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Astăzi

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu zice că-i place turis-
mul şi de-aia merge de la un par-
tid la altul.

19:00
Belgia- Algeria
22:00
Brazilia - Mexic
18 iunie
1:00
Rusia -
Coreea de Sud
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Fântâna muzicală din Craiova, care ar urma să fie demolată, nu trebuie înlocuită cu orice formă
de artă, atrag atenţia specialiştii. Radu Ionescu, şeful arhitecţilor din Bănie, are deja în minte o idee
despre cum ar trebui să arate această fântână, dar se va înscrie la concursul de soluţii numai dacă
juriul care va delibera proiectele va fi format din nume cu rezonanţă în domeniul artei.

Noua fântâna muzicală a Craiovei,
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Sindicaliştii
Unimedical
pichetează, joi,
sediul DSP Dolj

Joi, s indicalişt ii Unimedical
de la Spitalul Jude ţe an din
Craiova vor piche ta sediul Di-
re cţie i de  Sănătate  Publică
(DSP) Dolj,  între ore le 9.00-
11.00. Principalele reve ndicări
ale salariaţilor din sistemul sa-
nitar sunt cre şte rea salariilor
prin aplicare a Le gii 284/2010,
fapt ce ar permite creşte ri sa-
lariale între 20 şi 30%; elimi-
narea deficitului de  pe rsonal
care  se  ridică în acest  mo-
me nt, potrivit  liderilor sindi-
cali, la 40% ş i asigurare a con-
diţiilor nece sare  acordării de
se rvicii medicale  de  calitate.

RADU ILICEANU

„Rinocerii”,
un spectacol de
Robert Wilson
în cheia
umorului absurd

Liberalii doljeni,
la răscruce
de drumuri

Grupul de  iniţ iativă pe ntru
păstrare a ide ntităţii libe rale
de  la Dolj,  f ide l lui Călin Po-
pe scu Tărice anu,  preşedinte-
le  Senatului,  are drept lider
pe  vice primarul Cristina Ca-
langiu,  f lancată de  patru con-
silieri locali municipali -  Flo-
re n tin Ră zvan S ocote a nu,
Andrei Nanu,  Traian Beţiu şi
Laura Nicole ta Pope scu – dar
şi de alţ i membri ai PNL Dolj,
pe  care nu-i mai e nume răm.
Ace sta ar fi nucle ul libe ral
care rămâne consecvent ide o-
logiei partidului. ..
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$1 EURO ...........................4,3993 ............. 43993
1 lirã sterlinã..........................5,5174.......................55174
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METEO

1 dolar SUA.......................3,2516........32516
1 g AUR (preþ în lei).......133,9923.....1339923
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Averse de
ploaie

Premierul Victor Ponta a declarat,
ieri, în debutul ºedinþei Biroului Per-
manent Naþional al PSD, cã situaþia în
regiune se deterioreazã ºi cã se opresc
gazele, dar cã, dupã ce a discutat, di-
mineaþã, cu ministrul Energiei, a aflat
cã România are rezerve necesare ast-
fel încât timp de ºase luni nu vor fi
probleme. „Vedeþi cã situaþia în regiu-
ne se deterioreazã, se opresc gaze. Azi
de dimineaþã (n.r. - ieri dimineaþã) am
stat cu ministrul Energiei ºi vreau sã
dau un semnal de acum, imediat, cã
pentru România, pe termen scurt, ºase
luni, nu e nici un fel de problemã, avem
rezervele necesare”, a spus Ponta. El
a arãtat cã cel mai important lucru în acest mo-
ment este ca pe toatã scena politicã sã existe
stabilitate ºi predictibiliate. “Principala respon-
sabilitate privind stabilitatea se îndreaptã cãtre
noi, ca fiind partidul cel mai mare din coaliþia de
guvernare. Vreau sã vã rog pe toþi, în toate struc-
turile pe care le reprezentaþi - Parlament, struc-
turi locale, Guvern - sã daþi acelaºi mesaj: cã e o
perioadã în care România are nevoie mai mult
decât orice de seriozitate ºi stabilitate”, a solici-
tat premierul. Populaþia României este „exclus”
sã fie afectatã de sistarea livrãrilor de gaze ru-
seºti spre Ucraina, întrucât existã suficiente gaze
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Marian Sârbu, avizat
prim-vicepreºedinte al ASF

Fostul ministru al Muncii din par-
tea PSD ºi fost preºedinte UNPR Mari-
an Sârbu a fost avizat ieri de comisiile
reunite de buget, finanþe, bãnci din
Parlament pentru a prelua poziþia de
prim-vicepreºedinte al Autoritãþii de
Supraveghere Financiarã, în locul lui
Daniel Dãianu, care a demisionat din
funcþie pentru a candida pe o poziþie
în CA-ul BNR. Sârbu este în prezent
membru neexecutiv în Consiliul ASF,
iar anterior a ocupat poziþia de pre-
ºedinte al Comisiei Naþionale de Su-
praveghere a Sistemului de Pensii Pri-
vate. Totodatã, comisiile reunite de
buget, finanþe, bãnci ºi comisiile eco-
nomice l-au avizat pe Cornel Coca
Constantinescu pentru o poziþie nee-
xecutivã în Consiliul ASF, în locul lui
Marian Mârzac, care a demisionat
recent. Fostul preºedinte al AS-
F Dan-Radu Ruºanu, omul de afaceri
Ilie Carabulea ºi Marian Mârzac sunt
judecaþi în stare de arest în dosarul
„Carpatica”, în care sunt acuzaþi de
fapte de corupþie.

PSD a decis sã continue
discuþiile cu PP-DD

BPN al PSD a decis, ieri, ca forma-
þiunea sã continue negocierile cu PP-
DD pentru formarea de alianþe locale,
a anunþat preºedintele Victor Ponta.
„Din punct de vedere politic, am sta-
bilit faptul cã vom continua discuþii-
le pentru formarea unor alianþe în
toate structurile locale cu cei de la
PP-DD, pentru a suplini ruperea
USL de cãtre PNL ºi trecerera aces-
tora în alianþe cu PDL”, a spus Pon-
ta. El a arãtat cã PSD va încheia cu
PP-DD un acord la nivel naþional
privind colaborarea localã ºi pro-
iecte parlamentare, dacã va exista
aceastã posibilitate. Ponta a mai spus
cã PP-DD nu a cerut, pânã acum, sã
intre la guvernare.

Coaliþia de guvernare va propu-
ne Parlamentului sã se reuneascã, la
începutul lunii iulie, într-o sesiune
parlamentarã extraordinarã, pentru a
ratifica Acordul de asociere a Repu-
blicii Moldova la Uniunea Europea-
nã ºi pentru a da un vot proiectului
de lege care vizeazã reducerea CAS
cu 5 puncte procentuale la angajator,
a anunþat, ieri, premierul Victor Pon-
ta. Acesta a explicat cã este impor-
tant ca România sã fie prima þarã care
sã voteze acordul de asociere a Re-
publicii Moldova la UE, fiind vorba
de “un gest simbolic pe care Româ-
nia trebuie sã îl facã”. Totodatã, Pon-
ta a precizat cã dacã Parlamentul va
da un vot ºi pe proiectul referitor la
modificarea Codului Fiscal, preºedin-
tele Traian Bãsescu va putea sã pro-

Premierul crede cã va fi un vot
cvasi-unanim pentru reducerea CAS

Mugur Isãrescu a fost avizat ieri,
în unanimitate, de comisiile reunite
de buget, finanþe, bãnci din Parla-
ment, pentru al cincilea mandat de
guvernator al Bãncii Naþionale a Ro-
mâniei, pe o perioadã de cinci ani,
poziþie pe care o ocupã de 24 de ani.
Isãrescu a þinut o alocuþiune în faþa
comisiilor reunite, în care a punctat
câteva dintre obiectivele noului man-
dat, printre acestea numãrându-se
aderarea la zona euro în 2019 ºi intra-
rea în Uniunea Bancarã. Tot ieri, co-
misiile reunite i-au avizat pe Florin
Georgescu pentru poziþia de prim-vi-
ceguvernator al BNR, precum ºi pe
Bogdan Olteanu ºi Liviu Voinea pen-
tru funcþiile de viceguvernatori, în
timp ce candidatura actualu-
lui viceguvernator Cristian
Popa a fost respinsã. ªi Ni-
colae Dãnilã a rãmas pe dina-
farã. Premierul Victor Ponta a
confirmat ieri, anterior votu-
lui din Parlament, cã PSD ºi
UNPR îi susþin pe ministrul
delegat pentru Buget, Liviu
Voinea, ºi pe secretarul de stat
din Ministerul Finanþelor
Gheorghe Gherghina, pentru
a ocupa funcþiile de vicegu-
vernator, respectiv membru
în noul Consiliu de Adminis-

