

tecþia diplomaþilor
români din Siria.
Potrivit unui co-
municat transmis
joi, MAE le reco-
mandã cetãþenilor
români sã evite cã-
lãtoriile în Irak, pe
fondul recentelor
evenimente deter-
minate de acþiuni-
le militare ale gru-
pãrii armate Stat
Islamic din Irak ºi
Levant. MAE re-
comandã cu precãdere evitarea
provinciilor Ninewah, Salahuddin,
Kirkuk, Al-Anbar ºi Diyala, a ora-

ºelor Ramadi, Mosul ºi Tikrit, ex-
puse unor riscuri semnificative de
atacuri ale insurgenþilor.

Legislaþia privind achiziþiile pu-
blice va fi modificatã, iar noul text
va fi pus în acord cu Comisia Eu-
ropeanã, a declarat la sfârºitul sãp-
tãmânii, la Bruxelles, ministrul pen-
tru Fonduri Europene, Eugen Te-
odorovici, potrivit Agerpres. În
cadrul unor întrevederi cu repre-

Se va modifica legislaþia achiziþiilor publice, în acord
cu Comisia Europeanã

zentanþi ai CE, oficialul român a
precizat cã unul dintre subiecte s-
a referit la achiziþiile publice, o nouã
lege având în principal ca scop sã
elimine posiblitatea ca orice firmã
de apartament sã conteste proiec-
te de sute de milioane de euro. „Am
þinut în mod expres sã discutãm

de cel mai important subiect, cel
legat de contestaþii. În România
toatã lumea contestã, ºi aici am
venit cu câteva exemple în faþa
Comisiei, luate din alte state mem-
bre, am dat câteva exemple din
Germania, din Austria, iar Comi-
sia Europeanã a fost de acord chiar
sã modificãm Ordonanþa 34 (n.r.
— OUG 34/2006 actualizatã pri-
vind atribuirea contractelor de achi-
ziþie publicã). ªi, dacã vom face
acest lucru, sã convenim un text
de comun acord, aº vrea chiar sã-
l trecem prin Guvern, în luna iunie,
pânã la vacanþa parlamentarã. A rã-
mas cã sãptãmâna viitoare vom tri-
mite propunerea de text Comisiei
Europene ºi o vom discuta ºi cu

Ministerul Justiþiei, pentru a nu con-
traveni Constituþiei, în primul rând”,
a explicat ministrul Teodorovici. El
a adãugat cã, potrivit Ordonanþei 34,
în Romania orice persoanã are un
interes legitim de a contesta ceva.
„Asta înseamnã cã oricine poate
face o astfel de contestaþie. O per-
soanã sau o firmã de apartament
poate contesta lucrãri de sute de
milioane de euro, ceea ce vrem sã
oprim, ca sã nu mai avem astfel de
probleme. Dacã clarificãm tot ceea
ce este legat de acest text, vom face
un pas mai înainte, în sensul de a
limita sau scãpa de astfel de situa-
þii”, a arãtat Teodorovici, cu referi-
re la licitaþii sau alte situaþii de blo-
caje in instanþe.
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Avem de câteva zile nu o po-
lemică, ci un delir descumpănitor,
în care ne-am afundat până la
greaţă, cu un rândaş de la „Ga-
zeta de Sud”, Tudor Valentin, ne-
liniştit de staţionarea redacţiei
„Cuvântul Libertăţii” în sediul
Asociaţiei „Activ.Cult” din stra-
da „C.S. Nicolăescu Plopşor” nr.
22A din Craiova, spaţiu atribuit
prin Hotărârea nr. 666/14 noiem-
brie 2013 a Consiliului Local
Municipal. Cu un tupeu de pluto-
nier-major nereformat, Tudor
Valentin îşi permite să-i interpe-
leze telefonic pe doi dintre mem-
brii asociaţiei menţionate, să
meargă la Primărie pentru a soli-
cita evacuarea redacţiei „Cuvân-
tul Libertăţii” din sediul menţio-
nat, pe lângă demersul aberant
din cotidianul la care lucrează.
Faptul că o publicaţie, cu rostul
ei în peisajul media, îşi arogă
asemenea preocupări stranii, este
de discutat, deşi pe Valentin
Tudor îl trage curentul oriunde
s-ar aşeza. Asociaţia culturală

MIRCEA CANŢĂR

Când neamprostia
vrea să învingă cultura

„Activ.Cult” chiar promovează
cultura doljeană, valorile şi iden-
titatea zonei şi o face prin coti-
dianul „Cuvântul Libertăţii” care,
la rândul său, a îmbrăţişat fără re-
zerve, dintr-un început, proiec-
tul „Craiova, Capitală Cultu-
rală Europeană 2021”. Anga-
jatul GdS n-are dubii şi, arogân-
du-şi rolul de instanţă infailibilă,
pendulează între agitaţie, ţâfnă şi
ură. Considerându-se şi şmecher.
Rică Venturiano se joacă de-a
Vlad Ţepeş. Cultura, numai când
aude termenul, îi face rău, şi ziua
şi noaptea, nelăsându-se conta-
minat. Acum, neamprostia,
prostul gust, răul simţ n-au întot-
deauna leac. Care e totuşi fondul
problemei? Când nu ştii carte
şi-ţi dai importanţă, debitezi şi
prostii. Unele scuzabile. În opi-
nia frustratului, în conflict cu
onoarea proprie, Asociaţia cultu-
rală „Activ.Cult” nu se poate
„asocia” cu entitatea „Cuvântul
Libertăţii”, că aşa stipulează con-
tractul de închiriere a spaţiului.

Asta e grija lui. În şedinţa extra-
ordinară a Consiliului Local Mu-
nicipal Craiova din 14 noiembrie
2013, toţi cei care au votat au fă-
cut-o în cunoştinţă de cauză, şti-
ind de la consilierii jurişti de pro-
fesie că noul Cod civil, ca şi ve-
chiul Cod civil, nu interzice nici
forma societară fără personalitate
juridică, nici societatea simplă
care poate dobândi şi personali-
tate juridică. Nu suntem, aşadar,
în faţa contradicţiei moral versus
imoral. Şi nici în buza legii, nici la
buza legii, încât asocierea nu poa-
te fi considerată hermafrodită din
punct de vedere legal, cât şi mo-
ral, decât de o persoană care îşi
rafinează cunoştinţele la publici-
tatea porno, a site-ului publicaţiei
la care lucrează. Sigur că e o
pierdere de timp cu astfel de jus-
tificări. După vreo 14-15 ani de
pace rece, avem din nou tensiuni
cu cei de la „Gazeta de Sud”.
Cum uită „omul”! La Adrian Voi-
nea ne referim şi la ziua când, „de
mână”, am mers la Sala de con-

siliu a Judecătoriei Craiova, unde
„înţelegerea” noastră, nu a lui,
putea fi subţire ca lama briciului
sau lată cât Canalul Mânecii. Cum
credeţi că a fost? Şi acum o ches-
tiune mai serioasă: cât de gros tre-
buie să fie obrazul ca după ce, ani
de-a rândul, aidoma omidei păroa-
se a dudului, te-ai hrănit pe „frun-
zele” Primăriei Craiova, asta în-
semnând contracte de miliarde de
lei, nu cumulat, ci anul şi con-
tractele generoase, să exprimi
acum puncte de vedere ferme, vi-
zându-i pe alţii, aflaţi oricum în
deplin perimetru legal. Doar două
exemple, la îndemână, fiindcă nu
le-a contabilizat nimeni de-a lun-
gul timpului: contractul nr. 106575/
27.07.2010 în valoare (fără TVA)
de 134,677 RON. Atribuire: SC
Media Sus Management SA. Con-
tractul nr.66054/30.04.2008, în
valoare totală de 165,546 RON.
Atribuire: SC Media Sus Mana-
gement SA. A fost vreun an, până
la schimbarea primarului din 2012,
când „dudul” Primăriei n-a avut

frunze pentru societăţile legate
ombilical de „Gazeta de Sud”? Şi
cum omida păroasă e polifagă,
afirmă entomologii, şi în cazul de
faţă ne referim şi la societăţile pen-
dinte de Primăria Craiova. Nu mai
continuăm, fiindcă niciodată nu
ne-a interesat soarta altora, fieca-
re administrându-şi propria supra-
vieţuire. În ceea ce ne priveşte,
toate contractele, cu diferite au-
torităţi şi instituţii publice, au de-
curs din achiziţii publice, realizate
potrivit legii, la care a participat şi
GdS prin diferitele sale firme. Exis-
tă, evident, şi o libertate a urii.
Dacă răspundem în aceeaşi che-
ie, a insanităţii, poate nu e bine,
dacă abordăm tăcerea iarăşi nu e
bine. Chiar dacă viaţa politică ro-
mânească a ajuns un monument
de teatru scump şi prost, de cabo-
tinism vizând patologicul, un mo-
nument de falsitate, nu ne-am ima-
ginat, oricum, că în 2014, la Cra-
iova, neamprostia, subtonul de im-
postură, vor să înfrângă, cu orice
preţ, partizanii culturii.

Cu acest prilej, Ion Prioteasa, preşedin-
tele CJ Dolj, a vorbit în numele Uniunii Na-
ţionale a Consiliilor Judeţene din România
(UNCJR) despre necesitatea dezvoltării ca-
pacităţii administrative şi a disciplinei finan-
ciare, bazată pe autonomie locală prin des-
centralizarea procesului decizional. „Am avut
plăcerea să îl reîntâlnesc pe domnul Herwig

Întâlnire între preşedintele Consiliului Judeţean
Dolj şi preşedintele CALR al Consiliului Europei

Preşedintel e Consil iul ui Judeţean Dolj (CJ),
Ion Prioteasa, a participat, la finele săptămânii
trecute, la o întâl nire cu preşedi ntele Congre-
sului  Autori tăţilor Local e şi Regi onale (CALR)
al  Consi liului  Europei, Herwig van Staa, eve-

ni ment care s-a desfăşurat la Pal atul Parl amen-
tului, în prezenţa viceprim-mini strului  Liviu
Dragnea, şi  care a reunit exponenţi ai structu-
ri lor reprezentative al e comuni tăţilor l ocale şi
judeţene di n Români a.

van Staa, unul dintre vicepreşedinţii Co-
mitetului Regiunilor (CoR) de la Bruxel-
les, un prieten constant al României,
care ne-a sprijinit permanent. De altfel,
domnia sa, care a răspuns invitaţiei de
veni la Bucureşti în calitate de preşe-
dinte al CALR al Consiliului Europei, a
remarcat în intervenţia sa evoluţia ad-
ministraţiei publice locale din ţara noas-
tră în ultimii ani, evoluţie care, în opinia
dumnealui, se înscrie pe un făgaş nor-
mal şi în acord cu direcţia care se ma-
nifestă la nivel european. La această reu-
niune, la care au fost reprezentate toate
structurile asociative ale administraţiei
publice locale, am avut onoarea de a mă
adresa c elor  prezenţi în numele
UNCJR”, a afirmat preşedintele Consi-
liului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa.
„Am atins câteva puncte de interes
major atât pentru ţara noastră, cât şi

pentru spaţiul comunitar”
De asemenea, şeful administraţiei publi-

ce judeţene a spus că salută continuarea Pro-
gramului Operaţional Regional, implementat
de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Admi-
nistraţiei Publice. “În calitatea mea de pre-
şedinte al delegaţiei României la Comitetul

Regiunilor de la Bruxelles, instituţie aparte,
care reuneşte sub cupola sa toţi reprezen-
tanţii organismelor administrative la nivel
local din UE, am atins câteva puncte de in-
teres major atât pentru ţara noastră, cât şi
pentru spaţiul comunitar. În acest sens, apre-
ciez drept esenţială tematica descentralizării
procesului decizional de la nivel central, prin
transferarea către autorităţile locale a cât mai
multor atribuţii. Este şi un subiect pe care
comunitatea europeană pune accent, acor-
dându-i o mare atenţie. Este un proces com-
plex, care se realizează în timp, generând,
odată implementat, o dezvoltare mai bună a
capacităţii administrative şi ajutând astfel la
întărirea autonomiei locale şi a disciplinei fis-
cale. Cred cu fermitate în ideea unui sistem
axat pe aducerea puterii decizionale pe un
palier cât mai apropiat de cetăţean, în care
autoritatea locală să joace un rol cât mai ac-
tiv, întrucât este singurul care poate asigura
o reflectare corectă şi completă a realităţilor
din comunităţi, precum şi o rezolvare direc-
tă a necesităţilor pe care acestea le au. Este
şi motivul pentru care, în intervenţia mea,
am salutat continuarea Programului Opera-
ţional Regional, implementat de către Minis-
terul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, program aflat sub coordonarea vi-

cepremierului Liviu Dragnea, pentru că, în
definitiv, vorbim despre dreptul fiecărei lo-
calităţi de a primi sprijin financiar şi logistic
în vederea unei dezvoltări sustenabile. Tre-
buie spus că domnul Herwig van Staa con-
duce un for din care fac parte exponenţi ai
autorităţilor locale din toate cele 47 de state
membre ale Consiliului Europei, o structură
care şi-a asumat misiunea de a promova drep-
turile comunităţilor locale.  Un instrument
însemnat, din acest punct de vedere, este
reprezentat de Carta Europeană a Autono-
miei Locale, un document adoptat de Con-
siliul Europei ce poate fi considerat primul
tratat pentru democraţie locală şi prin care
ţările semnatare îşi însuşesc, practic, prin-
cipiile, valorile şi mecanismele guvernanţei
multilevel. La rândul său, CoR a răspuns
acestei iniţiative prin Carta pentru guvernanţa
pe mai multe niveluri în Europa, ce l-a avut
între promotori chiar pe domnul Herwig van
Staa, pe care voi avea plăcerea să-l revăd
peste numai două săptămâni, de această dată
la Bruxelles, cu prilejul sesiunii aniversare a
Comitetului Regiunilor, organizate pentru a
marca 20 de ani de existenţă instituţională”,
a mai declarat preşedintele Consiliului Jude-
ţean Dolj, Ion Prioteasa.

ALINA DRĂGHICI
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Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã Poliþiºtii de investigaþii
criminale din cadrul Poliþiei oraº
Filiaºi l-au depistat, la acest sfâr-
ºit de sãptãmânã, pe Ilie Rãscã-
cea, de 57 ani, din aceeaºi locali-
tate, condamnat la 3 ani ºi 3 luni
închisoare în regim de detenþie
pentru infracþiuni economice, sen-
tinþã pronunþatã de Curtea de Apel
Timiºoara.

De asemenea, în urma mãsuri-
lor specifice întreprinse de poli-
þiºtii Biroului de Investigaþii Cri-
minale Craiova a fost identificat
ºi ridicat de la domiciliu ºi Nico-
lae Truºcã, de 67 de ani, din ora-

Bãrbat înecat în Dunãre
Un bãrbat de 55 de ani

s-a înecat ieri-dimineaþã, în
Dunãre, în zona localitãþii
Ciupercenii Noi. Pompierii
doljeni au fost anunþaþi, în
jurul orei 8.00 cã în zona
localitãþii Ciupercenii Noi,
un bãrbat a intrat în Dunã-
re ºi n-a mai apãrut. La faþa
locului au ajuns pompierii
Detaºamentului Calafat cu
o barcã pneumaticã, echipa de cãutare-salvare, echipajul de prim-
ajutor medical ºi elicopterul SMURD. Dupã mai bine de douã ore
de cãutãri, bãrbatul a fost gãsit prins în plasele pescarilor din
zonã, trupul sãu fiind scos din apã. Medicii n-au putut face altce-
va decât sã constate decesul bãrbatului, stabilindu-se cã este vorba
despre Marin Sindie, de 55 de ani, din comuna Ciupercenii Noi.
Cadavrul va fi dus la morgã pentru efectuarea necropsiei, iar oa-
menii legii fac cercetãri pentru a stabili circumstanþele producerii
evenimentului.