Voinea ºi Gherghina, în conducerea
BNR, Isãrescu – guvernator încã 5 ani

înmagazinate în depozitele subterane, iar produc-
þia depãºeºte consumul, a declarat la rândul sãu,
într-un comunicat, ºi ministrul delegat pentru
Energie, Rãzvan Nicolescu. „Am avut în aceastã
dimineaþã (ieri - n.r.), împreunã cu operatorul de
transport gaze naturale, Transgaz Mediaº, o ana-
lizã a situaþiei, iar din datele primite rezultã cã avem
deja stocate peste 1,4 miliarde de metri cubi de
gaze naturale. Mai mult, în ultima lunã ºi, inclusiv,
în prezent, producþia internã a României depãºeº-
te consumul naþional, ceea ce ne ajutã foarte mult.
ªi, sã nu uitãm, cã vin luni de varã, în care consu-
mul scade natural”, a spus Nicolescu în comuni-

cat. Grupul rusesc Gazprom, de la care
România importã indirect gaze natura-
le, a anunþat ieri cã a avertizat Comisia
Europeanã în legãturã cu “posibile per-
turbãri” în aprovizionare, în cazul în care
Ucraina, cãreia Rusia a decis sã încete-
ze sã-i mai furnizeze gaze neplãtite în
avans, preleveazã gaze din volumele
aflate în tranzit, relateazã AFP. Potrivit
Gazprom, compania ucraineanã Nafto-
gaz “este obligatã sã garanteze tranzi-
tul” cãtre Europa. Însã, în cazul în care
situaþia de conflict dintre Rusia ºi Ucrai-
na se prelungeºte, România are un plan
de mãsuri, potrivit Departamentului pen-
tru Energie. “Guvernul dã asigurãri cã o

problemã în alimentarea cu gaze naturale a popula-
þiei din România este exclusã nu numai acum, dar ºi
în lunile de iarnã. Dar, cu toate acestea, sperãm ca
aceastã disputã dintre Rusia ºi Ucraina pe tema
gazelor sã se soluþioneze cât mai rapid”, a mai spus
Nicolescu. Ulterior, Guvernul a anunþat, printr-un
comunicat, cã este interesat sã stimuleze investiþii-
le în petrol ºi gaze naturale pentru independenþã
energeticã, iar resursele de gaze din Marea Neagrã
pot contribui esenþial la acest obiectiv, motiv pen-
tru care investiþiile ExxonMobil (n.r. – cu al cãrui
vicepreºedinte, Mark Alberts, s-a întâlnit premierul
ieri) ºi ale altor companii vor fi sprijinite.

mulge aceastã lege luna
viitoare, urmând ca mãsu-
ra de reducere a CAS-ului
sã intre în vigoare de la 1
octombrie. “Am stabilit, la
nivelul Parlamentului, sã
propunem coaliþiei ºi sã
reuºim ca propunerea de
modificare a Codului Fis-
cal privind reducerea cu
5% a contribuþiilor sociale
sã treacã prin Senat în
aceastã sesiune ºi prin

Camera Deputaþilor printr-o sesiune
extraordinarã, pe care o vom propu-
ne pentru începutul lunii iulie. În nu-
mele Guvernului, vom propune Par-
lamentului ca la începutul lunii iulie
sã aibã o sesiune extraordinarã a
ambelor Camere (...)”, a spus pre-
mierul. Anterior, acesta precizase cã
Guvernul va transmite miercuri Par-
lamentului proiectul privind redu-
cerea CAS cu 5 puncte procentua-
le pentru angajator. „Miercuri (n.r.
- astãzi), Guvernul va trimite cãtre
Parlament proiectul de modificare a
Codului Fiscal privind reducerea
contribuþiilor de asigurãri sociale cu
5%. Eu vreau sã îi rugaþi pe toþi par-
lamentarii noºtri sã fie prezenþi. (...)
Cred cã va fi un vot cvasi-unanim”,
a spus premierul.

traþie (CA) al BNR, dintre propuneri
dispãrând Cristian Popa ºi Nicolae
Dãnilã. „Pentru board-ul BNR îl vom
susþine ca prim-viceguvernator pe
Florin Georgescu, viceguvernator –
domnul Liviu Voinea ºi membri în
board - Daniel Dãianu ºi Gheorghe
Gherghina. Acesta sunt cele patru
propuneri ale noastre”, a spus Pon-
ta. „Atât Gherghina, cât ºi Voinea, au
încercat în ultimul timp sã limiteze
anumite propuneri de cheltuieli cu
care miniºtrii au venit pe masa Gu-
vernului. Existã o nemulþumire faþã
de activitatea lor ºi cel puþin unul ris-
cã sã fie înlocuit, postul revenind
UNPR”, au declarat pentru Media-
fax, joi, mai multe surse.

Preºedintele PSD, Victor Ponta, a menþio-
nat, ieri, cã îºi va depune candidatura în ca-
drul Consiliului Naþional al PSD, care va fi
convocat pentru data de 1 august, dacã va
decide sã candideze la alegerile prezidenþiale.
Ponta a anunþat, dupã ºedinþa BPN al PSD,

Dacã decide sã candidez la prezidenþiale, Ponta
spune cã îºi depune candidatura pe 1 august

calendarul evenimentelor PSD privind desem-
narea candidatului pentru funcþia de preºe-
dinte al României. Întrebat dacã se va numãra
ºi el printre competitori, Ponta a rãspuns:
„Dacã voi decide sã candidez la funcþia de
preºedinte al României, evident cã îmi voi de-

pune candidatura în cadrul Consiliului Naþio-
nal. (...) Dacã e un singur candidat, îl vom de-
semna în Congresul din septembrie. Dacã sunt
mai mulþi candidaþi, atunci trebuie sã avem
procedura de desemnare din cadrul partidului
a celui care dupã aceea merge la Congres”.
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Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Fântâna din centrul Craiovei,
care a uimit o þarã întreagã la
inaugurarea sa – în 2007 – ºi-a
trãit traiul ºi trebuie schimbatã.
Autoritãþile locale au ajuns la
concluzia cã arteziana din Piaþa
Prefecturii are cel puþin douã
defecte pentru care nu mai poa-
te fi lãsatã sã funcþioneze sub
aceastã formã. Municipalitatea
considerã cã este prea costisi-
toare, fiind necesari mulþi bani
pentru întreþinerea pieselor,
nermaipunând la socotealã mo-
bilizarea de personal pentru igie-
nizarea bazinelor de apã. Toto-
datã, fântâna dã ºi semne cã a
îmbãtrânit, tot repertoriul jocu-
rilor de apã, lumini ºi muzicã fi-
ind acelaºi în toþi aceºti ani.

Arteziana nu va fi, deocam-
datã, demolatã

Prin urmare, Primãria Craio-
va a decretat cã fântâna a intrat
într-o perioadã de decãdere ºi a
anunþat un concurs de soluþii
pentru înlocuitoarea sa. S-a vor-
bit ºi despre un premiu tentant
pe care îl va primi persoana care
va veni cu cel mai spectaculos
proiect. Pânã sãptãmnâna trecu-
tã, nu se ºtia despre nici o idee,
pentru cã nici un specialist nu
venise cu vreun proiect concret.
Autoritãþile sunt însã rãbdãtoa-
re ºi îi aºteaptã pe arhitecþi sã-
ºi spunã cuvântul. Pe de altã par-
te, pentru cã trebuie sã vinã
vara, cu temperaturi foarte ri-
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Fântâna muzicalã din Craiova, care ar urma sã fie demo-
latã, nu trebuie înlocuitã cu orice formã de artã, atrag aten-
þia specialiºtii. Radu Ionescu, ºeful arhitecþilor din Bãnie,
are deja în minte o idee despre cum ar trebui sã arate
aceastã fântânã, dar se va înscrie la concursul de soluþii
numai dacã juriul care va delibera proiectele va fi format
din nume cu rezonanþã în domeniul artei.

dicate, nici municipalitatea nu se
grãbeºte sã o închidã definitiv,
arteziana muzicalã fiind lasatã
funcþioneze pânã se va ºtie cu ce
va fi înlocuitã.

Juriul concursului, cea mai
importantã piesã

Propunerea a stârnit deja ru-
moare în breasla arhitecþilor.
Radu Ionescu, ºeful arhitecþilor
din Craiova, este dispus sã se în-
scrie la acest concurs de soluþii,
mai cu seamã cã ºtie cel mai bine
ce tip de construcþie se preteazã
cel mai bine aici. Arhitectul îºi
pune însã problema dacã juriul

deliberativ al
concursu lu i
va fi format
din profesio-
niºti  consa-
craþi. „Felicit
autoritatea lo-
calã  pentru
ideea de a or-
ganiza un

concurs, dar sã fie unul foarte
bun prin organizare. Poate sã fie
chiar un concurs internaþional.
Mã voi înscrie ºi eu la acest
concurs dacã va fi un juriu care

sã adune arhitecþi de foarte bunã
calitate, la scarã naþionalã, ºi sã
ne garanteze, prin prestanþa lui,
cã alegerea este excepþionalã ºi
cã obiectele vor fi minunate”.

Fântâna muzicalã a plãcut
oamenilor

Fântâna muzicalã cu ale sale
12 jocuri de ape ºi ºapte melo-
dii nu i-a încântat pe arhitecþii
craioveni atunci când a fost

pusã în operã. Radu Ionescu
spune cã a avut rezerve în mo-
mentul în care a vãzut-o pentru
prima datã, dar cã ºi-a schim-
bat impresia dupã ce a consta-
tat cã atrage multã lume. „Îna-
inte nu am putut sã mã pronunþ,
dar când am vãzut cã oamenii
se strâng acolo am spus cã este
un succes. Dacã analizãm fap-
tul cã iarna nu are un aspect co-
respunzãtor, acesta este un mi-
nus. Urmeazã sã fie o altã fân-
tânã care sã adune ºi mai mulþi
oameni, care sã fie un simbol
pentru zona respectivã. Pentru
asta trebuie sã fie niºte oameni
deosebit de talentaþi, iar proiec-
tul sã fie premiat de un juriu re-
dutabil care sã aprecieze ºi ar-
monia fântânilor pe planul ora-
ºului”.