Accident de motocicletã
provocat de un italian bãut

Un italian de 39 de ani,
bãut, a intrat cu motocicle-
ta pe care o conducea într-
un cap de pod, atât el, cât ºi
prietenul sãu, un craiovean
de 32 de ani, fiind rãniþi.
Conform reprezentanþilor
IPJ Dolj, sâmbãtã seara, în
jurul orei 21.15, pe D.N. 6B,
în comuna ªimnicu de Sus,
Massimiliano D’Orazi, de
39 de ani, cetãþean italian,
aflat în vizitã la un prieten,
în timp ce conducea o motocicletã neînmatriculatã în circulaþie,
dinspre satul Cornetu cãtre Craiova, pe fondul vitezei neadaptate la
condiþiile de drum ºi a consumului de alcool (0,61 mg/l alcool pur
în aerul expirat), într-o curbã la dreapta a pierdut controlul asupra
direcþiei de mers ºi a lovit cap de pod din beton, rãsturnându-se. În
urma accidentului a rezultat rãnirea uºoarã a conducãtorului moto-
cicletei ºi a lui Mãdãlin Truºcã, de 32 de ani, din Craiova, pasager
pe motocicletã. „Poliþiºtii rutieri ajunºi la faþa locului au întocmit
dosar penal pentru vãtãmare corporalã din culpã, conducere a unui
vehicul neînmatriculat pe drumurile publice ºi conducere sub in-
fluenþa bãuturilor alcoolice”, a declarat agent principal Amelia Cã-
prãrin, din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Pompierii ºi-au arãtat îndemânarea
la concursurile Serviciilor Profesioniste
pentru Situaþii de Urgenþã

La acest sfârºit de sãp-
tãmânã s-au desfãºurat la
Craiova „Concursurile Ser-
viciilor Profesioniste pentru
Situaþii de Urgenþã”, etapa
a II-a, pe Inspectorat. Pro-
bele la care s-au întrecut
pompierii au fost: pista cu
obstacole 100 metri – indi-
vidual, unde locul I a fost
ocupat de plt. Mãceºanu
Florin; pista cu obstacole
pe 100 de metri – echipe, locul I revenind Detaºamentului 2 Pom-
pieri Craiova; scara la fereastrã – individual, probã câºtigatã de
plt. Gorici Alexandru; scara la fereastra – echipe, câºtigãtor fiind
Detaºamentul 2 Pompieri Craiova; ºtafeta 4 X 100 m unde locul I
a revenit Detaºamentului 1 Pompieri Craiova, ºi realizarea dispo-
zitivului de intervenþie la motopompã, probã câºtigatã de Detaºa-
mentul 2 Pompieri Craiova. Din toþi concurenþii se constituie Lo-
tul Inspectoratului care va participa la Faza a III-a, care se va
desfãºura la sediul ISU Mehedinþi. Echipele care sau clasat pe
locul I la „Concursurile Profesioniste ale Serviciilor Voluntare ºi
Private pentru Situaþii de Urgenþã” vor merge la  faza interjude-
þeanã ce va avea loc la Slatina judeþul Olt, în perioada 1-15 iulie
2014, dupã cum au anunþat reprezentanþii ISU Dolj.

Condamnaþi definitiv pentru tãiereaCondamnaþi definitiv pentru tãiereaCondamnaþi definitiv pentru tãiereaCondamnaþi definitiv pentru tãiereaCondamnaþi definitiv pentru tãierea
pãdurii din curtea UM 01414 Filiaºipãdurii din curtea UM 01414 Filiaºipãdurii din curtea UM 01414 Filiaºipãdurii din curtea UM 01414 Filiaºipãdurii din curtea UM 01414 Filiaºi

Doi bãrbaþi din
Filiaºi, condamnaþi
definitiv la pedepse cu
executare, au fost
prinºi de poliþiºti ºi
introduºi în arestul IPJ
Dolj. Cei doi au fost
trimiºi în judecatã,
împreunã cu alte per-
soane, în anul 2008,
pentru implicare în
tãierea ilegalã a peste
200 de copaci din curtea
UM 01414 Filiaºi.

ºul Filiaºi, pe numele cãruia a fost
emis mandat de executare a pe-
depsei, fiind condamnat la 3 ani
ºi 8 luni închisoare pentru infrac-
þiunea de abuz în serviciu. „Poli-
þiºtii i-au încarcerat pe cei doi în
Centrul de Reþinere ºi Arestare
Preventivã din cadrul IPJ Dolj, de
unde vor fi transferaþi în peniten-
ciar pentru ispãºirea pedepselor”,
a declarat agent principal Amelia
Cãprãrin, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

Cei doi bãrbaþi, Ilie Rãscãcea ºi
Nicolae Truºcã, împreunã Iulian
Bivolaru, patronul firmei SC BRIN
COMFOREST SRL Craiova, pre-

cum ºi colonelul în rezervã Emil
Sprînceanã, fost comandant al UM
01414 Filiaºi, au fost trimiºi în ju-
decatã în 2008, dupã ce s-a des-
coperit cã din curtea UM 01414
Filiaºi au fost tãiaþi ilegal peste 200
de arbori, cu un volum de aproxi-
mativ 650 mc ºi o valoare estima-
tivã a prejudiciului de circa 2,7
miliarde de lei vechi. Sentinþa în
dosar a rãmas definitivã pe 11 iu-
nie a.c., iar Bivolaru, condamnat
la 3 ani de închisoare ºi Sprîncea-
nã, care a primit o pedeapsã de 3
ani ºi 3 luni închisoare, tot cu exe-
cutare, nu au fost încã gãsiþi de
poliþiºti pentru a fi încarceraþi.

Poliþiºtii rutieri au acþionat, în
acest sfârºit de sãptãmânã, pe li-
nia prevenirii ºi combaterii eve-
nimentelor rutiere cauzate de ne-
respectarea de cãtre conducãto-
rii auto a regimului legal de vite-
zã, urmãrindu-se ºi prevenirea
încãlcãrii normelor rutiere de
cãtre conducãtorii de autovehi-

La volanul bolidului, cu 128 km/hLa volanul bolidului, cu 128 km/hLa volanul bolidului, cu 128 km/hLa volanul bolidului, cu 128 km/hLa volanul bolidului, cu 128 km/h
pe Calea Bucureºtipe Calea Bucureºtipe Calea Bucureºtipe Calea Bucureºtipe Calea Bucureºti

În cadrul acþiunilor preventive desfãºurate
în trafic, la acest sfârºit de sãptãmânã,
de poliþiºtii de la Rutierã, au fost aplicate
amenzi de peste 25.000 lei ºi s-au reþinut
7 permise de conducere. Între cei deveniþi
pietoni se numãrã ºi un craiovean de 18
ani, prins circulând la volanul unui BMW cu
128 km/h.

cule înmatriculate în strãinãtate
ºi mopede.

Acþiunile s-au desfãºurat pe
principalele artere de circulaþie din
municipiul Craiova, dar ºi pe dru-
murile naþionale ºi europene din
judeþ, pe DN6 ºi DN 65 acþionân-
du-se împreunã cu poliþiºti din ca-
drul Formaþiunii Rutiere Filiaºi. De

asemenea, poliþiºtii au acþionat
pentru verificarea activitãþii de
transport rutier de mãrfuri ºi per-
soane. În cadrul acestor activitãþi,
dupã cum au anunþat reprezentan-
þii IPJ Dolj, oamenii legii au con-
statat 188 abateri de naturã con-
travenþionalã pentru sancþionarea
cãrora au fost aplicate amenzi de
peste 25.000 lei, dintre care 85
pentru vitezã, 7 conducãtorilor
auto care efectueazã transport
rutier de mãrfuri, 12 conducãto-
rilor auto care efectueazã trans-
port rutier de persoane, restul fi-
ind alte încãlcãri ale legislaþiei ru-
tiere. În plus, au fost reþinute în
vederea suspendãrii dreptului de
a conduce autovehicule pe dru-
murile publice 7 permise de con-
ducere ºi retrase 8 certificate de
înmatriculare.

Unul dintre cei care au rãmas
fãrã permisul de conducere este
Marinicã Gârloi, de 18 ani, din
Craiova, depistat de poliþiºti în
timp ce conducea un autoturism
BMW 318, pe Calea Bucureºti, din
Craiova, cu viteza de 128 km/h,
vitezã înregistratã cu aparatul ra-
dar. „Acesta a fost sancþionat cu
amendã în valoare de 765 lei, în
conformitate cu prevederile lega-
le, totodatã fiindu-i reþinut permi-
sul în vederea suspendãrii pentru
90 de zile”, a precizat agent prin-
cipal Amelia Cãprãrin, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Ce mai e în noi EminescuCe mai e în noi EminescuCe mai e în noi EminescuCe mai e în noi EminescuCe mai e în noi Eminescu
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Mai pot fi citiþi astãzi Homer sau Hora-
þiu? Dar Dante? De cãtre cine ºi cum? Cu
ce angajare (“sentimentalã”, “ideologicã”,
“eticã”, “politicã”) ºi cu ce finalitãþi? Desi-
gur, Homer poate ºi, într-un fel, trebuie citit
de adolescenþi; ºi nu neapãrat spre a afla câte
ceva, într-o manierã “esteticã”, rectè figu-
ralã, translatã, despre lumea anticã, nici de-
spre... mitologia elinã; pentru asta, cititorul,
mai ales adolescentul de astãzi, are la înde-
mânã mijloace mult mai comode ºi chiar mai
productive (calculatorul, Internetul, CD-uri-
le, spre a ignora Biblioteca).

Tot astfel, am putea ipotiza, pornind de la
exemplul “dantesc” al lui Borges, sau de la
cel “cervantesc” al lui Ménard, cã lectura, în
sensul forte al adjectivului italian, unui clasic
(unui geniu) mai este posibilã, fie ºi numai
pentru puþini, “aleºi”, de instanþa auctorialã
ca ºi de mofturoasa zeiþã Fata. Însã tocmai
lectura forte, chiar ºi când ea, în realitate, s-
a dovedit a fi doar parþialã rãmânând în reali-
tate o simplã “interpretare”, adicã un discurs
critic fãcut posibil mai curând de alte (prece-
dente) discursuri critice decât de lectura ca
întâlnire inocentã (ºi “vinovatã” deopotrivã)
cu Textul, tocmai aceastã lecturã forte, deci,
a sfârºit prin a genera, de o parte, sistemul
referenþial “monumentalizat”, “mitizat”, iar pe
de alta, prin tautologizare, a blocat accesul la
lecturã, fãcând-o “inutilã”.

Slãbirea” metadiscursului capãtã mãsura
unei urgenþe. Dar, aºa cum probase Vattimo,
ea, “slãbirea” (ca proces, nu ca finalitate, prin
urmare l’indebolire, sau indebolimento, nu
debolezza, spre a apela la lexicul italian), nu
comportã nici o consecinþã de ordin axiolo-
gic, nici epistemologic, nici etic: dupã cum,
spre a sfârºi cu “mitul” iluminist al moder-
nitãþii, gândirea postmodernã impunea o “slã-
bire” a ei înseºi, în sensul unei de-potenþia-
lizãri aproape metodice, rectè voluntare, þi
în cazul nostru, “slãbirea” metadiscursului
eminescologic ar presupune ieºirea din cer-
cul (din “cuadratura cercului”, spre a pre-
lua chiar din Eminescu o problemã “dilema-
ticã” a logicii formale) “monumentalist”, al
aserþiunilor de-a gata, cu tonul lor triumfa-
list, naþionalist sau protocronist, dacã vrem,
care a devenit nu doar stingheritor astãzi,
pentru “leneºii” gândirii, dar, cum anticipam,
a devenit chiar malign – ºi chiar “scanda-
los”, în sensul profeþiilor poetului însuºi –
pentru destinul Textului eminescian.

Cele 40 de trenuri spre ºi dinspre Litoral ºi Del-
ta Dunãrii au intrat de sâmbãtã în circulaþie, în
cadrul programului estival de transport feroviar
Trenurile Soarelui, care se va încheia pe 15 sep-
tembrie, au anunþat reprezentanþi ai CFR Cãlãtori.

Compania a introdus suplimen-
tar, de sâmbãtã, 20 de trenuri In-
terRegio ºi Regio, care asigurã
zilnic legãtura directã între toate

frecvente între Constanþa ºi staþi-
uni. Durata cãlãtoriei, cu toate tre-
nurile InterRegio, pe ruta Bucureºti
– Constanþa, este de douã ore ºi
50 de minute.

Pentru a facilita accesul turiºti-
lor spre Delta Dunãrii, un tren di-
rect InterRegio va circula supli-
mentar pe ruta Bucureºti Nord –
Tulcea Oraº ºi retur. Pasagerii vor
avea, astfel, la dispoziþie, în fieca-
re zi, patru trenuri (douã dus, douã
întors) care vor asigura legãtura
cu Delta.

Începând cu 28 iunie, un tren
tradiþional destinat tinerilor va cir-
cula zilnic pe ruta Sibiu – Râm-
nicu Vâlcea – Piteºti – Bucureºti

Nord – Constanþa ºi staþiuni –
Mangalia ºi retur. Trenul Tinere-
tului va pleca din Sibiu la ora
17,45, va circula pe parcursul
nopþii cu tranzit prin Bucureºti
Nord (plecare ora 2,30), ºi va
ajunge la Constanþa la ora 6,21 ºi
la Mangalia la ora 8,08.

CFR Cãlãtori precizeazã cã pa-
sagerii au posibilitatea sã cãlãto-
reascã la tarife reduse. La achizi-
þia biletului dus-întors reducerea
este de 10%, iar la cumpãrarea cu
anticipaþie a biletului aceasta va-
riazã între 10% ºi 25%. La trenu-
rile cu regim de rezervare, la bile-
tele cumpãrate online se acordã o
reducere suplimentarã de 5%.

*
S-ar pãrea, iatã, cã, prin deschiderea an-

terioarã, transparent articulatã ºi asuma-
tã, n-am fãcut altceva decât sã ne punem
în acord cu “dilematicii” noºtri. Nimic mai
fals: întâi, fiindcã disocierea noastrã pre-
supune sine qua non Prezenþa Textului,
adicã pe Mihai Eminescu, cu locul ºi im-
portanþa, cu aura ºi substanþa, ba chiar
cu Mitul ce i s-a conferit, dincolo sau din-
coace de ºansele persuasive investite (sau
ratate) în acest efort.

“Slãbirea” discursului – sau metadiscur-
sului – nu implicã nici o tentaþie destructivã,
iarãºi în sensul curent al cuvântului: presu-
pune doar refuzul altui discurs – sau meta-
discurs – ce l-a încarcerat pe poet, precum
“haina lui Nessus”, într-un cerc strâmt ºi
vicios, respingãtor ºi ineficace, din care pare
a nu mai putea ieºi; încã o datã, profetismul
poetului nu-ºi greºeºte þinta.

Fiindcã, nimic nu mi se pare mai potriv-
nic ºi mai redundant, mai ne-etic (cât de-
spre in-estetic, ce sã mai vorbim!) decât le-
jeritatea cu care retori naþionaliºti ingari,
poeþi de curte, cântãreþi de curte sau de curþi,
dascãli improvizaþi eminescologi peste noap-
te loviþi de gângãveli “metafizice” îi iau apã-
rarea lui Eminescu.

A-i ignora, evident, nu e totdeauna posibil;
“iubirea”, devenitã o mecanicã goalã, nu doar
cã-l sustrage pe poet oricãrei îndreptãþiri la
lecturã ºi, deci, la o nouã viaþã, dar, mãcar
cantitativ, umbresc, dacã nu oculteazã în to-
talitate, ºi încercãrile de lecturi novatoare.

Pe de altã parte, însã, orice act reducþio-
nist, oricât de bine camuflat sub faldurile
“teoretizãrilor” inteligente, dar sofistizan-
te, nu-i mai puþin pernicios ºi mai contra-
productiv. Dincolo de pericolul re-cãderii
sub umbrela unor altor solipsisme, con-
testarea dimensiunii naþionale a lui Emi-
nescu ºi bagatelizarea, printr-un abil joc
de substituiri, cu sens inversat, a vechilor
trasee ale biografiei reale ºi ale biografiei
poietice, devin chiar un gest necugetat.
Între a pune, morfologic vorbind, artico-
lul hotãrât numelui poetului (Eminescul),
cu supoziþia, gregarã ºi falsatã, a “slãvi-
rii”, în ordine cateheticã, a “geniului ne-
pereche” ºi a folosi, spre a vorbi astfel în
limbajul “dilematicilor” celor mai conce-
sivi, articolul nehotãrât în faþa aceluiaºi
nume (un Eminescu) nu ni se pare nici o

distanþã, ambele gesturi
rãmânând, decis, prizo-
niere unei confuzii
egal... agramate.

Dar, pe urmele unei
întrebãri a lui Noica cel
tânãr (“Ce mai e în noi
Egipt?”), interogaþia
asupra actualitãþii lui
Eminescu e de o strin-
genþã evidentã: asta nu
înseamnã cã discursul
(poetic, narativ, „frag-
mentarist”, politic chiar)
eminescian ºi-ar fi pier-
dut, brusc, din valoare;
înseamnã doar ca, reve-
nind la Text, eliberaþi de
prejudecãþile moºtenite,
prezente mereu în noi, conºtient dar mai
ales inconºtient, sã ne confruntãm pro-
priul patrimoniu (“sentimental”, “filoso-
fic”, de viaþã etc.) detectând, pe orga emi-
nescianã, dezacordatã de “trompetiºtii“
mai mult ori mai puþin afoni, ori abando-
natã în baza unor “decrete” de inactuali-
tate, partituri, solfegii, note, în care sã mai
putem vibra consonantic.

Este evident cã nu-i predictic ca vreunul
din noi sã nu ne mai regãsim în acele arpe-
gii. Dar vina nu este a poetului. ªi, poate,
nici a domnului Oarecare, cititor, în origi-
nal, a nu ºtiu cãrui poet american ºef de
ºcoalã nouã ºi, în acelaºi timp, jazman rã-
pus de o faimã pasagerã, dar actul sãu de
disociere, pe cât îl priveºte personal, pe atât
îl obligã cel puþin la un minimum de circum-
specþie în momentul în care se decide sã
iasã pe scena publicã a unei culturi. Se poa-
te, la modul propriu vorbind, trãi – ºi încã
foarte bine – ºi fãrã Eminescu ºi e de presu-
pus cã existã un numãr mare de români, ºtiu-
tori de carte, care, dacã au auzit totuºi de
numele lui, nu i-au citit nici mãcar... «Scri-
soarea a III-a».

 În nume propriu, cu riscurile de rigoare,
se poate trãi fãrã Eminescu, fãrã Dante,
fãrã Dostoievski, fãrã Shakespeare, tot aºa
cum se poate trãi fãrã cafea, fãrã bere
Ursus, fãrã ciocolatã, fãrã Michelangelo,
fãrã Dida Drãgan sau fãrã Michael Jack-
son. Cât despre filosofie, ca sã revenim la
un exemplu frecvent utilizat chiar de cei
care o practicã, nimic nu e mai plin de

gratuitate decât ea. În absenþa ei, riscãm,
se ºtie, condiþia. ..vegetalã.

ªi, totuºi, la propriu vorbind, Eminescu,
ca ºi Dante, ca ºi Dostoievski, ca Hugo sau
Novalis aparþin, cel puþin virtual, reperelor
noastre ºi personale, întrucât persoane;
“voinþa de artã”, schopenhaurian sau niet-
schean vorbind, are, dincolo de atributul plã-
cerii (facultativ) ºi pe cel ontologic, consti-
tutiv persoanei. Iar când e vorba de un po-
por, o comunitate istoric validatã în secole
ori în milenii, un summum artistic nu e nu-
mai o necesitate liber asumatã, ci ºi o valen-
þã identitarã cu funcþii modelizante obiectiv
instaurate ºi consolidate.

Eminescu, dincolo de “mit”, dincolo de
neºansele induse de un proces de “monu-
mentalizare” deseori circumstanþial ºi for-
mal, festivist ºi triumfalist, existã. Spre no-
rocul nostru. Asta nu înseamnã nici cã “te-
iul românesc” a devenit ...eminescian, cã
pãdurile, în agonie, ar fi ...eminesciene, dupã
cum nu înseamnã deloc nici cã trebuie sã
ne schimbãm comportamentul nostru faþã
de Marea Neagrã, în baza presupunerii cã
poetul nici n-a vãzut-o: a descris-o /“cân-
tat-o”, dar n-a vãzut-o. Cât despre Far ºi
Statuie, redevenind noi brusc “metafizici”
(un efect de... nostalgie), am putea chiar
confirma cã statuia lui Eminescu este cam
de multiºor un “Far”, nu doar la Marea Nea-
grã, ci oriunde o apã curge în limba româ-
nã. Cum curge aceasta, iatã punctul de la
care lectura (nouã) textului eminescian ar
putea chiar începe.

Trenurile Soarelui au intrat
de sâmbãtã în circulaþie

regiunile þãrii ºi staþiunile de la
Marea Neagrã. De asemenea, în
intervalele orare cele mai solicita-
te, turiºtii au la dispoziþie legãturi

Pasagerii au la îndemânã ºi
alte reduceri importante pentru
destinaþii interne: 25% reducere
prin Cardul Tren Plus, între 10%
ºi 25% reducere cu oferta Mini-
grup 2 – 5, între 15% ºi 35% re-
ducere cu oferta Biletul de week-
end; între 25% ºi 60% reducere
cu oferta Cartea VSD, între 31%
ºi 56% reduceri de week-end (în
zilele de vineri pânã duminicã in-
clusiv) la trenurile IR care circu-
lã pe Valea Prahovei, pe rute în-
tre Sinaia – Braºov ºi retur, între
10% ºi 20% reducere la cãlãtoria
cu trenuri succesive, reduceri de
pânã la 35 % pentru grupuri de
peste 20 persoane.
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Marian Niþã este un nume pe
care îl gãsim pe copertele a zeci
de cãrþi de biologie ºi multe alte
ºtiinþe înrudite cu aceastã mate-
rie, îndeosebi teologia. În spate-
le autorului craiovean de o im-
presionantã erudiþie se aflã însã

un om cu totul deosebit. Acest
lucru s-a putut vedea vineri, când
remarcabilul profesor a fost în-
conjurat de foarte mulþi prieteni
care au venit special ca sã-l feli-
cite pentru impecabila carierã de
dascãl cu care se mândreºte în
cei 50 de ani petrecuþi numai la
catedra de biologie. Evenimentul
a fost emoþionant întrucât a fost
pus la cale prin strãdania a doi
„complici”, douã persoane care
îl cunosc ºi îl apreciazã pe das-
cãlul Marian Niþã. Profesorul
universitar doctor, av. Bianca
Predescu ºi directorul bibliotecii
craiovene, Lucian Dindiricã, i-au
pregãtit distinsului profesor o în-
tâlnire de suflet cu persoane ale
cãrora destine le-a influenþat de-
a lungul timpului. ªi aceºtia, ca
toþi ceilalþi foarte mulþi prieteni,
s-au grãbit sã ocupe un loc în sala
bibliotecii, devenitã de-a dreptul
minusculã pentru un aºa public.

Maestrul a mulþumit elevilor sãi
Þinuta distinsã, timbrul aparte

al vocii ºi modestia de-a dreptul
revoltãtoare (dupã cum a cata-
logat-o chiar unul dintre prieteni)
s-au fãcut cunoscute ºi  de
aceastã datã, punând în luminã
personalitatea profesorului Ma-
rian Niþã. Înconjurat de cãrþile

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE
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Evenimentul din dupã-amiaza de

vineri, gãzduit de Biblioteca Jude-
þeanã „Alexandru ºi  Aristia
Aman”, a împrumutat ceva din par-
fumul delicat al florilor de tei care
îºi fac veacul în curtea instituþiei
ºi care îºi revarsã din belºug toa-
tã bogãþia în aceastã perioadã a
anului. Preþ de câteva ore, Sala
„Dinu C. Giurescu” a devenit ne-
încãpãtoare pentru publicul cald –
de la studenþi ºi pânã la persoane
cu tâmplele încãrunþite –, care a
venit special sã întâlneascã un
prieten drag. S-au depãnat amin-
tiri frumoase, fapte ºi gânduri, iar
toate aceste mãrturii – unele de o

pe care le-a scris, dar ºi de o
mulþime de prieteni, dascãlul atât
de iubit a þinut sã le mulþumeas-
cã, în primul rând, elevilor sãi.
„Sunt mulþumit ºi îi mulþumesc
lui Dumnezeu cã am avut un
noroc fantastic sã am asemenea

elevi cu care sã mã mândresc.
Mi-e drag sã mã întâlnesc cu ei,
sã stau de vorbã, sã depãnãm
amintiri. Dumnezeu a fost dar-
nic cu mine, dacã nu ar fi fost
aceºti copii poate cã nici eu nu
aveam aceste realizãri minuna-
te. Secretul care mã þine cu
aceastã vitalitate sunteþi voi, foº-
tii mei elevi!”, a mãrturisit pro-
fesorul, privind cu drag sala pli-
nã în care descoperea, cu voce
tare, alþi ºi alþi elevi de-ai sãi.

Când vlãstarele vorbesc
A fost o dupã-amiazã pe mãsu-

ra celor 50 de ani de dãruire a pro-
fesorului pentru profesia sa. Amin-
tirile au fost multe ºi nu de puþine
ori emoþiile au þinut loc de cuvinte.
„Domnul profesor Marian Niþã a
ºtiut sã îmbine foarte mult ceea ce
ne învãþau ceilalþi preoþi ºi pãrinþi
profesori cu ceea ce avea dumnea-
lui de predat din programa ºcolarã
de biologie. ªi nu greºesc dacã
spun cã am învãþat o biologie pe
temeiuri creaþioniste ºi cã molecu-
la chiar are legãturã ºi cu divinita-
tea ºi cu celelalte ºtiinþe care sunt
conexe ei”, a mãrturisit Lucian Din-
diricã, directorul bibliotecii cunos-
cându-l pe acesta în anii în care l-
a avut profesor la Seminarul Teo-
logic din Craiova.

Tot la Seminar, l-a avut profe-
sor pe Marian Niþã ºi Antoniu Zam-
fir, directorul Operei Române Cra-
iova. „Îmi amintesc cum, la 15-
16 ani, la orele de biologie, deºi
dânsul nu punea absenþe ºi nu îmi
aduc aminte sã fi strigat catalo-

gul, nu exista coleg care sã-
ºi doreascã cumva sã lip-
seascã de la acea orã pentru
cã avea un dar de a ne atra-
ge, de a ne capta cu ceea ce
urmeazã sã împãrtãºeºti.
Oricât de multe ºi de mari ar
fi, cuvintele nu ar putea nici-
odatã sã cuprindã mãreþia
faptelor sale didactice. Vreau
sã îl asigur de întreaga mea
consideraþie ºi respect pânã
la sfârºitul vieþii mele”.

Impresii puternice a lãsat
profesorul ºi în sufletul unui
alt teolog, preotul Florin Io-
nescu, care a rãmas impre-
sionat de legãtura pe care dis-
tinsul profesor a pus-o de la
bun început dintre biologie ºi
divinitate. „A fost un ºoc

pentru noi toþi, însã lucrurile aces-
te ne-au întãrit ºi ne-au fãcut sã
mergem mai departe, pentru cã
este minunat sã auzi pe Dumne-
zeu mãrturisit de cãtre un laic ºi
mai minunat sã auzi mãrturisit de
cãtre oamenii de ºtiinþã”.

Istoricul Adrian Cioroianu l-a
cunoscut pe profesorul Marian
Niþã la catedra de biologie a ªcolii
Gimnaziale nr. 18. În salã s-au aflat
pãrinþii sãi, iar el a transmis un
emoþionat mesaj pe calea undelor.
„Pãstrez amintirea unui profesor nu
numai dãruit biologiei, ci mai
ales un suflet foarte cald, o
fiinþã empaticã faþã de elevi,
dãruitã cu talentul profesoru-
lui, dar ºi a omului de artã. Îl
asigur de dragostea mea ºi a
întregii generaþii ºi, evident,
dorinþa de a-l vedea mereu în
formã, scriind mereu cãrþi ºi
ceva îmi spune cã nu se va
opri aici”.

Impresionant a fost ºi fap-
tul cã recunoºtinþa pentru
efortul depus de distinsul
profesor a venit ºi din partea
pãrinþilor elevilor sãi. Gene-
ralul Ion Pâlºoiu ºi cercetã-
torul Toma Rãdulescu au
avut numai cuvinte de mul-
þumire pentru lecþia de viaþã
pe care dascãlul le-a predat-

o totodatã copiilor.

Prietenia cu un mare om
Dar profesorul Marian Niþã este

iubit nu doar de foºtii sãi elevi, ci
ºi de mulþi oameni pe care destinul
i-a scos în cale în diverse împre-
jurãri ºi care, mai apoi, i-au deve-
nit buni prieteni. Unul dintre aceº-
tia este Ion Drãguºin, preotul pa-
roh de la biserica „Toþi ªfinþii -
Bãºica”, care, graþie tainei spove-
daniei ºi nu numai, îl cunoaºte poa-
te cel mai bine pe omul Marian Niþã.
„Un fiu duhovnicesc de soi, un om
tare ales, care ºtie sã vorbeascã
româneºte. Nu întâmplãtor, din ini-
ma ºi mintea dumnealui, a lãsat sã
curgã atâtea adevãruri. Pedagogia
dumnealui a lãsat amprente puter-
nice în inima tuturor elevilor. ªtia
cã o nuieluºã se poate modela
atunci când este tânãrã, când ajun-
ge copac nu o mai poþi schimba”.

Medicul Marcel Ionescu, bun
prieten de familie, i-a stat alãturi
de excepþionalul profesor în clipe
grele ale vieþii ºi, de fiecare datã, a
constatat cã prietenia lor este ºi
mai trainicã. „Cine este acest Ma-
rian Niþã? Este unul din fiii cei mai
buni ai Craiovei, este o falã pentru
noi, toþi craiovenii, este profesorul
care are atâþia elevi l-au iubit. A fost
un craiovean de vazã al oraºului
nostru prin ceea ce a fãcut ca pro-
fesor nu numai de biologie. Aceste
cãrþi reprezintã chintesenþa poliva-
lenþei sale – are cãrþi de biologie,
medicinã, farmacologie, toxicolo-
gie, teologie. A fost un bãrbat foarte
bine, un bãrbat distins, elegant, cult,

rafinat, educat”.
Cunoscându-l prin prisma cãrþi-

lor sale, aproape toate publicate la
Editura „Aius”, directorul Nico-
lae Marinescu a þinut sã eviden-
þieze, pe lângã personalitatea com-
plexã a autorului, ºi ceva special,
aparte, la omul Marian Niþã. „Reu-
ºim cu foarte mare greutate sã
construim spiritul de comunitate,
spiritul de echipã. Dar profesorul
Marian Niþã este un prieten al ele-
vilor, al colegilor, al vecinilor sãi,
ai tuturor oamenilor pe care îi în-
tâlneºte ºi îi cunoaºte. Nu mi se
pare deloc puþin lucru”.

Reprezentanþii ªcolii Ecologice
„Cristiana”, acolo unde profeso-
rul continuã sã predea biologia, i-
au fost ºi ei alãturi, întorcându-i
într-un fel profesorului cãldura cu
care acesta îi înconjoarã în orele
petrecute la cancelarie.

***
Toate aceste cuvinte ºi gesturi

deosebite au fost completate cu
o seratã muzicalã, oferitã în sala
de audiþie a bibliotecii ºi pregãti-
tã de aceiaºi doi complici. Bari-
tonul Ioan Cherata a interpretat
piese din lirica româneascã, iar
talentatul violonist Gabriel Niþã ºi
cunoscut violoncelistul Mircea
Suchici au delectat întreaga au-
dienþa cu pasaje din muzica cla-
sicã. Strecurându-se prin feres-
trele larg deschise, parfumul di-
fuz al florilor de tei, încãrcate de
mireasmã în aceastã lunã, au
acompaniat micul concert, con-
tribuind la frumuseþea dupã-
amiezi unui mare profesor.

emoþionantã sensibilitate – au con-
turat destinul remarcabilului pro-
fesor craiovean Marian Niþã ºi ai
sãi 50 de ani petrecuþi numai la ca-
tedrã de biologie. Prietenii s-au grã-
bit sã-i fie aproape ºi sã-l felicite
pentru dãruirea sa ca dascãl, pen-
tru bunãtatea cu care s-a apropiat
de oameni, pentru modul cum scrie
–fiind un mare biolog, dar ºi mare
teolog, din îmbinarea celor douã
rezultând cãrþi de mare valoare.
Cuvintelor frumoase li s-a adãugat
ºi o diplomã de excelenþã, oferitã
de primarul municipiului, Lia Ol-
guþa Vasilescu, pentru deosebita
carierã profesoralã.
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Examenele propriu  zise de Evaluare
Naţională pentru elevii de clasa a VIII-a
încep în 23 iunie. Ordinul privind organi-
zarea evaluării naţionale pentru absolven-
ţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014
prevede că examenele vor începe cu pro-
ba scrisă la Limba şi literatura română, iar
elevii aparţinând minorităţilor naţionale
vor susţine proba scrisă la limba şi litera-
tura maternă pe 24 iunie.