Cum trebuie sã arate noua
fântânã

Unul dintre cei mai buni cu-
noscãtori ai arhitecturii din
Craiova, arhitectul Radu Iones-
cu spune cã zona centralã a

oraºului nu este foarte preten-
þioasã ºi cã nu necesitã un anu-
me tip de fântânã. Acest lucru
înseamnã o libertate de crea-
þie mare pentru arhitecþi. „Din
pãcate pentru oraºul nostru,
Calea Unirii a fost complet de-
molatã dupã cutremurul din
1977, este o stradã numai ca
traseu tradiþionalã, are multe
blocuri, în afarã de restauran-
tul Minerva. Dacã era vechea
Unirii – cea pe care o vedem
în diverse fortografii ºi cãrþi
ilustrate care au apãrut deja ºi
care fascineazã pe toatã lumea,
au trezit multe regrete aceste
cãrþi poºtale - ei bine atunci nu
era cea mai bunã soluþie. Ori-
cum nu trebuie neapãrat sã pui
nou în nou ºi vechi în vechi.
Se pot face combinaþii foarte
subtile de elemente moderne în
zone tradiþionale care trebuie
sã fie foarte bine studiate, fã-
cute cu talent ºi inspiraþie. Nu
mai este vorba de bun simþ, ci
de o adevãratã inspiraþie, de
opere de artã”.
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Paginã realizatã de  CARMEN ZUICAN

Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, duminicã, poliþiºti din
cadrul Secþiei 14 Poliþie Ruralã
Bîrca, în urma activitãþilor inves-
tigative întreprinse, l-au depistat
ºi prins pe Cãtãlin Cristi Gae, de
47 de ani, din Craiova pe nume-
le cãruia Tribunalul Dolj a emis
mandat de executare a pedepsei
privative de libertate. Sentinþa a
rãmas definitivã pe 15 aprilie
a.c., Gae fiind condamnat la 4
ani de închisoare pentru infrac-
þiuni economice, din data de 24
aprilie a.c. figurând ca urmãrit
inetrnaþional. „Bãrbatul a fost
introdus în arestul IPJ Dolj ºi
urmeazã sã fie transferat în pe-
nitenciar pentru ispãºirea pedep-
sei”, ne-a declarat agent princi-
pal Amelia Cãprãrin, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

Magistraþii Curþii de Apel Cra-
iova au pronunþat prima condam-
nare definitivã a craioveanului Cã-
tãlin Cristi Gae, într-unul dintre
dosarele penale în care a fost ºi este
judecat pentru infracþiuni de eva-

Craiovean condamnat definitivCraiovean condamnat definitivCraiovean condamnat definitivCraiovean condamnat definitivCraiovean condamnat definitiv
pentru evaziune, încarcerat de poliþiºtipentru evaziune, încarcerat de poliþiºtipentru evaziune, încarcerat de poliþiºtipentru evaziune, încarcerat de poliþiºtipentru evaziune, încarcerat de poliþiºti

Craioveanul Cãtãlin Cristi Gae,
de 47 de ani, „colecþionar” de do-
sare de evaziune fiscalã, condam-
nat definitiv în aprilie a.c. la 4 ani
de închisoare cu executare, a fost
prins ºi încarcerat de poliþiºtii dol-
jeni în cursul zilei de duminicã.

ziune fiscalã sau înºelãciune. Pe 15
aprilie a.c., judecãtorii l-au con-
damnat pe Gae la 4 ani de închi-
soare cu executare pentru evaziu-
ne fiscalã. În plus, acesta este obli-
gat sã achite cãtre ANAF suma de
700.044 lei, despãgubiri civile.
Pentru a fi siguri cã se va recupe-
ra suma, judecãtorii au instituit se-
chestru asigurator asupra bunuri-
lor inculpatului.

Trimis în judecatã în februarie
2013

Reamintim cã, administratorul
SC Certrans SRL Craiova, Cristi
Cãtãlin Gae, a fost trimis în jude-
catã în acest dosar pe 7 februarie
2013. Potrivit rechizitoriului pro-
curorilor Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, între anii 2007-
2009, Cãtãlin Gae, în calitate de
administrator al SC Certrans SRL
Craiova, „a desfãºurat activitãþi de
comerþ en-gros cu cereale, nede-
clarând aceste operaþiuni la orga-
nele fiscale ºi neevidenþiindu-le în
actele contabile, sustrãgãndu-se

astfel de la plata
obligaþiilor cãtre bu-
getul de stat – TVA
ºi impozit pe profit“.
Anchetatorii au es-
timat cã prin activi-
tatea infracþionalã
Gae a adus un pre-
judiciu bugetului
statului de 700.044
de lei. Mai mult,
pentru a încerca sã-
ºi piardã urma ºi pentru a scãpa
de obligaþiile fiscale, pe 28 iulie
2008, inculpatul a cedat fictiv pãr-
þile sociale ale SC Certrans SRL
cãtre un pensionar suferind de tu-
berculozã. Acesta din urmã, fãrã
sã ºtie ce a semnat, a devenit unic
asociat ºi administrator al socie-
tãþii. Pensionarul, care nu ºtia sã
scrie ºi sã citeascã, dupã cum au
stabilit anchetatorii, a declarat cã
Gae l-a pus sã semneze documen-
tele dupã ce l-a convins cã actele
sunt fãcute pentru a i se mãri pen-
sia. Ulterior, inculpatul a continuat
sã administreze în fapt societatea

SC Certrans SRL, întocmind ºi
folosind borderouri de achiziþii
cereale pentru a putea retrage con-
stant sume importante de bani din
conturile societãþii.

ªapte ani de închisoare la
Tribunalul Dolj

La finalul anului trecut, în de-
cembrie 2013, judecãtorii Tribu-
nalului Dolj l-au gãsit vinovat pe
Cãtãlin Cristi Gae ºi l-au condam-
nat la 7 ani de închisoare pentru
evaziune fiscalã. Instanþa a mai
dispus ca bãrbatul sã achite ANAF
suma de 700.044 de lei, din care

188.422 de lei reprezintã impozit
pe profit ºi 511.621 de lei con-
travaloarea TVA. Atât inculpatul,
cât ºi procurorii au declarat apel,
soluþionat în aprilie de Curtea de
Apel Craiova. Bãrbatul mai are
douã dosare în care este incul-
pat, pe rolul Înaltei Curþi de Ca-
saþie ºi Justiþie, în care este acu-
zat de evaziune fiscalã tot cu ce-
reale ºi înºelãciune, dupã ce a
folosit documente false ca sã in-
ducã în eroare administratorii
unei firme din Timiº. Urmeazã ca
ÎCCJ sã pronunþe ºi în aceste
cazuri hotãrâri definitive.

Echipajele  Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU)
al judeþului Dolj au fost alertate,
duminicã  dupã-amiazã, în jurul
orei 16.30, de dispariþia a douã

Bãrbat ºi femeie înecaþi dupã ce
au vrut sã traverseze Jiul cu cãruþa

Douã persoane, un bãrbat ºi o femeie, de 49, respectiv 43
de ani, care au vrut sã traverseze Jiul, cu cãruþa, în comuna
Teasc, duminicã dupã-amiaza, au fost gãsite ieri, de pom-
pierii doljeni. Cadavrele celor douã persoane înecate au fost
gãsite la câþiva kilometri de locul unde dispãruserã.

Bãrbatul, care fusese dat în urmã-
rire din aprilie, mai are pe rol încã
douã cauze în care este judecat pen-
tru evaziune fiscalã ºi altul de în-
ºelãciune, ambele fiind acum în
faza recursului, pe rolul Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie.

personae care încercau sã traver-
seze Jiul, în  zona  localitãþii
Teasc. Un bãrbat care vãzuse
cãruþa celor doi, de care mai era
legatã încã una, luate de curenþi,

a sunat pe 112 anunþând
evenimentul. La faþa locu-
lui a ajuns un echipaj de cã-
utare-salvare de la Detaºa-
mentul 2 Pompieri Craiova
cu un camion ºi o barcã
pleumaticã,  pentru cãuta-
rea celor douã persoane.
Pânã la lãsarea întunericu-
lui cãutãrile au rãmas fãrã
rezultat, fiind recuperate
doar atelajele cu care au
vrut sã treverseze Jiu. Po-
liþiºtii au reuºit sã stabileas-
cã identitatea celor doi, ªte-
fan Biciu, de 49 de ani, din
Calopãr ºi concubina sa,
Natalia Pistruescu, de 43
de ani, din Malu Mare. Ieri

dimineaþã pompierii au reluat cã-
utãrile, iar în jurul prânzului au
reuºit sã gãsescã trupurile fãrã
viaþã ale celor doi, medicii pre-
zenþa la faþa locului neputând
face altceva decât sã constate
decesul acestora. Pompierii aver-
tizeazã populaþia asupra perico-
lului pe care îl prezintã apele Jiu-
lui în aceastã perioadã ºi îi sfãtu-
iesc pe doljeni sã nu se aventure-
ze în nici o zonã a râului, pentru
cã este periculos.

Un craiovean de 24 de ani, la
volanul unui autoturism marca Ja-
guar, înmatriculat în Marea Brita-
nie, a fost oprit, ieri, în jurul prân-
zului, pe strada A.I. Cuza din muni-
cipiu, de poliþiºtii Biroului Rutier
Craiova care desfãºurau o acþiune
de verificare a autoturismelor în-
matriculate în alte state. Dupã ce a
refuzat sã prezinte actele la control
ºi a devenit agresiv, înjurându-l pe
poliþistul de la Rutierã, acesta a che-
mat un echipaj de „mascaþi” de la
Serviciul Acþiuni Speciale al IPJ
Dolj, tânãrul fiind încãtuºat ºi dus
la sediul Poliþiei Rutiere de pe stra-
da „Câmpia Islaz”, împreunã cu cei
trei pasageri din maºinã. Aici a fost
identificat, stabilindu-se cã este vor-
ba despre Rãzvan
Mãciucã, de 24
de ani din Craio-
va. În urma veri-
ficãrilor, s-a con-
statat cã Rãzvan
Mãciucã avea
permis de condu-
cere corespunzã-
tor ºi documente
pentru autovehi-
cul, dar nu le avea
asupra sa, cum

ªofer încãtuºat pentru cã s-a certat
cu poliþiºtii de la Rutierã

cere legea. În aceste condiþii, oa-
menii legii l-au amendat cu 900 de
lei pentru adresarea de cuvinte ºi
expresii jignitoare poliþistului ºi cu
alte 2.550 lei pentru încãlcãri de na-
turã contravenþionalã a legislaþiei ru-
tiere, între care faptul cã avea apli-
cate pe geamurile autoturismului
folii neomologate, nu purta centura
de siguranþã ºi lipsa documentelor.
„Craioveanul a fost sancþionat con-
travenþional de poliþiºti cu 900 de
lei conform prevederilor Legii 61/
2001 ºi cu încã 2.550 lei pentru mai
multe încãlcãri ale OUG 195/2002
privind circulaþia pe drumurile pu-
blice”, a precizat agent principal
Amelia Cãprãrin, din cadrul Birou-
lui de presã al IPJ Dolj.
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Grupul de iniţiativă pentru păs-
trarea identităţii liberale de la Dolj,
fidel lui Călin Popescu Tăriceanu,
preşedintele Senatului, are drept
lider pe viceprimarul Cristina Ca-
langiu, flancată de patru consilieri
locali municipali -  Florentin Răz-
van Socoteanu, Andrei Nanu, Tra-
ian Beţiu şi Laura Nicoleta Popes-
cu – dar şi de alţi membri ai PNL
Dolj, pe care nu-i mai enumerăm.
Acesta ar fi nucleul liberal care
rămâne consecvent ideologiei par-
tidului, de sine stătătoare, refuzând
apriori oric e idee de fuziune cu
PDL, de participare la „unificarea
dreptei” şi tot ce-a mai răzbit în