Proba scrisă la Matematică este pro-
gramată pe 25 iunie, iar rezultatele vor fi
afişate pe 27 iunie, până la ora 16.00. Tot
în aceeaşi zi se vor putea depune conte-
staţiile, până la ora 20.00. Rezolvarea aces-
tora se va face între 28 şi 30 iunie, urmând
ca rezultatele finale să se afişeze pe 1 iu-
lie. Examenul va fi supravegheat video şi

Încep înscrierile pentru
Evaluarea Naţională

“Ploaia ne-a stricat planurile. Poate sportivii de
performanţă sunt obişnuiţi să alerge şi pe ploaie, dar
restul oamenilor, mai ales copii, riscau să se îmbolnă-
vească. Avem 300 de tricouri de la COSR şi vrem o
participare numeroasă. De aceea, crosul a fost re-
programat pentru duminica viitoare, pe 22 iunie”, a
declarat Alina Ionescu, directorul DJST Dolj. Scopul
competiţiei este acela de celebrare a primei ediţii a
Jocurilor Olimpice moderne ce a avut loc în anul 1896,
la Atena, dar şi de sărbătorire a 100 de ani de Olim-
pism în România.

Se va alerga pe două categorii: copii sub 10 ani,
pe distanţa de 400 metri ş i open (1.100 metri). În-
scrierea participanţilor se va face duminică, 22 iunie
a.c., în intervalul orar 9.00 - 10.00 la Baza sportivă din
Parcul Tineretului. Concurenţii trebuie să complete-
ze şi să semneze o declaraţie pe propria răspundere,
prin care declară că nu au probleme de sănătate şi că
sunt apţi fizic să alerge la „Crosul Ziua Olimpică”.

Elevii de clasa a VIII-a se pregătesc pentru examenele de Evaluare Naţi-
onală, care vor începe din 23 iunie. De vineri, 13 iunie, aceştia au încheiat
cursurile şi în perioada 16-18 iunie se înscriu pentru participarea la testările
ale căror rezultate contează în proporţie de 75% la admiterea în liceu.

O nouă călătorie sonoră
prin oraşele României

«Flautul fermecat poate fi de aur,
de argint, de lemn sau de d iferite
mărimi, în funcţie de buna mea inspi-
raţie. Cu siguranţă, în ediţiile viitoare
le voi prezenta publicului pe toate.
De data aceasta însă, vedeta este tot
flautul meu „Muramatsu” de aur de
18K, un instrument robust, cu sunet
îngeresc, acompaniat de acelaşi pia-
nis t, pe care l-am numit „de aur”,
Horia Mihail», declară Ion Bogdan
Ştefănescu.

Călătoria sonoră propusă
acoperă peste o sută de ani
de creaţie muzicală. Compozi-
torii „vedetă” ai recitalului vor
fi Franz Schubert, Gabriel
Fauré, George Enesccu, Mau-
rice Ravel, Grigoraş Dinicu
ş.a., iar cei doi muzicieni au
ales bijuterii muzicale mai pu-
ţin cântate pe scenele de con-
cert din România. „În simpli-
tatea sa profundă, care pare
uneori supranaturală, s une-
tul flautului va seduce şi anul aces-
ta aud ienţa, convingând-o încă o
dată că orice instrument, pen tru a
deven i fermecat, are nevoie de in-
tervenţ ia unu i muzician , care de

„Flautul fermecat” va putea fi ascultat, mâine-seară, şi la Craiova
Flautistul Ion Bogdan Ştefănescu şi pianistul

Horia Mihail au plecat pentru a patra oară la
drum, propunând publicului un turneu cu o mu-
zică ce poate avea reale virtuţi terapeutice: „Flau-
tul fermecat”. Dacă titlul anterior al turneului era
„Flautul de aur”, atât de mulţi spectatori au ră-
mas vrăjiţi de sunetul acestui instrument, încât
i-au spus instinctiv „Flautul fermecat” şi, precum
în poveşti, aşa i-a rămas numele.

Periplul muzical se desfăşoară în perioada 14-
25 iunie a.c., sub egida Centrului Cultural Media
Radio România, Radio România Cultural şi a
Asociaţiei Culturale „Accendo”, cuprinzând cinci
oraşe ale României. Între acestea, şi Craiova,

unde „Flautul fermecat” va ajunge mâine, 17 iu-
nie. Recitalul celor doi muzicieni – Ion Bogdan
Ştefănescu urmând să cânte cu al său flaut „Mu-
ramatsu”, din aur de 18 karate – va avea loc, cu
începere de la ora 19.00, pe scena Filarmonicii
„Oltenia”, în cadrul stagiunii estivale a institu-
ţiei. Preţul unui bilet: 10 lei, cu reducere la ju-
mătate pentru elevi, studenţi şi pensionari.

Cea de-a IV-a ediţie a turneului naţional „Flau-
tul fermecat” a debutat sâmbătă, 14 iunie, în Baia
Mare, iar astăzi ajunge la Teatrul Dramatic din
Caracal. După Craiova vor urma Teatrul „Jean
Bart” din Tulcea (21 iunie) ş i Sala Radio din
Bucureşti (25 iunie).

În program:
Franz Schubert: Introduktion und Variationen
Franz Doppler: Fantaisie pastorale hongroise, op. 26
Pietro Morlacchi: „The Swiss Shepherd”
Petre Elinescu: Introducere şi Dansul vrăjitoarelor
Gabriel Fauré: Fantaisie
George Enescu: Cantabile et Presto
Maurice Ravel: „Pavane pour une infante défunte”
Bohuslav Martinu: Scherzo
Frank Martin: Ballade
Vasile Jianu: Preludiu şi Rigaudon
Grigoraş Dinicu: Hora staccato

această dată poartă numele Ion Bog-
dan Ştefănescu”, spune Oltea Şer-
ban-Pârâu, director al Centrului Cul-
tural Media Radio România, parte-
ner al even imentu lui.

Ion Bogdan Ştefănescu:
trei decenii de intensă

activitate artistică
Flautistul Ion Bogdan Ştefănes-

cu s-a născut în oraşul Câmpina, ju-
deţul Prahova, la 25 aprilie 1969. Este
doctor în muzică din anul 2002, când

a obţinut înalta calificare profesiona-
lă la Universitatea Naţională de Mu-
zică din Bucureşti, cu lucrarea „Teh-
nici şi timbralităţi arhaice în crea-

ţia contemporană pen tru  flaut”,
avându-l ca profesor îndrumător pe
compozitorul Octavian Nemescu. În
anul 1995 a obţinut diploma de Mas-
ter of Music la Universitatea Illinois
din Urbana-Champaign  (S.U.A.),
unde l-a avut ca profesor pe renumi-
tul flautist englez Alexander Murray.

După terminarea studiilor, în 1993,
la Facultatea de Interpretare Muzi-
cală – secţia Flaut (clasa prof. Virgil
Frâncu) a Universităţii Naţionale de
Muzică din Bucureşti a fost cadru
didact ic, până în  1998, la aceas tă

prest igioas ă instituţ ie de
învăţământ. Apoi, a deve-
nit membru al Orchestrei
Simfonice a Filarmonicii
„George Enescu”, unde de-
ţine funcţia de prim-flautist,
şef de partidă. Din anul 2007
este şi solist concertist ono-
rific al Filarmonicii „Bana-
tul” din Timişoara.

Din 1983 şi până în pre-
zent, Ion Bogdan Ştefănes-
cu a desfăşurat o intensă
activ itate art ist ică, s usţ i-

nând nenumărate recitaluri şi partici-
pând la o serie impresionantă de fes-
tivaluri naţionale şi internaţionale.
Dintre importantele şi onorantele dis-
tincţii pentru meritele sale artistice

amint im Medalia „Meritul Cul tu-
ral” în grad de Cavaler, conferită
de Preşedintele României (2011), Pre-
miul Uniunii Compozitorilor pentru
interpretare, acordat formaţiei came-
rale „Trio Contraste”, al cărei mem-
bru  este (2009), Premiul Revistei
„Muzica” pen tru  interpretare
(2009), Premiul Uniunii Compozito-
rilor pen tru interpretare solistică
(2007), Medalia „Meritul Cultural”
conferită de Preş edintele României
(2004) ş.a.

Horia Mihail: concerte şi
recitaluri pe patru continente

Pianistul Horia Mihail a debutat
în oraşul său natal, Braşov, până în
prezent concertând de peste 200 de
ori cu marea majoritate a orchestre-
lor simfonice din România. A susţi-
nut  concerte, recitaluri solo şi de
muzică de cameră în 18 ţări pe patru
continente, colaborând cu artişti re-
putaţi. După 14 ani de studii în ţară,
cu prof. Stela Drăgulin (la Braşov) şi
prof. Constan tin Ionescu-Vovu  (la
Academia de Muzică din Bucureşti),
a u rmat cursurile Universităţii din
Illinois, unde a s tudiat cu Ian Hob-
son, obţinând  diplomele de absol-

vire şi de masterat în  1995, după o
perioadă de trei an i. În 1999 a primit
Artist Diploma de la Boston  Uni-
versity.

După ce a profesat aici o perioadă
de trei ani ca lector universitar, a reve-
nit la Braşov în toamna anului 2002,
ca solist concertist al Filarmonicii şi
membru al deja cunoscutei formaţii
„Romanian Piano Trio” (alături de vio-
lonistul Alexandru Tomescu şi violon-
celistul Răzvan Suma), cu care a sus-
ţinut concerte de mare succes în ţară
şi în străinătate. Din 2009 artistul deţi-
ne statutul de solist concertist al Or-
chestrelor şi Corurilor Radio.

În anii trecuţi, artistul a susţinut
un turneu naţional de recitaluri solo
cu un program integral Franz Liszt,
intitulat „Pianul călător – Pe urme-
le lui Franz Liszt”, pe care îl va con-
tinua. Proiectul „Duelul viorilor –
Stradivarius versus Guarneri” l-a
adus alături de violoniştii Liviu Pru-
naru şi Gabriel Croitoru pe scene din
şase oraşe din ţară, iar proiectul „Cele
trei dive” (alături de celebrele cântă-
reţe Ruxandra Donos e, Teodora
Gheorghiu şi Leontina Văduva) – la
Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara.

MAGDA BRATU

în 2014, iar camerele vor fi instalate şi în
sălile în care se descarcă subiectele, pre-
cum şi în sălile în care se evaluează lucră-
rile scrise.

Modul de calculare a mediei de admi-
tere la liceu s-a schimbat din  acest an.
Dacă până acum, media celor patru ani de
gimnaziu avea o importanţă de 50%, pon-
derea acesteia scade la 25%. În schimb,
Evaluarea Naţională pentru liceu va avea
un impact mai mare, adică 75%, faţă de
vechea metodă de calcul cu 50%. Anul
trecut, în Dolj, din totalul de 5.089 de can-
didaţi, peste 3.600 de elevi au obţinut la
Evaluarea Naţională medii peste cinci, iar
aproximativ 1.300 de candidaţi au obţinut
medii sub cinci.

ALINA DRĂGHICI

„Crosul Ziua Olimpică”,
reprogramat pentru duminica viitoare

Competiţia “Crosul Ziua Olimpi-
că”, programată să se desfăşoare

ieri-dimineaţă în Parcului Tinere-
tului din Bănie, a fost amânată din

cauza vremii nefavorabile. Organi-
zatori i – Academia Ol impică

Română - filiala Dolj, Direcţia
Judeţeană pentru Sport şi Tineret

Dolj, Asociaţia Judeţeană „S portul
pentru Toţi” Dolj –  au anunţat că
evenimentul  sportiv, ajuns la cea
de-a XX-a ediţie, s e va des făşura
duminică, 22 iunie, tot în Parcul

Tineretului, la ora 10.00.

Se premiază cea mai numeroasă familie, dar
şi cel mai vârstnic participant

Premiile acordate de Academia Olimpică Româ-
nă, Direcţia Judeţeană pen tru Sport şi Tineret Dolj
şi As ociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi Dolj vor
cons ta în tricouri, dulciuri, diplome şi materiale pu-
blicitare cu însemnele olimpice. „Vor exista şi p remii
speciale: cea mai numeroasă familie participantă,
cel mai vârstnic/ă participant(ă), cel mai tânăr/ă par-
ticipant(ă). Cum e şi normal într-o competiţie, va
exis ta şi un  clasament, primele trei locuri fiind  re-
compensate ş i cu dip lome. Scopul nostru este şi
acela de a atrage cât mai multe pers oane să practice
sport , motiv pentru care îi aşteptăm pe craioveni
într-un număr cât mai mare”, a declarat Alina Iones-
cu , d irecto r execut iv Direcţ ia Judeţeană pent ru
Sport şi Tineret Dolj.

ALINA DRĂGHICI
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Lucrãrile congresului au înce-
put cu discursul emoþionant al
rectorului Universitãþii „Alecu Rus-
so” din Bãlþi – prof. univ. dr.
Gheorghe Popa. ªi spunem emo-
þionant pentru cã, în dulcele grai
moldovenesc, rectorul Gheorghe
Popa a vorbit despre istoria presti-
gioase universitãþi moldovene, de-
spre onoarea deosebitã de a fi gaz-
da unui eveniment atât de impor-
tant pentru mass-media de limba
românã ºi despre ceea ce înseam-
nã ºi a însemnat presa pentru isto-
ria contemporanã a Republicii Mol-
dova: „În cest context al respon-
sabilitãþii gãsesc extrem de actual
genericul sub care se desfãºoarã
congresul: NEW MEDIA – JUR-
NALISM – COMUNITATE”.

Viceprimarul
localitãþii Bãlþi
ne-a vorbit în rusã

Urmãtorul discurs a aparþinut
viceprimarului municipiului Bãlþi –
Alexander Usatîi, a fost rostit în
limba rusã, iar din traducerea ºi
adaptarea cuvântãrii am reþinut
doar cã oficialul local a fost bucu-
ros de prezenþa unui astfel de eve-
niment la Bãlþi ºi cã presa trebuie
sã dea dovadã, în opinia sa, de o

Bãlþi: La Congresul Forumului Internaþional al Jurnaliºtilor Români
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Aceasta este tema ediþiei din acest an a
Congresului al V-lea al Forumului Internaþi-
onal al Jurnaliºtilor Români (FIJR), desfãºu-

rat la Bãlþi – Republica Moldova! Iar tema
se dovedeºte a fi una deosebit de generoasã
ºi de atractivã pentru participanþii la eveni-
ment. Congresul a început vineri seara ºi se

încheie astãzi, lucrãrile fiind deschise cu
alocuþiunea rectorului Universitãþii „Alecu

Russo”. ªi viceprimarul din Bãlþi a rostit un
discurs, fireºte, în limba rusã.

mai mare responsabilitate în ceea
ce priveºte rãspândirea unei infor-
maþii de cea mai bunã calitate.

Mesajul premierului
Iurie Leancã

Un alt mesaj emoþionant a fost
transmis din partea premierului Re-
publicii Moldova, Iurie Leancã, de
cãtre consilierul sãu – Leonid Bu-
jor. „În Moldova, începând cu
sfârºitul anilor ‘90 ai secolului tre-
cut, presa a fost mereu pe post de
formator de opinie, a impulsionat
schimbãrile democratice ºi a influ-
enþat transformãrile calitative la
toate nivelurile societãþii ºi ale in-
stituþiilor statului. Astãzi constat cu
mândrie cã mass-media au deve-
nit o componentã indispensabilã a

vieþii publice, câºtigându-ºi prezen-
þã zilnicã ºi poziþie civicã. Fluxul
informaþional nu stã pe loc, iar
nevoia oamenilor de a fi informaþi
creºte. Este ºi aceasta o dovadã a
rolului pe care îl are presa ºi mã
bucur cã, în topurile încrederii din
Republica Moldova, mass-media
se aflã constant pe primele locuri.
Este un fapt care vã onoreazã, dar
ºi vã responsabilizeazã, dragi jur-
naliºti”, precizeazã premierul Iurie
Leancã în mesajul transmis con-
gresului FIJR.

Premiu tradiþional
pentru jurnalistul
ucrainian Vadin
Bacinschi

Deja tradiþionalul premiu anual
al Forumului Internaþional al Jur-
naliºtilor Români (Diploma de Ex-
celenþã) a fost adjudecat în acest
an de scriitorul ºi jurnalistul Vadim
Bacinschi, pentru aportul substan-

þial la susþinerea presei de limba ro-
mânã din Regiunea Odessa –
Ucraina. „Sunt personalitãþi dedi-
cate patriei ºi neamului care ar me-
rita o maximã recunoaºtere în tim-
pul vieþii. Apelul lor la solidaritate
ºi ajutor este din ce în ce mai rar
auzit de cei care ar trebui sã-i apre-
cieze ca pe un model, într-o pe-
rioadã în care avem mai mult ca
niciodatã nevoie de repere morale
ºi etice. Acolo, în sudul Ucrainei,
un român se încãpãþâneazã sã ofere
o gurã de oxigen comunitãþii ro-
mâneºti, din ce în ce mai hârþuitã
ºi divizatã. O face aºa cum ºtie ºi
poate, aºa cum a fãcut-o de la ab-
solvirea Facultãþii de Jurnalism din
Chiºinãu în 1980, pânã la aceastã
publicaþie – Sud-vest, care rãmâ-
ne poate singurul argument media-
tic demn de luat în seamã. Vadim
Bacinschi are ceva din aura ºi tra-
gismul martirilor – ºi nu este o vor-
bã în vânt! A adunat scrierile ro-

mânilor din sudul Basarabiei, ajuns
sub altã stãpânire, ºi le-a aºezat sub
coperþile a douã antologii. A fãcut-
o sub ochii autoritãþilor locale care,
cu siguranþã „au apreciat” gestul.
Cine ºtie cât a avut de suferit poe-
tul ºi jurnalistul Vadim Bacinschi
ºi familia sa, mutatã la Odessa, ºi
cum a supravieþuit el într-o zonã,
în care, deznaþionalizarea era cu-
vântul de ordine oficial”, se aratã

în documentul care
susþine distincþia
acordatã lui Vadim Ba-
cinschi.

Vadim Bacinschi a
scris cãrþi, a publicat
în presa localã, a avut
ºi tãria de a-ºi edita
propriile versuri. Aco-
lo, banii sunt daþi fãrã
ezitare altei publicaþii
care promoveazã lim-
ba „moldoveneascã”,
de multe ori în… lim-
ba rusã! Au calcula-
toare, faxuri, stoc de
hârtie de calitate, bu-
nãvoinþa autoritãþilor.
Vadim Bacinschi nu
are nimic din toate

acestea. Are tãrie, verticalitate mo-
ralã ºi naþionalã ºi un crez. Este un
pilon în fata valurilor naþionaliste.
ªi nu ºtim cât va rezista dacã nu
construim ºi noi digul încrederii
pentru românii din sudul Ucrainei.

„Apreciem eforturile
jurnaliºtilor dedicaþi
problemelor
românilor
de pretutindeni”

Ministrul secretar de stat Stejã-
rel Olaru a subliniat cu aceastã oca-
zie cã apreciazã eforturile jurnaliº-
tilor dedicaþi problemelor români-
lor de pretutindeni. „Am încercat
în ultima perioadã sã consolidãm
proiectele pe mass-media ºi cred eu
cã am ºi reuºit dacã punem în ba-
lanþã datele statistice în aceastã pri-
vinþã comparând anul 2014 cu anul
2013. Astfel, dacã în anul 2013, vo-
lumul finanþãrilor dedicate proiec-
telor de mass-media s-a ridicat la
suma de 1.130.000 de lei, în anul
2014 volumul acestui tip de finan-
þãri s-a ridicat la suma de 1.900.000
de lei, adicã o creºtere evidentã de
41,5%. Avem satisfacþia cã o bunã
parte din proiectele susþinute de noi
se menþin la un nivel înalt ºi apre-
ciem eforturile jurnaliºtilor dedicaþi
problemelor românilor de pretutin-
deni. Vom consolida presa din me-
diul on-line ºi în anii urmãtori”, a
declarat, în a doua parte a lucrãri-
lor Congresului al V-lea al FIJR, des-
fãºurat la sediul Universitãþii „Ale-
cu Russo, din Bãlþi, secretarul de
stat MAE, ºeful Departamentului
Politici pentru Relaþia cu Românii
de Pretutindeni – Stejãrel Olaru.

Ieri au fost prezentate câteva din lucrãrile pregãtite de participanþi.
„Cuvântul Libertãþii” a prezentat tema „Presa scrisã între perspectivele
ºi provocãrile extinderii Uniunii Europene”. „Jurnal Românesc” a fost
prezentat ca un proiect de succes al conceptului New Media chiar în
deschiderea secþiunii de lucrãri. Au mai fost prezentate: „Rolul tehnolo-
giei în noile media” – Constantin Moroºanu; „New Media în ajutorul
presei tradiþionale ºi contribuþia ei la menþinerea identitãþii românilor
din nordul Bucovinei” – Diana Toma; „Noile Media – Jurnalism – Co-
munitate” – Nicolae Hauca; „Diaspora româneascã în presa localã din
România” – Cosmin Puriº.

NEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITAAAAATTTTTE!E!E!E!E!NEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITAAAAATTTTTE!E!E!E!E!NEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITAAAAATTTTTE!E!E!E!E!NEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITAAAAATTTTTE!E!E!E!E!NEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITAAAAATTTTTE!E!E!E!E!NEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITAAAAATTTTTE!E!E!E!E!NEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITAAAAATTTTTE!E!E!E!E!NEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITAAAAATTTTTE!E!E!E!E!NEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITNEW MEDIA – JURNALISM – COMUNITAAAAATTTTTE!E!E!E!E!
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Cel puþin 6 combatanþi au
fost omorâþi ºi 20 rãniþi într-
un raid aerian al armatei ira-
kiene asupra unui convoi al
trupelor kurde din nordul
Bagdadului, au declarat ieri
pentru AFP un responsabil
militar ºi un medic. Nu se
ºtie deocamdatã dacã atacul,
care s-a produs în timpul
nopþii la Hanaqin, la 150 de
km nord-est de Bagdad, a
vizat trupele kurde sau aces-
tea au fost lovite din greºea-
lã. Deºi Barack Obama anun-
þa vineri, într-o scurtã con-
ferinþã de presã pe marginea
situaþiei din Irak, susþinutã la
Casa Albã, cã þara sa nu va
trimite din nou trupe pentru
a participa la acþiuni împo-
triva teroriºtilor, Pentagonul a pre-
cizat, ieri, cã trimite portavionul
USS George H.W. Bush în Golful
Persic, pentru a dispune de „mai
multã flexibilitate” dacã va fi deci-
sã o operaþiune aerianã în Irak.
Statele Unite nu intenþioneazã sã
trimitã efective terestre în Irak, a
spus Obama vineri, dar au în ve-
dere alte opþiuni. „Nu vom trimite
efective militare combatante în
Irak, dar am cerut echipei de con-
silieri în materie de securitate naþi-
onalã sã pregãteascã un evantai de
opþiuni pentru susþinerea forþelor
de securitate irakiene”, a spus pre-
ºedintele SUA, subliniind cã „fãrã
un efort politic, orice acþiune mili-
tarã va fi sortitã eºecului”. În pa-
ralel, Obama a avertizat cã „dacã
grupul Stat Islamic în Irak ºi Le-
vant va reuºi sã obþinã controlul
asupra marilor rafinãrii, aceastã
situaþie poate deveni o sursã de
preocupare”. Iranul se opune însã
„oricãrei intervenþii militare strãi-
ne în Irak”, a declarat purtãtorul
de cuvânt al Ministerului de Exter-

IrakIrakIrakIrakIrak: A: A: A: A: Aviaþia militarã a atacat poziþii kurde ºi cel puþin 6viaþia militarã a atacat poziþii kurde ºi cel puþin 6viaþia militarã a atacat poziþii kurde ºi cel puþin 6viaþia militarã a atacat poziþii kurde ºi cel puþin 6viaþia militarã a atacat poziþii kurde ºi cel puþin 6
oameni au murit, SUA trimit un portavion în Golful Persicoameni au murit, SUA trimit un portavion în Golful Persicoameni au murit, SUA trimit un portavion în Golful Persicoameni au murit, SUA trimit un portavion în Golful Persicoameni au murit, SUA trimit un portavion în Golful Persic

ne de la Teheran, Marzieh Afkham,
citat ieri de agenþia Isna, cu trimi-
tere la anunþul SUA. „Irakul are ca-
pacitatea ºi pregãtirea necesarã
pentru a lupta împotriva terorismu-
lui ºi extremismului. Orice acþiune
care ar complica situaþia în Irak nu
este în interesul acestei þãri ºi al
regiunii”, a spus Afkham. Tehera-
nul s-a declarat gata sã ajute Bag-
dadul în lupta împotriva ofensivei
jihadiste în curs, fãrã a interveni
însã la sol, autoritãþile iraniene dez-
minþind informaþiile din presã le-
gate de prezenþa unor trupe iranie-
ne în Irak. Grupul Stat Islamic în
Irak ºi Levant (SIIL), afiliat reþelei
teroriste Al-Qaeda, a promis, într-
o înregistrare video, cã va ocupa
oraºul Bagdad, dupã ce a obþinut
controlul asupra provinciilor Nini-
ve ºi Tikrit. „Avem conturi de re-
glat”, a declarat Abu Mohammed
al-Adnani, purtãtorul de cuvânt al
SIIL, transmiþând un avertisment
clar administraþiei ºiite de la Bag-
dad. „Nu renunþaþi la nici mãcar
un centimetru din teritoriile cuce-

rite! Continuaþi marºul! Lupta nu
a început încã, dar va fi la Bag-
dad”, a spus liderul insurgent, ci-
tat de USA Today. Al-Adnani a pro-
mis cã insurgenþii sunniþi vor ocu-
pa ºi oraºele sudice Kerbala ºi Na-
jaf, unde existã locuri considerate
sacre de cãtre musulmanii ºiiþi. In-
surgenþii sunniþi deþin deja contro-
lul asupra oraºelor Mosul, Tikrit,
Fallujah ºi, parþial, asupra oraºului
Ramadi. Totodatã, SIIL a difuzat o
serie de imagini în care sunt pre-
zentate execuþiile a zeci de militari

irakieni capturaþi în confrun-
tãrile din nordul þãrii. Imagi-
nile au fost difuzate pe Twit-
ter de filiala din provincia ira-
kianã Salahedin a grupãrii te-
roriste, relateazã „Los Ange-
les Times”. Execuþiile au avut
loc la periferia oraºului Tik-
rit, dupã ce insurgenþii sun-
niþi au ocupat provincia ira-
kianã Salahedin. În imagini
sunt prezentanþi zeci de mili-
tari irakieni transportaþi la bor-
dul unor camioane spre lo-
cul unde urmau sã fie exe-
cutaþi. Ulterior, militarii, care
îmbrãcaserã haine civile pes-
te uniforme pentru a-ºi as-
cunde apartenenþa, sunt aºe-
zaþi pe un câmp ºi sunt îm-
puºcaþi cu arme automate de

membri ai grupãrii teroriste. În ima-
gini sunt prezentate ºi zeci de vehi-
cule de teren de tip Humvee, Ford
ºi Chevy care aparþineau militarilor
capturaþi ºi care sunt abandonate în
unitãþi militare ºi pe câmpuri. Pre-
mierul irakian Nuri al-Maliki a afir-
mat, vineri, cã forþele de securitate
au început sã cureþe anumite oraºe
de „teroriºti”, relateazã AFP. Forþe-
le irakiene „ºi-au început munca
pentru a ne curãþa oraºele dragi de
aceºti teroriºti”, a declarat Maliki
într-un comunicat.

Negocierile în problema gaze-
lor desfãºurate sâmbãtã la Kiev,
între Rusia ºi Ucraina, cu medie-
rea UE, s-au încheiat fãrã rezul-
tat ºi un termen pentru o nouã
rundã de discuþii pe acest sub-

Negocierile de la Kiev, în problema gazelor,
au continuat ºi ieri, dupã un prim eºec

iect nu a fost stabilit, a anunþat
ieri purtãtorul de cuvânt al con-
cernului rus Gazprom, Serghei
Kuprianov, citat de ITAR-TASS
ºi RIA Novosti. „Negocierile de
sâmbãtã, de la Kiev, s-au înche-

iat la Ministerul ucrainean
al Energiei, în jurul orei
03,00 noaptea, ora Mos-
covei, fãrã rezultat. Noi
termene de negocieri nu
au fost fixate”, a precizat
Kuprianov. În schimb,
Naftogaz, societatea naþi-
onalã de gaze din Ucrai-
na, a anunþat cã negocie-
rile Rusia-Ucraina-UE ur-
mau sã se reia ieri, la ora
19,00 (16,00 GMT). „Ne-
gocierile au fost fixate
pentru ora 19,00. Nego-
ciatorii vor fi aceiaºi”, a
declarat purtãtorul de cu-
vânt al Naftogas, Aliona
Osmolovska. Ministrul

ucrainean al Energiei, Iuri Pro-
dan, preºedintele Gazprom, Alek-
sei Miller, ºi comisarul european
Gunther Oettinger au demarat,
sâmbãtã, la Kiev, negocieri în în-
cercarea de a soluþionarea dife-

rendul dintre Moscova ºi Kiev cu
privire la livrãrile de gaze natura-
le ruseºti pentru Ucraina. Nego-
cierile de la Kiev survin dupã eºe-
cul reuniunii de miercuri de la Bru-
xelles, la care Ucraina a refuzat
oferta Rusiei privind un preþ de
385 de dolari pentru mia de me-
tri cubi, ceea ce ar însemna o re-
ducere a tarifului cu 100 de do-
lari. Guvernul de la Kiev s-a arã-
tat dispus sã achite doar tariful
de 268 de dolari, aplicat pânã
anul trecut în luna decembrie. Un
alt punct de divergenþã între Mos-
cova ºi Kiev îl constituie datorii-
le acumulate de Ucraina pentru
livrãrile de gaze. Moscova a ce-
rut în mod ultimativ Kievului sã
achite pânã astãzi, 16 iunie, 1,95
de miliarde de dolari, plus alte
1,85 de miliarde de dolari pânã la
data de 26 iunie, ameninþând cã,
în caz contrar, livrãrile de gaze
vor fi sistate.

Afganistan: 11 persoane
ucise  în nordul þãrii

Unsprezece persoane, între
care organizatori ai alegeri-
lor prezidenþiale de sâmbãtã,
au fost ucise în nordul Afga-
nistanului în urma unui atac
cu un dispozitiv exploziv
improvizat, au anunþat ieri
responsabili afgani, potrivit
AFP. Cele 11 persoane se
aflau la bordul unui autobuz
cu care se deplasau dupã
închiderea birourilor de
votare. Atacul, produs la
Aybak, capitala provinciei
Samangan, face parte din
cele circa 150 de acte de
violenþã comise sâmbãtã, în
ziua în care a avut loc cel de-
al doilea tur al alegerilor
prezidenþiale. În scrutinul de
sâmbãtã s-au confruntat
Abdullah Abdullah, fost
ministru de Externe (45% din
voturi în turul I), ºi Ashraf
Ghani, fost economist al
Bãncii Mondiale (31,6%).
Cel care va obþine cele mai
multe voturi îl va înlocui pe
Hamid Karzai, care conduce
Afganistanul din anul 2001,
când talibanii au fost înlãtu-
raþi de la putere.