MIRCEA CANŢĂR

Liberalii doljeni, la răscruce de drumuri
spaţiul public  în ultima vreme.
Grupul de iniţiativă pentru păstra-
rea identităţii liberale nu se erijează
într-o mişcare de frondă deschisă
la restul organizaţiei PNL Dolj, ci
într-o mişcare de c onservare şi
continuare a unei consecvenţe
doctrinare. După ce săptămâna tre-
cută, la Bucureşti, a fost luat în
evidenţă, în cadrul unei întâlniri
mai largi, patronată de Călin Po-
pescu Tăriceanu, grupul menţio-
nat va încerc a să dobândească
extensie în teritoriu, să facă noi
înrolări de membri sau mai degra-
bă să-i menţină sub stindardul li-
beralismului autentic pe cei exis-

tenţi. Mai clar, liberalii doljeni se
află, într-un fel, la răscruce de dru-
muri, la care opţiunea lor nu se
poate îndrepta decât fie spre gru-
parea Mihai Voicu, fie spre grupa-
rea Cristina Calangiu. Momentul
relativ febril era anunţat de mai
multă vreme, practic de când de-
putatul Mihai Voicu a dus la cen-
tru consimţământul liberalilor dol-
jeni de a rupe USL, o decizie apro-
bată de unii, contestată de alţii. Ca
lider de grup, Cristina Calangiu are
de partea ei câteva atuuri: vechi-
mea în partid, consecvenţa în de-
mersuri şi o recunoaştere publică.
Rămâne de văzut forţa ei de per-

suasiune şi, nu în ultimul rând, te-
meritatea pe drumul deloc asfaltat
pe care a luat-o, împreună cu gru-
pul său. Altminteri, organizaţia ju-
deţeană Dolj a PNL, după palida
figură făcută la alegerile europar-
lamentare, trădează un moment de
cumpănă, cu care n-a mai coche-
tat în existenţa ei post-decembris-
tă. A avut momente de anemie, dar
şi de ascensiune vizibilă, dar n-a
cunoscut o asemenea derută, pe
care nici adversarii politici cei mai
îndârjiţi n-o anticipau. Dacă evo-
căm un precedent, şi facem refe-
rire la ruperea unei părţi din PNL
Dolj, alipită în 2005 PDL Dolj, ceea

ce s-a întâmplat şi la nivel naţio-
nal, putem vorbi doar de o tentati-
vă de împerechere miciurinis tă,
fiindcă actualul PDL nu devenise
membru al PPE. Pede-liberaliza-
rea PNL, concepută de longevivi
oameni politici, ne va lămuri într-
un fel sau altul. Ingineriile geneti-
co-politice nu prea au şanse de
reuş ită. În rest,  graba unora de a
săpa,  de data aceasta definitiv,
groapa celorlalţi,  cu cons imţă-
mântul acestora, e oarecum inte-
resantă. Ceea ce înţelegem este că
grupul de iniţiativă al Cristinei
Calangiu tocmai asupra acestui
moment avertizează.

Elevii c elor mai bune trei lu-
crări de la fiecare şcoală au primt
câte un premiu care să  le reamin-
teasc ă de acest proiect. Premiile
au c onstat în câte un ghiozdan-
rucsac, penare cu stilou, şepcuţe
şi tricouri inscripţionate. Această
premiere reprezintă finalul campa-
niei de educaţie non-formală pri-
vind ecologia şi protejarea mediu-
lui ş i a apelor ce face parte din
proiectul “Let’s Do It, Danube!”.
Acest proiect vizează două direc-
ţii de implicare socială: educ aţia
şi mediul. Pe parcursul lecţiilor
desc hise sus ţinute de către spe-
cialiştii A.B.A. Jiu micuţii au în-
văţat despre domeniile de utiliza-
re a apei, c e înseamnă poluarea
apelor, de câte feluri es te aceasta,
care sunt princ ipalele tipuri de
poluanţi, efectele poluării asupra

ABA Jiu a premiat elevii participanţi în cadrul
proiectului “Let’s Do It, Danube!”

Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Jiu
a premiat elevii celor două instituţii de în-
văţăm ânt din judeţul Dolj participant e la
concursul de eseuri şi desene din cadrul pro-
iectului “Let’s Do It,  Danube!”.  Pe lângă di-

plomele de participare,  ABA Jiu a premiat
atât la Colegiul Carol I din Craiova – clasa
a III-a D, cât şi la Şcoala Gimnazială Gheor-
ghe Brăescu din municipiul Calafat,  clasa
a IV-a,  cele mai bune desene şi eseuri.

florei şi faunei din fluviul Dună-
rea, ce efecte produc  transportu-
rile navale, care este legătura din-
tre apă şi energia hidroelectr ică.

Administraţia Naţională “Ape-
le Române” es te partener s trate-
gic al proiectului “Let’s Do It, Da-
nube !”,  eveniment care se va
concretiza în curăţarea malurilor
Dunării c hiar  de Ziua Internaţio-
nală a fluviului, pe data de 29 iu-
nie 2014. După colaborarea din

cadrul celor  patru ediţii ale zilei
naţionale de c urăţenie, echipa
Let’s Do It, România!  desfăşoa-
ră pentru prima oară proiectul
« Let’s Do It,  Danube! ».  Jude-
ţele implicate, în aces t an, în c a-
drul zilei de c urăţenie sunt: Caraş
– Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt,
Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ia-
lomiţa, Brăila, Galaţi, Tulcea şi
Constanţa.

ALINA DRĂGHICI

Pentru a se putea prezenta la pro-
ba scrisă care se desfăşoară pe 14
iulie, candidaţii trebuie să îndepli-
nească, cumulativ, următoarele con-
diţii: calificativul parţial pentru anul
şcolar în curs să fie “Bine“ sau
“Foarte bine”; media notelor finale
la inspecţiile speciale să fie cel pu-
ţin 8; stagiul efectiv de predare la
catedră să fie de cel puţin un an (sau
ore de predare echivalente normei
de un an), ca personal didactic ca-
lificat conform studiilor absolvite.
Accesul candidaţilor în centrul de
examen la proba scrisă se face în
intervalul 8.00 – 8.45, pe baza ac-
tului de identitate valabil. Candidaţii
şi asistenţii supraveghetori nu pot
avea asupra lor, în sala de examen,
genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi,

Mai puţin de o lună până la examenul de definitivat
Cadrele didactice care vor să îşi construiască o carieră în

învăţământ au mai puţin de o o lună până la susţinerea exa-
menului de definitivat. Candidaţii înscrişi au susţinut deja
două inspecţii speciale la clasă, iar pe 14 iulie a.c. urmează
proba scrisă, rezultatele finale fiind afişate pe 24 iulie.

caiete, mijloace electronice
de calcul, telefoane mobile
sau alte mijloace de comuni-
care la distanţă. Materialele
nepermise vor fi depuse în
sala de depozitare a obiecte-
lor personale, înainte de in-
trarea în sala de examen.

Primele rezultate,
afişate în data de 19 iulie

Potrivit calendarului examenului
de definitivat, primele rezultate vor
fi afişate în cursul zilei de 19 iulie;
în perioada 19-20 iulie, candidaţii
nemulţumiţi de notele obţinute pot
depune contestaţii. Acestea vor fi
soluţionate până în data de 14 iulie,
când vor fi afişate rezultatele fina-
le. Candidaţii care au început acti-

vitatea didactică în sistemul de în-
văţământ preunivers itar anterior
anului şcolar 2012 – 2013 se pot
prezenta la examen în 3 sesiuni, în
cel mult 5 ani de la finalizarea sta-
giului, fără a depăşi 7 ani de preda-
re efectivă la catedră, cu statut de
cadru didactic calificat. Candidaţii
care desfăşoară activitate didactică
în sistemul de învăţământ preuni-
versitar începând cu anul şcolar
2012 – 2013 se pot prezenta la exa-
men după efectuarea stagiului mi-

nim prevăzut în 3 sesiuni, în cel mult
5 ani de la începerea primului sta-
giu. Candidaţii care din motive ob-
iective (dovedite cu documente) nu
pot participa la efectuarea inspec-
ţiilor speciale la clasă sau nu se pot
prezenta la susţinerea probei scrise
au dreptul de a se înscrie la examen
în sesiunea următoare, nu sunt con-
sideraţi respinşi, iar sesiunea res-
pectivă nu este luată în considerare
între cele 3 sesiuni prevăzute de
lege. Cadrului didactic care are sta-

tut de titular şi care nu dobândeşte
definitivarea în învăţământ în perioa-
da prevăzută de lege i se desface con-
tractul de muncă încheiat pe perioa-
dă nedeterminată, pierzând calitatea
de titular al sistemului de învăţământ
preuniversitar. Cadrele didactice care
nu obţin definitivarea în învăţământ
pot fi angajate în sistemul naţional de
învăţământ preuniversitar numai pe
perioadă determinată, cu statut de
profesor debutant.