NATO a prezentat „dovezi”
privind implicarea Rusiei
în conflictul din Ucraina

Alianþa Nord-Atlanticã a
prezentat, sâmbãtã, imagini
captate din satelit ce confirmã
suspiciunile cã Rusia le-a
furnizat tancuri ºi alte echipa-
mente militare separatiºtilor
din estul Ucrainei, relateazã
agenþia Reuters. Conform
respectivelor fotografii, mai
multe tancuri de producþie
ruseascã, ce au apãrut sãptã-
mâna aceasta în zone din
Ucraina controlate de separa-
tiºtii rusofoni, au fost obser-
vate anterior pe teritoriul rus,
în imediata vecinãtate a
frontierei ucrainene. Astfel, o
imagine datatã din 6 iunie
aratã cã, în timp ce o unitate
a armatei ruse a pãrãsit zona
în cadrul procesului de retra-
gere a celor circa 40.000 de
soldaþi masaþi în ultimele luni
în apropierea frontierei cu
Ucraina, în acelaºi loc au
apãrut, concomitent, 8 tan-
curi. Ulterior, pe data de 11
iunie, tot acolo au fost
observate 11 tancuri, dintre
care 3 erau urcate în camioa-
ne militare, ce indicã faptul
cã erau pregãtite pentru a fi
transportate pe ºosea. Aceste
imagini „ridicã serioase
semne de întrebare cu privire
la rolul jucat de Rusia în
destabilizarea estului Ucrai-
nei”, a declarat un ofiþer al
NATO care a explicat ºi
comentat fotografiile. El a
precizat cã tancurile de tipul
T-64 observate în estul Ucrai-
nei nu poartã nici un fel de
însemne, fapt care aminteºte
de tacticile folosite de miliþii-
le proruse în acþiunile de
destabilizare a Crimeii.
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Anunþul tãu!
ANAF – Direcþia Generalã Regio-

nala a Finanþelor Publice Craiova -
Administraþia Judeteana a Finanþe-
lor Publice Dolj, organizeazã, în data
de 27.06.2014, ora 10 la sediul sãu din
Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr.
2, în conformitate cu prevederile art.
162 din Ordonanþa Guvernului nr. 92/
2003, privind Codul de procedurã fis-
calã, republicatã, licitatie publica
pentru vanzarea urmatorului bun
aparþinând Maraton Construction
SRL, CUI17065780, cu sediul in Car-
cea, strada Stefan cel Mare nr. 56A:
Teren intravilan in suprafata de 311
mp, situat in strada Nicolae Banes-
cu nr. 1C, Craiova-226.280 lei. Preþul
nu include TVA. Invitãm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor
bunuri sã înºtiinþeze despre aceas-
ta organul de executare, înainte de
data stabilitã pentru vânzare. Pen-
tru participarea la licitaþie ofertanþii
trebuie sã depunã, cu cel puþin o zi
înainte de data licitaþiei, urmãtoare-
le documente: oferta de cumpãrare,
dovada plãþii taxei de participare; îm-
puternicirea persoanei care îl repre-
zintã pe ofertant (procura special le-
galizatã); pentru persoanele juridice
de naþionalitate românã, copie dupã
certificatul unic de înregistrare eli-
berat de Oficiul Registrului Comer-
þului; pentru persoanele fizice româ-
ne, copie dupã actul de identitate;
dovada emisã de creditorii bugetari
cã nu au obligaþii bugetare restante.
Oferta de cumpãrare se va prezenta
în scris organului de executare, înso-
titã de dovada plãþii sumei reprezen-
tând 10% din preþul de pornire a licita-
þiei pânã în ziua de 26.06.2014. Taxa
de participare se va achita in contul
RO16TREZ2915067XXX005062, CUI
4830007. Pentru relaþii suplimentare vã
puteþi adresa Administraþiei Judete-
ne a Finanþelor Publice Dolj, str. Mi-
tropolit Firmilian, nr. 2, Serviciul Exe-
cutare Silitã Contribuabili Mijlocii,
camera 406, tel: 0251402277.

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.

CERERI SERVICIU
Asistentã medicalã cu
experienþã S.I.U.I. la
medic de familie solicit
angajare. Telefon: 0751/
071.998.
Vânzãtoare covrigi, pro-
duse patiserie, ajutor bu-
cãtar, vânzãtor magazin
second-hand. Telefon:
0747/072.570; 0251/
552.089.

OFERTE SERVICIU
ACTIVITATE cu comi-
sioane multiple, prefera-
bil cu experienþã în asi-
gurãri. Telefon: 0723/
354.949.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Evidenþã contabilã SRL,
PF, 11, AF. Telefon:
0744/390.775 sau 0758/
063.773.
Îngrijesc persoanã vârst-
nicã, cu maximã seriozi-
tate, în scopul donãrii
unei locuinþe. Telefon:
0723/466.154.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Apartament 2 camere
ultracentral, ultralux, A.C.
internet, toate dotãrile.
Telefon: 0762/109.595.

Particular vând 2 semi-
decomandate 1/4 sau
schimb cu 2 sau 3 de-
comandate etaj p-3 ºi
dau diferenþa. Telefon:
0742/390.301.
Vând (schimb) aparta-
ment semidecomandat
etaj 1/4 cu apartament
decomandat p/3 sau di-
ferenþa. Telefon: 0742/
390.301.
3 - 4 CAMERE
Vând (schimb) 3 came-
re semidecomandate 43
mp, etaj 1 cu aparta-
ment 2 camere deco-
mandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Telefon:
0351/409.381.

CASE
Vând casã 3 camere,
anexe, pomi, vie, fântânã,
apã ºi canalizare la poar-
tã, localitatea Ciutura. Te-
lefon: 0763/305.850.
Vând casã central 6 ca-
mere 95 mp, curte 143
mp, spaþiu comercial 11
mp, gaze, sau schimb
cu casã. Telefon: 0769/
682.917.
Particular vând casã
centru. Telefon: 0722/
700.102.
Vând casã ºi 600 mp
teren Craiova. Preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.

Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi se-
diu firmã, plus 800 mp
teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de
la comunã, la asfalt, 13
km de Craiova, comu-
na Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.
Vând casã cu dependin-
þe în satul Negoeºti - Dolj.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Vând casã cu 3 came-
re, teren, Craioviþa Nouã
zona Triaj, fãrã acte,
1000 Euro negociabil.
Telefon: 0763/806.750.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând casã recent reno-
vatã cu apã curentã, li-
vadã, vie, în comuna
Giurgiþa. Telefon: 0755/
953.397.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.

Vând teren intravilan în
comuna Leu 1174 mp
zonã comercialã, ieºiri
2x17 m, reþea apã,
electricitate, cadastru,
carte funciarã. Telefon:
0724/572.434; 0351/
179.436.
Vând teren extravilan
16100 mp, Ghindeni.
Telefon: 0727/186.869.
Vând teren 3500 mp
deschidere 15 m pe
ºoseaua Craiova - ªim-
nicu de sus. Preþ 17
Euro. Telefon: 0744/
563.823.
Vând teren zonã centra-
lã, 260 metri pãtraþi. Preþ
210 euro/mp. Telefon:
0769/709.451.
Vând teren 1500 mp
deschidere 30 m Barie-
ra Vâlcii 20 Euro / mp.
Telefon: 0748/887.219.
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan,
cu cadastru, strada
Unirii, nr. 29F (în spa-
tele liceului). Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.
Vând, închiriez teren,
zona CITROEN, MAZ-
DA, Calea Bucureºti,
km 9, ideal showroom
parc auto, benzinãrie,
1000 m, deschidere 18 m,
sau 2000 m - 36 m. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan
650 mp Coºoveni. str.
Scurtu Gheorghe. Tele-
fon: 0251/457.204.
Vând teren ZONÃ CEN-
TRALÃ 350 mp Telefon:
0746/660.001.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de Nord,
15 E/mp. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimni-
cu de Sus la 600 m de
Lacul Tanchiºtilor (între
vile). Telefon: 0351/
170.504.
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BRD-Groupe Societe Generale SA
Craiova oferã spre vânzare prin

licitaþie publicã:

Super Ocazie

Teren intravilan în suprafaþã de
611 mp, pe care se mai aflã o casã
autorizatã ºi construitã în 2007-
P+M, situate în str. General Dra-
galina, Nr. 50B, Craiova, Dolj. Preþ
atractiv. Ofertele se pot depune la
orice Agenþie BRD GSG.

Informaþii la tel. 0729.844.399 si
0731.791.057.

Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spatele
spitalului Balº-Olt. Tele-
fon: 0763/690.698.
Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Tele-
fon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate energie
+ alte avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren intravilan
zona ANL 412 m.p. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.

Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
cu terasã, zonã cen-
tralã. Telefon: 0746/
660.001.
Vând SPAÞIU COMER-
CIAL Brazdã, 26500
Euro. Telefon: 0763/
690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Apartamnet 2 camere cu
casã împrejurimi Craiova.
Telefon: 0771/663.179.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.
Schimb apartament în
Timiºoara cu similar Cra-
iova. Telefon: 0740/
887.095

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând autoturism Dacia
1310, anul fabricaþiei
1993. Telefon: 0765/
789.181.

Solenza - 2004, benzinã,
revizie 2015, stare exce-
lentã 91000 km, 4500
RON, consum sub
4,5%. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Vând maºinã marca
Opel. Telefon: 0760/
299.096.
Vând SKODA FABIA,
an fabricaþie 2006,
50.000 Km, caroserie
Berlinã, culoare gri. îm-
bunãtãþiri. Preþ 4000
Euro negociabil. Telefon:
0721/483.933.

VÂNZÃRI UTILAJE
VÂND automacara
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 su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catargiu Cra-
iova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând þiglã Jimbolia ºi
cãpriori din demolãri. Te-
lefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

Tablouri litografie 30 Ron
bucata, rochie domni-
ºoarã de onoare mãrime
36-40-40 Ron. Telefon:
0351/181.202; 0767/
049.976.
Vând cauciucuri cu jantã
155/13 noi, aragaz voiaj
cu douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular (flex)
D 125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc, ca-
nistrã aluminiu nouã 20
l, reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12V nou,
delcou aprindere Dacia
1310 nou, arzãtoare
gaze sobã D 600 mm.
Telefon: 0251/427.583.
Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut: SIN-
GER PAFF. Telefon:
0745/751.558.
Vând CEAS ELVEÞIAN
original sigilat, garanþie,
tip Jovial 5020G- ss
0313, 200 Euro. Telefon:
0722/456.609.
Vând PC model MSI –
ALL-IN-ONE, WIND
TOP AE 1920 nefolosit,
sigilat, garanþie 300
Euro. Telefon: 0722/
456.609.
Vând mânzã belgianã 8
luni. Telefon: 0741/
975.279.

Vând pãlãrie fetru nr. 55
nouã - 50 lei, sapã ºi cas-
ma cu coadã 7 lei/buc,
saltea Dormeo 2/1m cu
husã 90 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat de sudurã,
autogen polizor, borma-
ºinã, parbriz Tico. Tele-
fon: 0761/155.549.
Vând 3 locuri de veci.
Telefon: 0770/661.777.
Vând albine, familii puter-
nice. Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de spãlat,
frigider inox, televizor mic
ºi mare, ºifonier stejar.
Telefon: 0752/142.493.
Vând remorcã auto 240
kg nefolositã cu prelatã,
60 elemente calorifer
fontã, 5 baterii, 110 þigle
beton. Telefon: 0251/
458.192.
Vând ªabloane impri-
mat Steag UE ºi NATO
toate mãrimile plus
ºabloane pentru BATIS-
TE toate mãrimile ma-
nuale. Telefon: 0723/
684.511.
Vând 2 televizoare 5 ani
cu diagonala 30 ºi 37
cm, 120 Ron. Telefon:
0729/977.036.
Vând plug pentru boi.
Telefon: 0251/421.727.

Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil -
stazã perfectã. Telefon:
0720/231.610.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3 bra-
þe 25 lei, fereastrã cu toc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STU-
DIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefo-
losiþi, antiderapante, cã-
rucior copii modern. Te-
lefon: 0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci fã-
cute dar nefinisate la ci-
mitirul Romaneºti, con-
venabil. Telefon: 0729/
977.036.
Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit lo-
cuinþe la un preþ ieftin. Te-
lefon: 0729/092.211.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 14.00.4.00.4.00.4.00.4.00.

Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex mare,
calculator instruire copii
nou, combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri, piei
bovinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/
682.917.
Vând uºã glasvant sigi-
latã, televizor color dia-
gonalã 30 cm - 100 lei,
motor maºinã spãlat Al-
balux, Telefon: 0729/
977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.
Vând antifurt auto, dulap
haine, aragaz voiaj ºi
butelie, aparat foto, bici-
cletã, aparat mãsurã,
pãturã antistres. Telefon:
0351/461.140; 0785/
634.748.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Te-
lefon: 0251/598.518.

Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din pie-
le, maºinã de cusut, ga-
lerii sculptate, 9 ha pã-
dure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu ca-
pac smãlþuitã 20 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri, mas-
cã Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor
color Grundig micã de-
fecþiune 50 lei, cuptor cu
microunde geam spart
40 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamota-
tã tip Coralex, stare foar-
te bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric, þea-
vã neagrã, schelã me-
talicã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând þuicã de prune ºi
vin roºu. Telefon: 0765/
291.623.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/
989.439.

Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri Elect-
record de muzicã popu-
larã ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând canapea extensi-
bilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg,  2 damigene 10-15
litri, 15 lei/buc. Telefon:
0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon: 0767/
153.551.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”. TE-
LEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând þuicã prune 15 lei,
de fructe 12 lei. Telefon:
0723/653.261.

Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în funcþi-
une, marca Pocket 24 F,
Italia. Telefon: 0722/
680.138.
SCHIMBURI

Binoclu + aparat foto cu
motoretã. Telefon: 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, even-
tual defectã, DVD re-
corder. Telefon: 0351/
181.202; 0767/049.976.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament 2
camere ultracentral – ul-
tralux, toate dotãrile,
A.C., internet. Telefon:
0762/109.595.
Închiriez apartament 2
camere, etaj 2, ultra-
central, pretabil firmã.
Telefon: 0745/698.425.
Închiriez apartament
decomandat Sãrari, re-
novat, apã potabilã
contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Te-
lefon: 0761/665.763.
Închiriez spaþiu stradal,
birou mobilat, depozit,
Dezrobirii. Telefon:
0351/437.906.

DIVERSE
Caut meseriaºi pentru a
fora un puþ. Telefon:
0748/195.954.
Cedez teren extravilan
4500 mp în schimbul re-
paraþii case + anexe gos-
podãreºti. Telefon: 0727/
884.205.
Cumpãr cãþel SCHNAUT-
ZEER ºi veveriþe. Telefon:
0721/995.405.

DECESE
Cu durere în suflet ing.
Bîþu Constantin anunþã
decesul tatãlui sãu, BÎÞU
VICTOR. Înhumarea are
loc azi, 16.06.2014,ora
12.00, în comuna Leu.
Pentru tot devotamen-
tul ºi grija pe care ne-
apurtat-o ºi ne-a ocro-
tit pe toþi, candela îi va
fi veºnic aprinsã la cã-
pãtâi! Pioasã amintire!
Regrete eterne!
CONDOLEANÞE
Primarul Comunei Leu ºi
consilierii locali sunt alã-
turi de familia domnului
inginer Bîþu Constantin
ºi  îi transmit sincere con-
doleanþe pentru imensa
pierdere suferitã la dece-
sul tatãlui. Dumnezeu
sã-l ocroteascã veºnic!
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ªTIRI CUPA MONDIALÃ

Italienii par sã exceleze cu jocul lor
de pase la aceastã ediþie a Mondialului.
În primul meci pe care l-au jucat în gru-
pa D, cel împotriva Angliei (2-1), 93,2%
din pasele „azzurilor” au fost corecte,
cel mai ridicat procent din acest punct
de vedere la un meci de Campionat Mon-
dial, de la ediþia din 1966. Mijlocaºul Da-

Italienii au bãtut recordulItalienii au bãtut recordulItalienii au bãtut recordulItalienii au bãtut recordulItalienii au bãtut recordul
de pase corecte în meciul cu Angliade pase corecte în meciul cu Angliade pase corecte în meciul cu Angliade pase corecte în meciul cu Angliade pase corecte în meciul cu Anglia

niele De Rossi a impresionat fiind cel mai
bun pasator al meciului. Acesta a reuºit
sã transmitã corect 104 din cele 110
pase încercate (94,6%). ªi Andrea Pirlo
a avut un procentaj excelent în dreptul
sãu fiind contabilizate 103 pase corecte
din cele 112 încercate (92%). Prin vic-
toria cu Anglia, „Squadra Azzura” a pus

capãt unei serii negre de patru meciuri
fãrã victorie la Cupa Mondialã. Italienii
remizaserã în 2006 cu Franþa (1-1) în
finala de la Berlin, câºtigatã la penalty-
uri, iar la ediþia din 2010, din Africa de
Sud, a pãrãsit competiþia încã din faza
grupelor, dupã 1-1 cu Paraguay, 1-1 cu
Noua Zeelandã ºi 2-3 cu Slovacia.

Dupã primele opt partide jucate la acest
Campionat Mondial s-a înscris de 28 de

Vedeta naþionalei Croaþiei a suferit o con-
tuzie puternicã ºi e posibil sã rateze urmã-
toarele douã meciuri ale Croaþiei: contra

De 32 de ani nu s-au mai înscris
atât de multe goluri la Mondial

ori, o medie incredibilã de
3,5 goluri pe meci, record ce
nu a mai fost atins din 1982,
de la Cupa Mondialã din Spa-
nia. Acum patru ani, în pri-
mele opt meciuri s-au înscris
doar 16 goluri, o medie de
doar douã goluri pe partidã.
În 2006, s-au marcat 18 de
goluri în primele opt partide,
în 2002 s-au înscris 25 de
goluri, în 1998 au fost 22 de
goluri, 18 reuºite în 1994, în
1990 au fost 21, în 1986 s-
au marcat 19 goluri ºi abia în

1982 au fost înscrise tot atât de multe
goluri ca la ediþia prezentã.

Luka Modric, incert pentru
urmãtoarele douã meciuri

Camerunului ºi Mexicului. Luka Modric a
fost integralist în partida de debut de la
Campionatul Mondial, pierdutã de repre-

zentativa þãrii sale, scor 1-3,
cu Brazilia, însã la final a
acuzat dureri la un picior ºi
a fost transportat la spital.
Mijlocaºul a rãmas internat
peste noapte la unitatea me-
dicalã din Salvador pentru a
efectua câteva examene me-
dicale ºi a primit o veste
bunã: nu a suferit rupturã de
ligamente, ci o simplã con-
tuzie care îl face incert, în
primul rând, pentru confrun-
tarea de miercuri cu „Leii ne-
îmblânziþi”.

Peste 150 de protestatari s-au strâns în faþa se-
diului FIFA din Zurich, unde au vandalizat clãdirea
forului, sloganul folosit fiind „Iubim fotbalul, urâm

Dupã ce medicul naþionalei
Franþei, Franck Le Gall, a afir-
mat cã Ribery nu este prezent la
Mondial pentru cã se teme de
seringi, vedeta lui Bayern Mun-
chen  a reacþionat criticându-ºi
conaþionalul. Acesta a declarat
cã, în realitate, nu a fost de
acord cu tratamentul propus de

Ribery îl criticã pe medicul naþionalei Franþei
staff-ul medical francez. „Nu îmi
este fricã de ace. Dar nu am vrut
ca medicul francez sã îmi injec-
teze cortizon. ªtiu cã nu este
ceva bun”, a spus Franck Ribe-
ry. Unul dintre marii absenþi ai
Mondialului, Ribery se aflã în
centrul unui scandal între repre-
zentativa Franþei ºi clubul Bay-

ern Munchen, legat de lombal-
gia care l-a determinat sã lipseas-
cã de la CM 2014 din Brazilia.
Acesta l-a susþinut pe medicul
echipei Bayern Munchen, doc-
torul Hans-Wilhelm Müller-Woh-
lfahrt, al cãrui plan de tratament
pe bazã de injecþii a fost criticat
de medicul naþionalei Franþei.

Sediul FIFA din Elveþia,
vandalizat de protestatari

FIFA!”. Aceºtia au vopsit gardurile ºi geamurile clã-
dirii fiind nevoie de intervenþia poliþiei, care a ºi ope-
rat câteva arestãri. Protestul din Elveþia a avut loc în

semn de solidaritate cu acþiunile similare din
Brazilia, unde în aceastã perioadã se desfãºoarã
Cupa Mondialã de fotbal. Brazilienii au contestat
în mai multe rânduri organizarea acestui eveni-
ment sportiv în þara lor prin prisma faptului cã
sumele de bani cheltuite cu aceastã ocazie au
fost uriaºe, în detrimentul utilizãrii lor pentru
rezolvarea unor probleme de ordin social. Auto-
ritãþile sud-americane sunt în alertã maximã pe
perioada disputãrii Cupei Mondiale, pentru a îm-
piedica degenerarea protestelor de stradã. 18 per-
soane au fost arestate, sâmbãtã, în timpul ma-
nifestaþiilor împotriva Cupei Mondiale, la Belo
Horizonte ºi Fortaleza, în timp ce la Rio de Ja-
neiro poliþia a intervenit pentru dispersarea fani-
lor argentinieni turbulenþi.

Succesul înregistrat contra
Camerunului (1-0) le-a dat
aripi mexicanilor, iar una din
vedetele echipei, atacantul lui
Manchester United, Javier
Hernandez sperã ca naþionala
„El Tri”  sã îºi depãºeascã
performanþa cea mai mare,
adicã sferturile de finalã. „ªtiu
cã trebuie sã o luãm pas cu

Mexicanii vor sã
atingã mãcar

sferturile de finalã
pas ºi sã ne concentrãm pe
fiecare meci în parte, dar nicio
echipã nu poate fi de neînvins,
iar noi putem bate oricare
dintre selecþionatele prezente la
turneu”, a afirmat atacantul
mexican. Mexic va juca
urmãtorul meci din grupa A
împotriva Braziliei, mâine, de la
ora 22:00.

Fotbal spectacol în Brazilia
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12 iunie: Brazilia – Croaþia 3-1

13 iunie: Mexic – Camerun 1-0

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

13 iunie: Spania – Olanda 1-5

14 iunie: Chile – Australia 3-1

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: Columbia – Grecia 3-0

15 iunie: Coasta F. – Japonia 2-1

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: Uruguay – Costa R. 1-3

15 iunie: Anglia – Italia 1-2

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

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Naþionala Olandei, fostã adver-
sarã a „tricolorilor” în prelimina-
riile pentru Brazilia, a ridiculizat
Spania, în debutul celor douã la
CM, 5-1, vineri searã, la Salvador,
revanºându-se astfel pentru finala
pierdutã la precedenta ediþie, cea
din Africa de Sud 2010.

Dupã un început echilibrat, mar-
cat de-o ºansã imensã a lui Sneij-
der, care, scãpat singur spre poar-
tã, ºi l-a luat la þintã pe Casillas, „La
Roja” a deschis scorul prin Xabi
Alonso, dintr-un penalty acordat
uºor de italianul Rizzoli, la un con-
tact între Diego Costa ºi De Vrij.
Momentul psihologic al jocului l-a
avut în prim plan pe David Silva,
echipierul lui City neputând sã-l în-
vingã pe Cillessen, din postura de
unu la unu cu portarul olandez. De
aici a început declinul campioanei
en-titre. Prima piatrã de temelie a
pus-o Van Persie, care l-a lobat pe
Casillas cu o loviturã de cap din

Revanºã cu vârf ºi îndesat!

Van Persie ºi Robben
au distrus Spania

16m, dupã o centrare în spatele de-
fensivei iberice a lui Blind. Partea
secundã s-a jucat cu preponderen-

þã într-o singurã direcþie. Cu un
Cassilas mai ezitant ca niciodatã ºi
cu un „centralii” Ramos ºi Pique
sub orice criticã, trupa lui Del Bos-
que a fost carne de tun! Robben,
cu o „dublã”, dupã ce ºi-a bãtut joc
de fiecare datã de defensiva adver-
sã, De Vrij, ce-i drept, în prealabil,
dupã un fault nesancþionat la Casil-
las, ºi Van Persie, graþie unui „ca-
dou” venit de la apãrãtorul buturilor
iberice, au pus în scenã cea mai grea
înfrângere a Spaniei din ultimii 64
de ani. Asta, nemailuând în calcul ºi
alte ocazii rarisime ale oamenilor lui
Van Gaal, printre care ºi o „trans-
versalã” a aceluiaºi Van Persie.

Mult lãudata naþionalã a statului
Chile a avut mult de furcã cu Aus-
tralia. Sud-americanii au fost sal-
vaþi de un debut de meci perfect,

Noroc cu startul fulminant
luând un avantaj de douã goluri
pânã în minutul 14, dupã punctele
semnate de Alexis Sanchez ºi Val-
divia. Cel al ultimului, unul de pus

în ramã, cu “transversala”, de la
marginea careului. “Cangurii”, pro-
fitând, posibil, ºi de relaxarea sud-
americanilor, au preluat frâiele jo-
cului, iar unul dintre veterani, Tim
Cahill, a redus din diferenþã, dupã
ce l-a bãtut clar într-un duel aerian
pe Medel. Bresciano, aflat la al trei-
lea Mondial alãturi de “Socceros”,
n-a fost departe nici el sã-l învingã
pe Bravo, portarul chilian salvân-
du-ºi coechipierii în douã rânduri.
Tocmai în prelungiri au scãpat de
emoþii marii favorþi, odatã cu reu-
ºita rezervei Beausejour, ºut în cros
de la 18m.

Bãtrâna echipã a Greciei, care a
barat drumul „tricolorilor” spre CM,
plus cã vom da de ea ºi în prelimina-
riile pentru CE 2016, a reuºit decât
rareori sã se ia la trântã cu tonica
selecþionatã a Columbiei.

Dupã numai 5 minute, Cuadrado
ºi Armero au dat un prim rãspuns.
Mijlocaºul Fiorentinei l-a ameþit pe
Holebas, în flancul stâng, a centrat
în mijlocul careului, iar Armero a
expediat balonul în plasã.

Aproape imediat, Panagiotis Kone
l-a avut pe 1-1 în bocanc. Dar n-a
fãcut decât sã dea semnalul unei
dominaþii destul de sterile a grecilor:
59 la sutã posesie, o singurã ocazie
mai acãtãri, semnatã de acelaºi Kone.
În schimb, pe contratac, James
Rodriguez era cât pe ce sã dubleze

Cu Didier Drogba pe bancã,
Coasta de Fildeº a pãrut o echipã fãrã
busolã contra Japoniei. Lipsitã de idei
ºi paralizatã de reuºita lui Honda (16),
naþionala africanã pãrea sã înceapã
cum nu se mai prost aventura în
Brazilia.

În minutul 62 însã, Drogba a
strâns din dinþi ºi, încã nerefãcut
dupã o accidentare suferitã la antre-

Revenirea „elefanþilor”
Cu Drogba în teren, altã încredere

nament, a intrat pe teren. Reacþia
africanilor a fost uluitoare, iar tot jo-
cul a început sã se lege. Douã minu-
te mai târziu, Bony a egalat cu o lo-
viturã de cap din apropiere. Alte douã
minute, ºi africanii erau în avantaj.
Aceeaºi schemã! Mingea în dreapta
la Aurier, care a aruncat-o la 6 metri
de poarta adversã, de unde Gervin-
ho a strecurat-o la colþul scurt.

Cartonaºe galbene: Bamba 54, Zokora 58 / Yoshida 23, Moris-
hige 64.

Arbitru: Enrique Osses (Chile).

Columbienii ne-au arãtat
cum sã-i baþi pe greci

avantajul.
Cam acelaºi tablou ºi la reluare.

Ba vârsta a început sã-ºi spunã ºi
mai apãsat cuvântul. ªi-a venit sen-
tinþa: corner deviat de Aguilar, “lat”
Teo Gutierrez, 2-0. Imediat, altã sec-
venþã a incapacitãþii elenilor: Gekas,
cu toatã poarta goalã în faþã, a trimis
în “transversalã”.

A fost momentul în care Santos
s-a decis sã dea o ºansã noii genera-
þii, cea împotriva cãreia vor juca pro-
babil “tricolorii” în preliminariile Euro
2016: Fetfatzidis (23 ani) ºi Mitro-
glou (26) în locul lui Salpingidis, res-
pectiv Gekas. Degeaba. Poate Ka-
ragounis, ºi-a zis selecþionerul. Nici
o ºansã! ªi James Rodriguez, servit
cu cãlcâiul de Cuadrado, a închis
tabela.

Coasta de Fildeº  2-1  Japonia
Stadion: Arena Pernambuco – Recife, spectatori: 40.267.

Au marcat: Bony 64, Gervinho 66 / Honda 16.

Barry – Aurier, Zokora, Bam-
ba, Boka (Djakpa 75) – Tiote, Yaya
Toure, Serey Die (Drogba 62) –
Gervinho, Kalou, Bony (Ya Ko-
nan 78).

Selecþioner: Sabri Lamouchi.

Kawashima – Uchida, Yoshida,
Morishige, Nagatomo – Hasebe
(Endo 54), Yamaguchi – Okazaki,
Honda, Kagawa (Kakitani 86) –
Osako (Okubo 68).

Selecþioner: Albero Zaccheroni.

Cartonaºe galbene: Casillas 65 / De Guzman 25, De Vrij 41, Van Persie 66.
Arbitru: Nicola Rizzoli (Italia).

Stadion: Arena Fonte Nova – Salvador, spectatori: 48.173.
Au marcat: Xavi Alonso 27 pen. / Van Persie 44, 80, Robben 53,

72, De Vrij 64.
Casillas – Azpilicueta, Pique, S.

Ramos, J. Alba - X. Alonso (Pe-
dro 63), Busquets – D. Silva (Fa-
bregas 78), Xavi, Iniesta – D. Cos-
ta (Torres 63).

Selecþioner: Vicente Del Bosque.

Cillessen – Janmaat, Vlaar, De
Vrij (Veltman 77), M. Indi, Blind -
Nigel De Jong, De Guzman (Wij-
naldum 62), Sneijder – Robben,
Van Persie (Lens 79).

Selecþioner: Louis van Gaal.

Spania  1-5  Olanda

Cartonaºe galbene: Aranguiz 86 / Cahill 44, Jedinak 58, Milligan 67.
Arbitru: Noumandiez Doue (Coasta de Fildeº).

Stadion: Arena Pantanal – Cuiaba, spectatori: 40.275.
Au marcat: A. Sanchez 12, Valdivia 14, Beausejour 90+2 / Cahill 35.

Bravo – Isla, Medel, Jara,
Mena – Vidal (Gutierrez 60),
Diaz, Aranguiz – A. Sanchez, Val-
divia (Beausejour 60), E. Vargas
(Pinilla 88).

 Selecþioner: Jorge Sampaoli.

Ryan – Franjici (McGowan 49),
Wilkinson, Spiranovici, Davidson
– Jedinak, Milligan – Oar (Hallo-
ran 69), Bresciano (Troisi 78),
Leckie – Cahill.

Selecþioner: Ange Postecoglou.

Chile  3-1  Australia

Cartonaºe galbene: Sanchez 26 / Papastathopoulos 52, Salpingidis 55.
Arbitru: Mark Geiger (SUA).

Ospina – Zuniga, Zapata, Yepes,
Armero (Arias 74) – Cuadrado,
Aguilar (Mejia 69), J. Rodriguez,
Sanchez – Ibarbo, Gutierrez (Mar-
tinez 76).

Selecþioner: Jose Pekerman.

Karnezis – Torosidis, Papastatho-
poulos, Manolas, Holebas – Salpin-
gidis (Fetfatzidis 57), Maniatis, Kat-
souranis, P. Kone (Karagounis 78)
– Gekas (Mitroglou 64), Samaras.

Selecþioner: Fernando Santos.

Columbia  3-0  Grecia
Stadion: Arena Mineirao – Belo Horizonte, spectatori: 57.174.

Au marcat: Armero 5, Gutierrez 58, J. Rodriguez 90+3.
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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

Asearã: Elveþia – Ecuador
Asearã: 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

Azi-noapte: 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

Anglia ºi Italia s-au ridicat la nivelul
aºteptãrilor ºi au oferit un meci savu-
ros, ieri noapte, la Manaus, în inima jun-

Doar “azzurrii” au zâmbit la final

Spectacol în jungla amazonianã
glei amazoniene. 32 de
grade au fost la ora de-
butului jocului, iar ni-
velul umiditãþii a trecut
de 60 la sutã!

Reeditarea duelului
din sferturile Campio-
natului European din
2012, câºtigat de Ita-
lia la penalty-uri, a în-
ceput cu o veste proas-
tã pentru echipa lui
Cesare Prandell i .
“Squadra Azzurra” nu
a putut miza pe cãpi-

tanul Gianluigi Buffon, care nu s-a re-
fãcut la timp dupã o accidentare suferi-
tã la unul dintre antrenamentele dinain-

tea partidei.
Sirigu l-a înlocuit însã cu brio, chiar

dacã a încasat un gol de la Sturridge,
dupã un contraatac rapid al englezilor
(37). Reuºita venea la numai douã mi-
nute dupã ce Marchisio deschisese sco-
rul cu o torpilã de la marginea careului.