ALINA DRĂGHICI
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Viceprimarul localitãþii Bãlþi,
Alexandru Usatîi, ni s-a adresat în
rusã, dar nu asta ar fi problema,
ci faptul cã ne-a sugerat  „sã
avem grijã ce scriem...”, ceea ce
înseamnã cã prezenþa noastrã a
deranjat. Suntem mulþi ºi organi-
zaþi ºi credem noi cã treaba asta
prea e de bine... Pe strãzi, oame-
nii obiºnuiþi trãiesc o dramã. Ci-
neva ne recomandã sã vorbim
mai puþin ºi mai încet . „Mai uºor,
vorbiþi mai încet, poate chiar în
ºoaptã, pe aici nu prea se vorbeº-
te în românã”. Un taximetrist se
face cã nu înþelege limba noastrã
ºi ne bolboroseºte ceva în rusã,
ne trimite departe, departe de tot,
ar fi vrut sã ne scoatã din oraº ºi
chiar din þarã...

La ultimul recensãmânt,
2% români, peste 50 %
moldoveni ºi restul ruºi

Capitala de nord a Moldovei,
oraºul Bãlþi, a fost fondat, iniþial

Concluzia Congresului

Peste 50 de jurnaliºti ºi bloggeri,
membri sau viitori membri ai Forumului
Internaþional al Jurnaliºtilor Români s-
au strâns la finele sãptãmânii trecute, în
localitatea Bãlþi, din Republica Moldo-
va, în cadrul unui Congres, aflat la cea
de-a V-a ediþie, pentru a identifica pro-
blemele cu care se confruntã presa din
limba românã din comunitãþile de români

din afara þãrii ºi refectarea lor în Ra-
portul FIJR „Libertatea Preseim în Dia-
spora Româneascã”, ediþia 2014.    Într-
un moment important pentru libertatea
presei, nu întâmplãtor a fost ales ca loc
de desfãºurare a acestui eveniment, lo-
calitatea Bãlþi, din Republica Moldova.
Când presa româneascã e bântuitã de tot
felul de „talibani”, care aleargã cu guri-

le cãscate doar dupã senzaþional, care
cred cã le ºtiu pe toate, cã sunt mai pre-
sus de orice ºi de oricine ºi îºi schimbã
viziunile de la zi la alta, îºi vând sufletul
pe doi bãnuþi de aur, în Ucraina, în re-
giunea Odesea, jurnalistul Vadim Ba-
chinsci este supus unor presiuni de nei-
maginat ºi asta doar pentru cã doreºte
sã scrie în limba românã.

ca un târg, în 1421, de cãtre Rin-
galia de Mazovia, sora regelui Po-
lonez Wladyslaw II Jagiellon (de
dinastie Lituaniana), care era so-
þia domnitorului Moldovei Alexan-
dru cel Bun. Localitatea a fost
numitã Bãlþi de la locurile îmlãºti-
nite, iar apoi ºi împrejurimile au
preluat acest nume pe o suprafa-
þã întinsã, cunoscutã azi ca Stepa
Bãltului. Teritoriul fãcea parte din
þinutul Dorohoi, iar mai târziu din
Judeþul Iaºi, al Principatului Mol-
dovei (Iaºi era capitala Principa-
tului din 1574 pânã în 1859). Lo-
calitatea a fost arsã în întregime
în urma invaziei Tãtãrilor din Cri-
mea, conduºi de hanul Menli I
Giray, învins mai târziu la renu-
mita bãtãlie de la 100 km mai la
nord (lângã satul Lipnic). Bãlþul
s-a reconstruit foarte încet ºi a
devenit un oraº adevãrat numai în
a doua jumatate sec. XVIII. Dupã
ultimul recensãmânt lucrurile par
îngrijorãtoare, deºi, viceprimarul

Alexandru Usatîi spune cã doar
2% sunt români, peste 50 % nu
ar fi români, ci moldoveni, adicã,
moldovenii nu sunt români, iar cei
mai mulþi sunt ruºi ºi ucrainieni.

Politicianul Renato Usatîi,
omul Moscovei

Politica agresivã a Rusiei îºi
face simþitã prezenþa pe strãzile
pline de gropi din Bãlþi. Un oraº
al discrepanþei am putea spune,
unde bocancul rusesc lasã urme.
Pe de o parte, drumuri care par
ca dupã un rãzboi, iar pe de altã
parte, maºini scumpe, cu care nu
circulã nici cei 2 % ºi nici cei 50
%, ci persoane destul de dubioa-
se. Aceºtia îºi parceazã bolizii cu
mulþi cai putere în faþa sediilor
de partid. De exemplu, indepen-
dentul Renato Usatîi, care-ºi aº-
teaptã un rãspuns din partea Mi-
nisterului Justiþiei, în ceea ce pri-
veºte înregistrarea partidului sãu,
„Partidul Nostru”, are deja un
sediu cât un centru de business.
A început campania pentru ale-
grile din noiembrie. Usatîi orga-
nizeazã aici audienþe, concursuri
ºi chiar tombole. Potrivit presei,
Renato Usatîi este preºedintele
companiei ÂÏÒ-ÍÍ din Nijni Nov-
gorod ºi senior vicepreºedinte al
Uniunii Constructorilor Cãilor
Ferate din Moscova iar portalul
rus crimerussia.ru îl descrie pe
Renato Usatîi ca fiind un „cele-
bru bancher, originar din Mol-
dova, cu „moravuri” de atac rai-
der, un mecenat grijuliu, patriot
ºi pur ºi simplu un om bun din
cadrul unei grupãri criminale”.
Oamenii de prin partea locului
ne-au spus cã acest politician nu
prea are ºanse în Republica Mol-
dova. “Toate ouãle pe care Mos-
cova încearcã sã le cultive aici
nu au suport. Existã un partid
care într-adevãr poate atrage
electorat, acesta este Partidul
Comunist…bun, mai sunt ºi al-
tele…”, ne-a spus un localnic din
Bãlþi, trecut de 70 de ani, care
pãrea foarte sigur pe propria sa
analizã politicã.

„Universitatea Alecu Russo,
o insuliþã de românism”

„NOILE MEDIA-JURNA-
LISM-COMUNITATE”, sub
acest generic s-a desfãºurat Con-
gresul Jurnaliºtilor de la Bãlþi.
Gazda evenimentului, Universita-
tea Alecu Russo din Bãlþi, o uni-
tate academicã prestigioasã, unde
studiazã peste 6000 de tineri din
Republica Moldova. Universita-
tea de Stat „Alecu Russo” din

Bãlþi (USB), creatã în 1945, con-
þine ºapte Facultãþi, ce vizeazã
domenii diferite (ªtiinþe Funda-
mentale, ªtiinþe Umane ºi Arte,
ªtiinþe Economice) ºi 510 cadre
didactice, care instruiesc 6000
studenþi (dintre care 2000 la frec-
venþã redusã), în sistemul LMD.

Peste de 34 programe de licenþã
ºi 24 de masterat. Strategie de
dezvoltare prevede ca sistemul
universitar de la Alecu Russo sã
fie unul computerizat ºi multe
studii on line. Prof.univ.dr
Gheorghe Popa este rectorul Uni-
versitãþii, un om cu experienþã ºi

Mesajul premierului României, Victor Ponta:

Organizarea neîntreruptã a Congresului Forumului Internaþional al
Jurnaliºtilor Români, aflat astãzi la ce-a de-a V-a ediþie, aratã evident cã
dezvoltarea mass-media de limbã românã, rãspunde unor nevoi reale ale
românilor ºi comunitãþilor româneºti din strãinãtate. În acest sens, vreau
sã felicit din nou iniþiativa “Forumul Internaþional al Jurnaliºtilor Români”,
organizaþie deja consacratã ca reprezentativitate pentru presa românã din
afara graniþelor. E laudabilã ideea organizãrii editiþiei aniversare a Con-

gresului, la Universi-
tatea Alecu Russo din
Bãlþi, fapt ce aratã cã
Forumul Internaþional
al Jurnaliºtilor Ro-
mâni militeazã  intens
ºi constant pentru
promovarea culturii,
a limbii române ºi a
identitãþii naþionale
din aceastã þarã. În
acest moment, ade-
rarea Moldovei la UE
este un obiectiv im-
portant iar presa va
avea un rol major în
acest proces.

Mesajul europarlamentarului Corina Creþu:

Îmi face o deose-
bitã plãcere sã mã
adresez dumnea-
voastrã, jurnaliºti de
limbã românã din þãri
europene, vecine sau
nu României. Re-
marc cu satisfacþie
dezvoltarea presei de
limbã românã din di-
verse þãri, felul inte-
ligent în care sunt fo-
losite noile medii di-
gitale pentru expri-
marea mesajelor ºi te-
melor de interes pen-
tru comunitãþile româneºti din aceste þãri. Este o dezvoltare interesantã,
ºi statul român, organizaþiile profesionale ºi civice româneºti au obligaþia
moralã sã sprijine iniþiativele jurnalistice de limbã românã care îºi asumã
o identitate ºi un proiect centrate pe nevoile comunitãþilor româneºti.
Faptul cã acest Congres, ajuns deja la a cincea ediþie, stârneºte atâta
interes, dovedeºte cã rãspunde unei nevoi a producãtorilor ºi consuma-
torilor de presã de limbã românã. Este o nevoie care exprimã, printre
altele, vitalitatea limbii române. Am considerat ºi considerãm diversita-
tea, respectul ei, drept valori esenþiale, într-o lume care îºi cautã un nou
drum, în care culturi ºi civilizaþii se afirmã, cu vitalitate ºi determinare.