Scorul final a fost stabilit în minutul
50, când Candreva l-a ridiculizat pe Bai-
nes ºi a centrat perfect pentru o lovitu-
rã de cap a lui Balotelli, scãpat din mar-
caj de Cahill.

“A fost aproape imposibil ca jucãto-
rii sã menþinã nivelul ridicat pe aceas-
tã vreme. Echipa a suferit, dar am reu-
ºit sã dominãm mijlocul terenului.Am
lucrat foarte bine la antrenamente, iar
acest lucru s-a vãzut pe teren. Jucãtorii
englezi aveau crampe la mijlocul repri-
zei secunde, în timp ce noi continuam
sã alergãm. Înseamnã cã munca a dat
roade”, a spus tehicianul italian Cesare
Prandelli, la Rai Sport.

“Ne-am bucurat cã începem Mon-
dialul în faþa unei echipe tari, ºtiam
cã va fi un meci istoric. Condiþiile cli-
matice ne afecteazã foarte mult”, a de-
clarat ºi Roy Hodgson, selecþionerul bri-
tanicilor.

Ceea ce se anunþa a fi un meci uºor
pentru Uruguay s-a dovedit a fi un adevã-
rat coºmar. Deºi a condus cu 1-0 la pau-
zã, semifinalista ediþiei trecute a CM ºi cam-
pioana Americii de Sud a fost învinsã
de Costa Rica, scor 1-3!

Sud-americanii n-au putut conta pe Luis
Suarez, Gheata de Aur a Europei, atacan-
tul lui Liverpool fiind în continuare acci-
dentat, dar au început partida cu Diego
Forlan ºi Edinson Cavani în ofensivã. Vâr-
ful lui PSG a deschis scorul dintr-un pe-
nalty în minutul 24, fault cãpitanul Luga-

Întârziaþii camerunezi au intrat în
CM ca ultimii veniþi, dar urmãtorii
serviþi de arbitri, dupã gazda Brazilia!
În doar 19 minute (11-30), brigada
columbianã i-a anulat douã goluri
valabile mexicanului Giovanni dos
Santos. Iar Eto’o putea sã producã
surpriza la cealaltã poartã, barã din
apropiere (21)! “Aztecii” s-au încurcat
ºi reciproc: Marquez i-a ciupit o minge
de pe frunte lui Moreno, pregãtit pentru

Costaricanii au produs primul
“ºoc” al turneului final

no, iar partida pãrea deja rezolvatã.
Costa Rica a revenit însã motivatã de la

vestiar ºi i-a îngheþat pe sud-americani cu douã
goluri în numai 3 minute. Campbell (54) ºi
Duarte (57) l-au învins pe Muslera – ultimul
dintr-un ofsaid nesemnalizat, iar Uruguayul a
capotat. Elevii lui Oscar Tabarez n-au putut
înscrie nici mãcar golul egalizator. Mai mult,
Urena l-a învins ºi el pe Muslera în minutul
84, ridiculizînd complet apãrarea campioanei
Americii de Sud. În plus, Maxi Pereira a vã-
zut “roºu” în prelungiri ºi va rata urmãtoarele
douã meciuri din grupã, cu Anglia ºi Italia.

Nici arbitri nu i-au putut

opri pe mexicani
plonjonul de 1-0!

Dupã pauzã, Peralta a irosit singur cu
Itandje. Un preview pentru golul de
peste 10 minute: portarul a scos din faþa
lui Dos Santos, Oribe l-a învins cu un
ºut pe jos (61). ªi cât de aproape fusese
Assou-Ekotto chiar înainte, dintr-o
loviturã liberã deviatã! Camerunul putea
egala în final, dar Rodriguez a scos din
faþa porþii, apoi Ochoa (90) a reþinut
“capul” periculos al lui Moudandjo.

Cartonaºe galbene: Sterling 90+2.
Arbitru: Bjorn Kuipers (Olanda).

Hart – Johnson, Cahill, Jagielka, Baines
– Gerrard, Henderson (Wilshere 73) – Wel-
beck (Barkley 61), Sterling, Rooney – Stur-
ridge (Lallana 80).

Selecþioner: Roy Hodgson.

Sirigu – Darmian, Barzagli, Paletta, Chiel-
lini – De Rossi – Candreva (Parolo 79), Pir-
lo, Verratti (T. Motta 57), Marchisio – Balo-
telli (Immobile 73).

Selecþioner: Cesare Prandelli.

Anglia  1-2  Italia
Stadion: Arena Amazonia – Manaus, spectatori: 39.800.
Au marcat: Sturridge 37 / Marchisio 35, Balotelli 50.

Cartonaºe galbene: Lugano 50, Gargano 56, Caceres 81.
Cartonaº roºu: M. Pereira 90+4.
Arbitru: Felix Brych (Germania).

Uruguay  1-3  Costa Rica
Stadion: Estadio Castelao – Fortaleza, spectatori: 58.679.

Au marcat: Cavani 24 pen. / Campbell 54, Duarte 57, Urena 84.
Muslera – M. Pereira, Lugano, Godin,

Caceres – Gargano (Gonzales 60), Arevalo
Rios, Stuani – C. Rodriguez (Hernandez 76),
Forlan (Lodeiro 60), Cavani.

Selecþioner: Oscar Tabarez.

Navas – Gamboa, Umana, Gonzalez,
Duarte, Diaz – Bolanos (Barrantes 89), Bor-
ges, Tejeda (Cubero 74), Campbell – Ruiz
(Urena 83).

Selecþioner: Jorge Pinto.

Cartonaºe galbene: H. Moreno 57 / Nounkeu 77.
Arbitru: Wilmar Roldan (Columbia).

Mexic  1-0  Camerun
Stadion: Arena Das Dunas – Natal, spectatori: 39.216.

A marcat: Peralta 61.

Ochoa – Layun, H. Moreno, Rafa Mar-
quez, F. Rodriguez, Aguilar – Guardado (Fa-
bian 69), J. Vazquez, H. Herrera (Salcido
90+2) – Giovanni Dos Santos, O. Peralta
(J. Hernandez 74).

Selecþioner: Miguel Herrera.

Itanjde – Djeugoue (Nounkeu 46), Nkou-
lou, Chedjou, Assou-Ekotto – A. Song (Webo
79), M’Bia, Enoh – Chupo-Moting, Eto’o,
Moukandjo.

Selecþioner: Volker Finke.
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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

Interes deosebit pentru finala campionatului naţional
de juniori, care a avut loc sâmbătă seara, la Berceni, între
Universitatea Craiova şi Dinamo. Circa 1.500 de specta-
tori au asistat la meci, mulţi dintre ei susţinând echipa
puştilor din Bănie, care au ratat însă câştigarea primului
titlu din cariera lor. Meciul s-a jucat practic în prima repri-
ză, una foarte spectaculoasă, cu cinci goluri şi alte faze
de poartă. Au câştigat dinamoviştii, scor 3-2, goluri mar-
cate de: Manole 4, 16, Neaţă 22 / Costea 5, Buzărnescu

Partida Germania – Portugalia
a devenit deja una tradiţională la
marile c ompetiţii. Ultimele două
dispute la turnee finale au fos t la
Europenele din 2012 şi 2008,  am-
bele câştigate de nemţi, 1-0 (Go-
mez) şi 3-2 (Schweins teiger, Bal-
lack, Klose / Nuno Gomes, Hel-
der Postiga), iar ultima dispută la
Mondiale a fost în 2006, când tot
germanii s-au impus, pe teren pro-
priu, scor 3-1 (Schweinstiger 2
şi Petit – aut.  / Nuno Gomes).
Germania şi Portugalia s-au în-
frunta până acum de 17 ori,  iar
bilanţul este favorabil Germaniei,
cu nouă vic torii, faţă de numai
trei ale Portugaliei.Germania a
câştigat primul său meci la fieca-
re Cupă Mondială din 1990 încoa-
ce. Partida cu Portugalia va f i cu
numărul 100 pentru Germania la
Cupa Mondială,  Nationalman-
nschaft devenind prima ec hipă
care atinge acest număr. Portu-
galia încă tremură pentru reface-
rea superstarului Cristiano Ronal-

Lusitanii,
în calea panzerelor

Germania - Portugalia este al treilea derby
de la Mondiale, după Spania – Olanda şi Anglia - Italia

Grupa G
Germania – Portugalia

Salvador, „Fonta Nova”, ora 19 (TVR 1)
Germania: Neuer – Boateng, Hummels, Mertesacker, Howedes
– Khedira, Lahm – Ozil, Kroos, Muller – Klose. Antrenor:

Joachim Low.
Portugalia: Rui Patricio – J. Pereira, Bruno Alves, Pepe, Fabio

Coentrao – Raul Meireles, Miguel Veloso, Joao Moutinho – Nani,
Hugo Almeida, Cr. Ronaldo. Antrenor: Paolo Bento.

Arbitru: Milorad Mazic (Serbia)
do, „Balonul de Aur” oferind emo-
ţii lusitanilor după ce nu a reuşit
să termine câteva antrenamente
săptămâna trecută ş i a lipsit şi de
la două meciuri amicale. Porta-
rul de rezervă Eduardo şi William
Carvalho au dezvăluit însă că Ro-
naldo este „fit” şi gata să le pună
probleme nemţilor.  „E sănătos
100 % şi pregătit să dea tot ce e
mai bun pentru a fac e un debut
foarte bun. Avem mari speranţe
în el,  doar este Balonul de Aur”,
spun c oec hipierii lui Ronaldo. În
res t,  Paolo Bento nu se poate

plânge, s ingura sa incertitudine
fiind legată de alegerea vârfului
împins,  Hugo Almeida,  Helder
Postiga ş i Eder având şanse ega-
le de a începe disputa.

Probleme cu „Schweini”
Germania l-a pierdut pe Marco

Reus chiar când Mondialul stătea
să înceapă, iar Low are şi proble-
me în defensivă. Astfel, contra
portughezilor, selecţionerul neamţ
ar putea alinia o defensivă cu pa-
tru stoperi de meserie, în condiţii-

le în care Lahm este preferat la
mijloc, unde l-a „urcat” Guardiola
la Bayern, iar tânărul Durm n-ar fi
încă o soluţie pentru absenţa coe-
chipierului său de la Dortmund,
Schmelzer. De ultimă oră este pro-
blema lui  Bastian Schweinsteiger,
care are şanse minime să fie apt
pentru Portugalia. Fotbalistul lui
Bayern s-a accidentat la piciorul
stâng la antrenamentul de vineri.
Lahm îl va avea astfel coleg de li-
nie pe Khedira, deşi acesta după o
lungă perioadă de absenţă. Khedi-
ra are totuşi un meci important „în

picioare”, fiind titularizat de Carlo
Ancelotti în finala UEFA Cham-
pions  League,  c u Atletic o.  În
schimb, Klose este aşteptat să în-
ceapă Mondialul ca titular şi să-şi
continue cursa de a deveni cel mai
bun marcator din istoria Mondia-
lelor, fiind la două goluri de cele
16 ale brazilianului Ronaldo. Klo-
se, cu 19 meciuri la turnee finale,
se poate apropia de an alt record,
cel de jocuri deţinut de compatrio-
tul său Lothar Matthaeus, care a
disputat 25 de meciuri la aceste
competiţii.

„Stelele negre” visează la semifinale
Pentru SUA va fi al 30-lea meci la Cupa Mondială, în vreme ce pentru

Ghana a fi al zecelea. Cele două echipe s-au întâlnit până acum de două
ori, la ultimele două Cupe Mondiale, iar selecţionata „Stelelor negre” s-a
impus de fiecare dată cu scorul de 2-1. Ghana a impresionat la CM
2010, fiind la un singur penalty de a deveni prima echipă africană califi-
cată în semifinalele unei Cupe Mondiale, dar a părăsit competiţia, elimi-
nată de Uruguay. Ghanezii au în lot nume importante, precum Michael
Essien, Kevin-Prince Boateng sau Asamoah Gyan, iar săptămâna trecută
au surclasat Coreea de Sud cu 4-0, într-un meci amical. Klinsmann, a
optat pentru jucători mai puţini cunoscuţi, lăsându-l acasă pe golgheterul
all-time al echipei, Landon Donovan.

Grupa G

Ghana – SUA
Natal, „Das Dunas”, ora 1 (TVR 1)

Ghana: Kwarasey - Asamoah, Boye, Mensah, Afful - Essien,
Muntari - Jordan Ayew, Andre Ayew, Kevin-Prince Boateng -

Gyan (căpitan). Antrenor: Kwesi Appiah.
SUA: Howard — Johnson, Besler, Cameron, Beasley - Becker-

man, Bradley - Jones, Bedoya, Dempsey - Altidore. Antrenor:
Jurgen Klinsmann.

Arbitru: Jonas Eriksson (Suedia)

Nici una dintre echipe nu a mai
câştigat un meci la Cupa Mondială
din 1998. Iran a învins cu 2-1 echi-

Grupa F

Iran - Nigeria
Curitiba, „Arena da Baixada”, ora 22 (TVR 1)

Iran: Davari —Beitashour, Hosseini, Sadeghi, Pooladi -
Nekounam, Teymourian, Haddadifa - Shojaei, Dejagah - Ghoo-

channejhad.Antrenor: Carlos Queiroz.
Nigeria: Enyeama - Ambrose, Oboabona, Omeruo, Oshaniwa -

Obi Mikel, Onazi, Azeez, Victor Moses - Odemwingie, Emenike.-
 Antrenor: Stephen Keshi.

Arbitru: Carlos Vera (Ecuador)

Debutează campioana Africii

pa SUA la Lyon, în urmă cu 16 ani,
acesta fiind singurul său succes la
Cupa Mondială. Aceasta este a patra

apariţie la Cupa Mondială, după cele
din 1978, 1998 şi 2006. Un singur
meci a avut între cele două echipe,
în ianuarie 1998, africanii învingând
cu scorul de 1-0. Selecţionerul ni-
gerian Stephen Keshi a fost căpita-
nul echipei în 1994, când ‘”Super-
Vulturii’” au câştigat o grupă din care
mai făcea parte şi Argentina, ajun-
gând în optimile de finală. Ca şi
atunci, Nigeria este campioana Afri-
cii şi este favorită în acest duel, deşi
nu au câştigat vreo partidă de pre-
gătire, iar la Cupa Confederaţiilor de
anul trecut au fost doar sparring-
partner. Forţa nigerienilor stă în atac,
unde Emenike şi Odemwingie sunt
letali pe spaţii largi.

Chiar dacă nu a primit oficial con-
firmarea că va face parte anul viitor
din Liga I, CS Universitatea Craiova
îşi reia p regătirile astăzi, o dată cu
majoritatea echipelor din primul eşa-
lon. Alb-albaşt rii se vor reuni la  sta-
dionul „Ion Oblemenco” la ora 16
s ub  comanda an trenorilor Ionel
Gane, George Biţă şi Silviu Lung.
urmând să efectueze vineri, 20 iu-
nie, vizita  medicală. Timp de o săp-
tămână, jucătorii Universităţii se vor
antrena pe plan local.

CS Universitatea
se reuneşte astăzi

În perioada 24 iu-
nie – 11 iulie, Univer-
s itatea Craiova va
efectua un stagiu de
pregătire centralizat
în  Aus tria. Primul
meci oficial este pro-
gramat peste o lună,
pe 16 iulie, în Cupa
Ligii. Cu excepţia jucătorilor la care
s-a renunţat, Pleşan, Izvoranu, Lati-
novic, Dragu, Precup şi Vandelanoit-
te, sunt aşteptaţi la antrenamente cei

care au făcut parte din lot în sezonul
precedent, plus achiziţiile Straton,
Avrămia, Herghelegiu, Mateiu, Kay,
Nuno Rocha, Băluţă.

Craiova a ratat titlul la juniori B
31. Cel mai bun jucător al finalei a fost declarat Patrick
Petre, fiul fostului jucător al „câinilor”. Antrenorul Nelu
Petrişor a folosit echipa: Burci (46 Nica) – Ghincea, Obea-
nu (70 Cojocaru), Luică (46 C. Andrei), Dudea, Armăşelu,
Ivan, Buzărnescu, Gheorghiu, Căpăţână, Costea.

În finala mică, Viitorul Constanţa s-a impus în faţa ce-
lor de la Viitorul ”Mihai Georgescu” Cluj Napoca, scor 5-
2, goluri: Fl. Coman (3), Ianis Hagi şi Al. Stoica, respectiv
Moraru şi Dinu. 