Mesajul europarlamentarului Norica Nicolai:

Doresc în primul rând sã mulþumesc Forumului Internaþional al Jur-
naliºtilor Români pentru invitaþia pe care mi-au adresat-o la acest eveni-
ment deosebit de important. Cu mare pãrere de rãu, am fost nevoitã în
ultimul moment sã îmi anulez cãlãtoria la Bãlþi, un oraº minunat pe care

îl cunosc, dar vreau sã vã
transmit în câteva rânduri un
mesaj cu privire la tematica
propusã ca dezbatere. Media
audiovizualã, presa scrisã ºi
online, reprezintã pentru dia-
spora româneascã cea mai
intensã legãturã cu cei de aca-
sã. Libertatea jurnaliºtilor de
a profesa în limba lor mater-
nã ºi, în cazul nostru, de pro-
mova problematicile din patria
mamã, fie cã vorbim de Ser-
bia, Ucraina sau Moldova, re-
prezintã unul dintre drepturile
de bazã ale Uniunii Europene.
Din pãcate, acest drept nu este
încã suficient înþeles de legiui-
torii unor þãri care nu sunt,
încã, state membre UE. Noi,
ca reprezentanþi aleºi ai româ-
nilor, avem mai multe feluri în

care putem sã atragem atenþia ºi sã gãsim cãi de rezolvare a acestor
probleme. În primul rând, printr-o comunicare constantã cu Departa-
mentul pentru Românii de Pretutindeni sau Ministerul de Externe.
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o gazdã excelentã. “În primul îmi
exprim satisfacþia vizavi de fap-
tul cã lucrãrile acestui Congres
se desfãºoarã  în incinta univer-
sitãþii bãlþene ºi ele au contribuit
substanþial la creºterea vizibilitã-
þii universitãþii noastre. În acelaºi
context, vreau sã remarc cã Uni-
versitatea de la Bãlþi este cea mai
veche universitate din Republica
Moldova. Are o anumitã imagine
în contextul universitãþilor noas-
tre. Are anumite tradiþii la care
noi þinem foarte mult. ªi vreau
sã remarc alegerea acestui local,
în aceastã zonã geograficã, în
acest oraº, ca loc de desfãºura-
re a Forumului,  ca fiind una bi-

Salut iniþiativa Forumului Inter-
naþional al Jurnaliºtilor Români de
a organiza acest congres în care
sunt discutate subiecte de actuali-
tate pentru domeniul mass media
ºi, în particular, pentru presa des-
tinatã românilor de pretutindeni. În
orice democraþie sãnãtoasã, presa
are o funcþie importantã ºi, în ega-
lã mãsurã, o foarte mare respon-
sabilitate: aceea de a informa ºi de
a reflecta, într-o manierã corectã,
neutrã ºi completã, realitatea care
ne înconjoarã. Rolul presei din dia-
sporã este cu atât mai important
cu cât aceasta reprezintã un liant
între comunitãþile de români din þara
noastrã ºi ale celor de pretutindeni,
care s-au mãrit considerabil în ulti-
mii ani. Presa de limba românã poa-
te fi într-adevãr un catalizator pentru conservarea iden-
titarã a românilor, a limbii, valorilor, moºtenirii culturale
ºi spirituale care ne identificã în rândul altor popoare.
Obiectivele pe care FIJR ºi le propune prin organizarea
acestui eveniment sunt actuale, iar provocãrile, evi-
denþiate ºi în raportul FIJR, deloc neglijabile.

Principala provocare, în opinia mea, este asigurarea
funcþionãrii mijloacelor mass media în limba românã,
acolo unde existã comunitãþi importante de români în

nevenitã pentru cã în urbea noas-
trã, universitatea bãlþeanã e con-
sideratã un fel de insuliþã de ro-
mânism, dupã cum bine spunea
regretatul profesor  Eugeniu Coº-
leru. Probabil cã aþi înþeles deja
subtextul acestei afirmaþii, o urbe
unde locuiesc români, mai puþini
în raport cu alte noþionalitãþi. Are
un anumit specific în conceptual
etnic basarabean…”, a spus
prof.univ.dr Gheorghe Popa.

Peste 60 de tineri au fost
pregãtiþi la universitatea

bãlþeanã
La aceastã Universitate s-au

pregãtit câteva zeci de mii de stu-

denþi, iar ea este recunoscutã mai
ales prin profilul pedagogic ºi
educaþional. “Pânã la ora actualã
universitatea bãlþeanã a pregãtit
peste 60.000 de tineri, în diverse
domenii, preponderemt pedago-
gic. În plus, la ora actualã, au
avut loc mai multe comasãri, im-
puse de realitãþile timpului ºi în
viziunea noastrã, Universitatea
Alecu Russo se impune nu atât
prin numãrul de facultãþii sau
catedre, ci prin numãrul ºi diver-
sitatea specializãrilor. ªi în acest
moment, universitatea noastrã
pregãteºte la toate cele trei etape
de învãþãmânt : facultate, mas-
terat ºi doctorat, la circa 45 de
specialitãþi ºi specializãri”, a mai
spus rectorul Gheorghe Popa. La
aceastã Universitatea s-au pregã-
tit mai multe nume de rezonanþã,

care astãzi îndeplinesc funcþii im-
portante, în diverse domenii, atât
în Republica Moldova, cât ºi în
alte colþuri ale lumii. “Sunt foar-
te multe personalitãþi, ºcolite la
Universitatea noastrã, personali-
tãþi marcante, ale mediului aca-
demic ºi universitar. Eugeniu Co-
ºeru; regretatul ministru al Sãnã-
tãþii, medical Nicolae Testemiþa-
nu, acad. Belu Ursu ºi mulþi al-
þii…”, a mai spus profesorul
Gheorghe Popa.

„Promovez cultul cãrþii”
Tinerii, în perspectiva rectorului

Universitãþii vor reprezenta viito-
rul Republicii Moldova, de aceea
profesorul Popa are un cult pen-
tru promovarea educaþiei ºi pen-
tru carte în general. El îi sfãtuieº-
te pe studenþi sã se orienteze cã-
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de la Bãlþi:

tre domenii care îi caracterizeazã
ºi sã nu facã doar o „goanã dupã
diplome”. Profesorul ºtie cã fie-
care are talentul sãu ºi trebuie aºa-
dar sã se pregãteascã fiecare pe
specailizarea care i se potriveºte
cel mai bine. „Am vrea sã credem
cã ei, tinerii, vor reprezenta viito-
rul Republicii Moldova. Intuiesc
sau bãnuiesc cã odatã ºi odatã,
vom conºtientiza cã în capul me-
sei ar trebui sã se afle cultul cãr-
þii. Da, la ora actualã existã aceastã
goanã dupã diplome, dar care ºtim
cã nu se folosesc conform desti-
naþiilor, dar pânã la urmã, diplo-
mele însoþite de o pregãtire adec-
vatã, mã refer la partea teoreticã,
pe de parte, ºi pe de altã parte de
cea practicã dle vor fi de folos ºi
le vor pune în aplicare”, a cochis
prof.univ.dr Gheorghe Popa.

strãinãtate. Deºi aceastã obligaþie
apare în prevederile internaþiona-
le, ea este în continuare fie satis-
fãcutã parþial, fie trecutã aproape
complet cu vederea în anumite
cazuri de cãtre autoritãþi. Acolo
unde existã presã în limba româ-
nã, încã vedem mecanisme discri-
minatorii sau politici editoriale de
orientare vãdit partizanã.

Ca deputat european am avut
prilejul, de-a lungul timpului, sã
întâlnesc ºi sã discut cu mulþi re-
prezentanþi ai diasporei ºi ai pre-
sei din diaspora. Cunosc bine si-
tuaþia publicaþiilor de limbã româ-
nã de peste hotare, mai ales a ce-
lor din Republica Moldova ºi din
Serbia. Sunt de pãrere cã trebuie
luate mãsuri acolo unde dreptul

la informare al românilor nu este respectat ºi cred cã
Uniunea Europeanã trebuie sã aibã o poziþie mult mai
fermã în aceastã privinþã. !Acþiunile avansate de FIJR
în acest sens trebuie sprijinite, astfel încât sã se asi-
gure atât sensibilizarea autoritãþilor, dar ºi monitori-
zarea respectãrii obligaþiilor de cãtre autoritãþi, profe-
sionalizarea, dar ºi formarea de reþele care sã asigure
conectarea ºi schimbul de bune practici între mediul
jurnalistic românesc din diasporã ºi cel din România.

Mesajul europarlamentarului Marian Jean Marinescu:



«În  „Rinoceri i” am încercat  să arăt
cum devine cu putinţă delirul co lectiv, or-
birea colect ivă şi cum un anume adevăr
poate fi salvat, menţinut intact, într-o con-
ştiinţă individuală. Tot ce s-a înţeles până
la u rmă a fost faptu l că Gustave Le Bon
descrisese cu mult înainte fenomenul de
isterie a mulţ imii.

Este foarte posibil ca „Rinocerii” să
devină de neînţeles – sper – într-o lume în
care toţi oamenii vor fi lucizi, vor avea o
personalitate liberă, o autonomie de gân-
dire, fără să fie despărţiţi unii de alţii. În
acel moment, nu se va mai înţelege ce am
vrut să spun. Sau se va încerca să mi se descifreze piesa ca pe un docu-
ment al unui timp revolut. Sper că aşa se va întâmpla». (Eugene Ionesco)
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„Rinocerii”, un spectacol de Robert
Wilson în cheia umorului absurd

Regizorul Robert  Wilson  a mai
fost  de câteva ori în România, iar la
Teatrul Naţional „Marin Sores cu” i
s-au jucat două spectacole, în ca-
dru l Fes t ivalu lu i In ternaţ ional
„Shakespeare”: „Femeia mării”, de
H. Ibsen, în  2008, şi „Sonetele lui
Shak espeare”, prezentat  de „Berli-
ner Ensemble” (Berlin), în 2012. În
anul 2010, Wilson a susţinut la tea-

tru l craiovean  conferinţa „Have I
been here before?”, cu  ocazia pre-
zentării filmului s pectaco lului s ău -
„Hamlet – Un monolog”, realizat la
Alley Theatre în 1995, în regia şi in-
terpretarea sa.
Mircea Cornişteanu: „Robert
Wilson este un perfecţionist
cum n-am mai întâlnit”

A reven it înt re 13 şi 24 ianuarie
a.c., când  s -a organ izat cas ting-ul
şi au  avu t loc primele repet iţii pen-
tru s pectacolul cu  renumita p iesă
ionesciană – o  metaforă a însin-

Doar două săptămâni au mai rămas până când
pe scena Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din
Craiova va avea loc evenimentul teatral al anu-
lui, după cum nu puţini consideră premiera din 2
iulie a spectacolului cu piesa „Rinocerii”, de Eu-
gene Ionesco, în regia lui Robert Wilson. Un pro-
iect care angrenează numeroase forţe artistice –
alături de celebrul regizor şi de actorii craioveni
aflându-se o echipă formată din artişti din şapte
ţări – şi care presupune mari costuri de produc-
ţie, impuse în principal de achiziţia echipamen-
telor audio-video şi de lumini necesare.

Însă merită orice efort – pare a fi opinia una-
nimă –, cu atât mai mult cu cât Robert Wilson,
considerat cel mai important om de teatru al avan-
gardei americane, montează pentru prima dată
în România. Şi tot pentru prima dată în cariera
sa acesta pune în scenă un spectacol complet după
o piesă a lui Eugene Ionesco. Dar nu întâmplă-
tor: cei doi s-au cunoscut în 1971, când scriitorul
francez de origine română i-a văzut la Paris re-
voluţionara operă mută „Deafman Glance” şi i-a
propus să regizeze una dintre piesele sale. Cea
mai bună ocazie s-a ivit acum, la Craiova…

Robert Wilson a ales „Rinocerii”, un spectacol
pe care îl creează în cheia umorului absurd. „Dacă
n-ai umor, nu face teatru!”, a afirmat acesta, ieri,
în cadrul unei conferinţe de presă, adăugând că

Rolurile principale ale piesei ionesciene, Berenger şi Jean, au fost încre-
dinţate actorilor Valentin Mihali şi Claudiu Bleonţ. „Nu ştiu dacă e mai bine
să fii rinocer sau să fii Berenger… Cred că e o tensiune în noi, e o căutare…
Ce ne învaţă Robert Wilson, prin textul lui Ionesco, este că trebuie să prac-
ticăm această tensiune. În „Rinocerii” sunt mai multe spectacole deodată –
un spectacol al imaginilor, unul al luminilor, altul al sunetelor, un spectacol al
textului şi unul al atenţiei noastre pe mişcare. Depindem atât de mult unul de
altul şi în mijloc se creează o tensiune… Nu pot decât să spun că mă bucur
că Robert Wilson e aici, pentru că, astfel, am descoperit esenţa căutării mele.
N-am ştiut că am făcut teatru pentru asta – să fiu împreună cu oameni, să mă
concentrez şi să fiu atent pas cu pas», a declarat Claudiu Bleonţ. Din distri-
buţia spectacolului fac parte Iulia Lazăr, Valer Dellakeza, Tamara Popescu,
Angel Rababoc, Nicolae Poghirc, Ilie Gheorghe, Raluca Păun, Monica Arde-
leanu, George Albert Costea, Valeriu Dogaru, Constantin Cicort, Mirela Cioa-
bă, Dragoş Măceşanu, Iulia Colan şi Ion Colan. În roluri de figuranţi se
regăsesc însă şi alte nume cunoscute ale TNC.

nu îşi propune să transmită vreun mesaj anume
prin montarea sa. „Mi se pare plictisitor faptul
că se vorbeşte atât de mult despre mesaje în tea-
tru. Pentru că, în felul asta, actorii şi regizorii se
comportă ca profesorii răi: îţi ţin prelegeri şi te
învaţă cum să gândeşti, ce să crezi”, a mai afir-
mat Wilson.

Nu mai puţin de cinci avanpremiere cu „Rino-
cerii” vor fi prezentate pe scena Naţionalului cra-
iovean – pe 27, 28, 29, 30 iunie şi 1 iulie. Premiera
spectacolului, din 2 iulie, ora 19.00 – la care a fost
invitată şi fiica scriitorului, Marie-France Iones-
co, stabilită la Paris –, va fi urmată de alte două
reprezentaţii, pe 3 şi 4 iulie, şi de alte trei abia la
mijlocul lunii octombrie. Pe 1 şi 2 noiembrie, va
putea fi văzut şi la Bucureşti, unde va încheia cea
de-a 24-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru,
fiind jucat alături de alte două spectacole ale Naţi-
onalului craiovean: „Familia Tot”, de Orkeny Ist-
van (regia: Bocsardi Laszlo) şi „Profu’ de Religie”,
de Mihaela Michailov (regia: Bobi Pricop).

În 2015, piesa lui Eugene Ionesco în viziunea
lui Robert Wilson va fi arătată şi Europei. «Spec-
tacolul „Rinocerii” este deja invitat în câteva tur-
nee şi la festivaluri din lume – în Norvegia, Polo-
nia şi Ungaria, poate şi în Anglia, rămâne de vă-
zut”, a declarat managerul Teatrului Naţional
„Marin Sorescu”, Mircea Cornişteanu.

gurării omului în  mijlocu l semeni-
lor s ăi. «Robert  Wils on  es te un
perfecţ ion ist  cum n-am mai în tâl-
nit, are un och i ş i o  ureche absolut
perfecte, observă to tul. Actorii au
fost  şocaţi de modul s ău de lucru,
căci nu  a început cum s e întâmplă
în  mod ob işnuit, cu lectu ra textu-
lui, concepţ ie, învăţarea rep lici-
lor… Nu! În p rima etapă nu s-a ros-
tit nici un cuvânt  d in piesă. Repe-
tiţiile  au început cu muzică, cu  de-
cor sch iţat la  scara 1 pe 1, recuzi-
tă, miş care… Abia acum, în etapa
a doua, s e ros teş te textu l. Pent ru
că el acordă o mare importanţă „tă-

cerii”  în teatru» , exp lică Mircea
Corn işteanu, managerul Naţiona-
lu lu i craiovean.

Repetiţ iile împreună cu  Robert
Wilson con tinuă din 8 iunie, ten-
siunea de-o parte şi de cealaltă  a
cort inei cres când  pe măs ură ce
data premierei se aprop ie tot  mai
mult . La Craiova, regizorul a ven it
după o  p remieră răs unătoare la
Paris: pe 7 iun ie, la Palais  Garn ier,
cu  „În corona rea  P oppeei ” /
„L’Incoronazione d i Poppea” /
„The Coronat ion of Poppaea”,
operă în trei acte (1643) aparţinând
lu i Claud io Monteverd i.

Ionesco i-a declarat nu o dacă
că îl consideră „omul potrivit
pentru a-i regiza piesele”

Despre alegerea piesei „Rinoce-
rii” şi întâlnirea cu autorul ei, din urmă
cu peste patru decenii, Robert Wil-
son a vorbit, ieri, la Craiova, în cadrul
unei conferinţe de presă. «Când eram
foarte tânăr, l-am întâlnit pe Eugene
Ionesco, care a venit de câteva ori să
vadă primele mele spectacole de tea-
tru din Paris. I-au plăcut, mi-a spus
„Ai mers mult mai departe decât Be-
ckett” şi m-a întrebat la acea vreme –
era în 1971 – dacă aş dori să regizez

una dintre piesele
sale, considerând
că aş fi persoana
potrivită. Să fiu sin-
cer, nu ştiam cine
era, nu-i cunoşteam
munca. Abia ştiam
cine era Samuel Be-
ckett… Câţiva ani
mai târziu, ne-am re-
întâln it , am luat
prânzul în aparta-
mentul său. Şi el a
s pus din  nou  că
sunt omul potrivit
pentru a-i regiza pie-
sele, care erau ade-
sea greşit interpre-
tate. Nu s-a întâm-
plat niciodată lucrul
acesta. Apoi, când
m-au solicitat cei de
la Craiova, m-am
gândit  că poate
este timpul potrivit

pentru a o face. Şi locul potrivit în
România pentru a-i monta opera...», a
declarat Robert Wilson.

Nici acum însă celebrul regizor nu
are convingerea că este „omul potri-
vit” pentru a pune în scenă creaţia
ionesciană: „Nu ştiu dacă sunt per-
soana potrivită, însă, cu vreo şapte
ani în urmă, am văzut o producţie şi,
din punctul meu de vedere, totul pă-
rea greşit acolo. Dar cine sunt eu să
judec? E teatrul absurdu lu i... Nu
ştiu… Eugene Ionesco spunea că
pentru el teatrul înseamnă visele sale.
Iar visele au o reprezentare ciudată.
Pe moment, totul pare că are sens, iar

mai târziu, când le priveşti, e dificil să
găseşti logica. Însă piesele au o logi-
că. Cred că încercând să regizezi o
piesă, dorind să-i dai… sensul de a
avea sens, faci totul şi mai confuz.
Sunt lucruri care se petrec şi pe care
nu le poţi explica. E diferit să regizez
opera lui Tenness ee Williams, care
scrie alt fel de teatru, cu un alt sens,
sau a lu i David Mamet . E o altă
lume…», a mai spus Robert Wilson.
Robert Wilson: „Urăsc teatrul
naturalist. (…) Opera mea e
apropiată de filmul mut”

Spectacolul după piesa „Rinoce-
rii” este realizat în cheia umorului
absurd, a mărturisit regizorul: «Dacă
n-ai umor, nu face teatru! Jucând King
Lear, marea tragedie a lui Shakespea-
re, trebuie să râzi un pic atunci când
moare regele, altfel nu vei obţine nici-
odată o mare tragedie. „Rinocerii”
oferă şansa de a râde, aceasta fiind
parte din geniul lui Ionesco de a pune
distanţă faţă de situaţie». 

De asemenea, a declarat Wilson,
mare accent în spectacolul său este
pus pe lumini şi pe machiajul actori-
lor. „Mereu încep cu lumina, fără ea
nu există spaţiu. Machiajul, de ase-
menea, este foarte important pentru
mine, căci tehnicile mele nu vin din
teatrul naturalist. Urăsc teatrul natu-
ralist. Consider că a te comporta în
mod natural pe scenă este o minciu-
nă. Un actor care crede că este natu-
ral pe scenă este atât de artificial!

Dacă accepţi că este ceva artificial,
atunci po ţi fi mai onest în ceea ce
faci decât să încerci să pretinzi că eşti
natural. Aşadar, machiajul e ceva ce
mă ajută să aud mai bine, pentru că
văd mai bine. Dacă vezi faţa actoru-
lui şi gura mişcându-se este mai uşor
să-l auzi. Opera mea e apropiată de
opera secolului al XIX-lea, de filmul
mut, de Charlie Chaplin… Nu e deloc
naturalistă. Ochii – precum în filmul
mut – reprezintă limbajul pe care l-am
uitat în teatrul de azi», a explicat Wil-
son, amint ind de prima sa pies ă,
„Deafman Glance”, o operă mută cre-
ată în colaborare cu un talentat sur-
do-mut, Raymond Andrews.

***
Din echipa împreună cu care regi-

zorul american Robert Wilson reali-
zează la Craiova spectacolul „Rino-
cerii” fac parte Jacques Reynaud –
Franţa (costume), Charles Chemin –
Franţa şi Tilman Hecker – Germania
(regizori asociaţi), Adrian  Damian
(scenograf asociat), John  Torres –
S.U.A. şi A.J. Weissbard – Italia (de-
signeri lumini), Tomek Jeziorski –
Polonia (video), Adam Lenz – S.U-
.A. (muzica), Daniel Drăgoescu (de-
signer sunet), Konrad Kuhn – Aus-
tria (dramaturgia), Bobi Pricop (asis-
tent regie), Adriana Dinulescu (asis-
tent costume), Rui Monteiro – Portu-
galia (asisten t lumini), Luiza Mitu
(asistent dramaturgie) ş.a.

Mircea Cornişteanu, managerul Teatrului Naţional „Marin Sorescu”: «După părerea mea,
„Rinocerii” este cel mai important spectacol care s-a realizat în România de 24 de ani încoace, după
„Trilogia antică” a lui Andrei Şerban. O asemenea desfăşurare de mijloace artistice şi tehnice nu s-
a mai văzut încă în teatrul românesc. Sunt fericit că Naţionalul craiovean, cu ajutorul extraordinar al
Ministerului Culturii, a reuşit să achiziţioneze cu prilejul acestei premiere o serie de echipamente
audio-video şi de lumini pe care nici un teatru din România nu le are în momentul de faţă. Ele vor
permite instituţiei să realizeze de-acum înainte montări mult mai spectaculoase decât până acum».
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Irakul modern este o
creaþie relativ recentã
(1932) ºi a fost consti-
tuit pe ruinele Imperiu-
lui Otoman. Britanicii
uniserã provinciile Mo-
sul, Bassorah ºi Bagdad
într-un protectorat, in-
dependenþa þãrii fiind
proclamatã în 1932. Su-
niþii, aliaþi cu minorita-
tea creºtinã, au dominat
ºi condus þara pânã la
cãderea lui  Saddam
Hussein de la putere,
când aceasta a fost pre-
luatã de ºiiþi. Practic,
þara este împãrþitã în
trei zone: Kurdistanul
este autonom, dispune
de propria armatã, propriile fi-
nanþe, graþie unei economii
prospere. Autoritatea guvernu-
lui central se executã la o ma-
nierã teoreticã. Zonele suniþilor
sunt nordul ºi vestul þãrii ºi se
aflã în mâinile insurgenþilor,
conduºi de Ayman al-Zawahiri
a Abou Bakr, ºeful Statului Is-
lamic în Irak ºi Levant (SIIL).
La sud se aflã ºiiþii, care sunt
sub influenþa Iranului. Interven-
þia americanã din 2003 n-a în-
lãturat doar un regim dictato-
rial, dar laic, ci a provocat ºi o
rupturã periculoasã în echilibrul
regiunilor. Chott-el-Arab, delta
Tigrului ºi Eufratului nu este
unica frontierã administrativã
între Iran ºi Irak, ci marcheazã
ºi legãtura între lumea sunitã ºi
lumea ºiitã, între lumea arabã ºi

Irak: Bagdadul aºteaptãIrak: Bagdadul aºteaptãIrak: Bagdadul aºteaptãIrak: Bagdadul aºteaptãIrak: Bagdadul aºteaptã
asaltul jihadiºtilorasaltul jihadiºtilorasaltul jihadiºtilorasaltul jihadiºtilorasaltul jihadiºtilor

cea persanã. Operaþiunile mili-
tare ale Washingtonului au bul-
versat aceastã stare de fapt. Su-
niþii au pierdut puterea ºi au su-
ferit persecuþii neîntrerupte.
Creºtinii s-au exilat în masã. În
prezent, insurgenþii suniþi, sta-
bilizaþi la frontiera dintre Irak ºi
Siria, viseazã la un mare califat
islamist. Ei adunã o mare parte
a triburilor sunite ºi foºti ofi-
þeri ai lui Saddam Hussein. Gu-
vernul lui Nouri al Maliki, un ºiit
considerat marionetã a Tehera-
nului, a reuºit unirea suniþilor
contra sa, exceptând miliþiile
Sahw-ra. La 11 ani dupã inter-
venþia americanã, unda de ºoc
a dezastrului irakian se resimte
în toatã lumea. Un modus vi-
vendi existã între Kurdistanul
autonom ºi Turcia, pe fondul

cooperãrii petroliere. Kurzii do-
resc livrarea aurului turc via
teritoriul turc, fãrã a traversa
Irakul. Ankara supravegheazã
situaþia precum laptele pe foc.
Obsesia sa: un mare Kurdistan
care sã reuneascã, într-o zi,
kurzii din Irak ºi Turcia. Kurzii
ar putea sã preia câmpurile pe-
trolifere situate la frontierã.
Orakul Kirkuk, de pildã, în ma-
joritate sunit, a fost progresiv
„kurdizat”. De fapt, avansarea
SIIL cãtre Bagdad, stopatã de
forþele de securitate irakiene,
cãrora li s-au alãturat miile de
voluntari ºiiþi, genereazã îngri-
jorare inclusiv la Washington.
SUA au trimis personal pentru
consolidarea securitãþii oameni-
lor sãi din Bagdad, a anunþat
Jennifer Psaki, purtãtorul de cu-

vânt al Departamentului
de Stat. De asemenea,
portavionul american
„USS Mesa Verde”, cu
550 de puºcaºi marini la
bord, a intrat ieri în Gol-
ful Persic pentru a sus-
þine o posibilã acþiune
americanã de ajutor pen-
tru guvernul irakian, a
anunþat CNN, citat de
agenþia Reuters. „USS
Mesa Verde” se alãturã
portavionului „USS
George H.W. Bush”, cã-
ruia Pentagonul i-a or-
donat sâmbãtã sã intre
în Golf. Jihadiºtii au re-
vendicat pe Internet exe-
cutarea a 1.700 de ºiiþi

la Tikrit, sâmbãtã, o cifrã care
nu poate fi verificatã. Ceea ce
se ºtie este cã bastioanele ºiite
precum Sadr City ºi Kazamieh
sunt þintele privilegiate ale radi-
calilor suniþi. Ayatolahul Ali Al-
Sistani, cea mai înaltã autoritate
religioasã ºiitã, a cerut mobili-
zarea voluntarilor ºi deja 2.000
de tineri s-au înscris sâmbãtã
pentru a apãra capitala. Un bi-
lanþ al victimelor este dificil de
stabilit, dar Înaltul Comisar ONU
pentru Drepturile Omului, Navy
Pillai, a exprimat îngrijorarea sa
faþã de deteriorarea dramaticã a
situaþiei din Irak, de unde par-
vin informaþii despre execuþii su-
mare ºi extrajudiciare, deplasa-
rea masivã a unei jumãtãþi de mi-
lion de persoane, fugite din ca-
lea insurgenþilor.

Rusia a „redus la zero” livrã-
rile de gaze cãtre Ucraina, ieri
dimineaþã, a anunþat ministrul
ucrainean al Energiei, Iuri Pro-
dan, asigurând cã, în pofida
acestei întreruperi a aprovizio-
nãrii, þara sa va continua sã asi-

Rusia a sistat livrãrile de gaze
cãtre Ucraina ºi cere plata în avans

gure un tranzit fiabil cãtre Eu-
ropa. „Am fost informaþi cã li-
vrãrile de gaze cãtre Ucraina au
fost reduse la zero, volumele
trimise (de Rusia) nefiind decât
pentru tranzitul cãtre þãrile eu-
ropene”, a declarat ministrul.

Rusia  a  int rodus,
ieri ,  un sistem de
platã în avans a li-
vrãrilor de gaze na-
turale cãtre Ucraina,
dupã ce ultimatumul
dat acestei þãri în ve-
derea plãþii unei da-
torii în valoare tota-
lã de 4,5 miliarde de
dolari a expirat la ora
6.00 GMT (9.00,
ora  României) ,  a
anunþat  gigantul
Gazprom.  Grupul
rusesc a menþionat,
totodatã, cã a aver-
tizat Comisia Euro-
peanã în legãturã cu

„posibile perturbãri” în aprovi-
zionare, în cazul în care Ucrai-
na preleveazã gaze din volume-
le aflate în tranzit. „Gazprom-
, în virtutea contractului în vi-
goare, a trecut Naftogaz la un
sistem de preplatã pentru livrãri

de gaze”, a anunþat grupul rus
într-un comunicat. „Nici o pla-
tã aferentã lunii iunie nu a fost
efectuatã. Începând din aceas-
tã zi (luni), societatea ucrainea-
nã mai primeºte doar volumele
pe care le va fi plãtit”, a adãu-
gat grupul, fãrã sã precizeze
care sunt consecinþele imedia-
te. Gazprom a anunþat, tot ieri
dimineaþã, cã va continua sã li-
vreze consumatorilor europeni
întreaga cantitate de gaze natu-
rale contractatã ºi a cerut com-
paniei ucrainene de stat Nafto-
gaz sã asigure tranzitul prin
Ucraina, transmite Reuters. De
la data de 1 aprilie, preþul la gaz
pentru Ucraina a crescut de la
268,5 la 485 de dolari pe mia de
metri cubi, dupã anularea a douã
reduceri anterioare. Kievul insis-
tã asupra revenirii la preþul de
268,5 dolari. Aproximativ 15%
din gazele naturale ale Europei
vin din Rusia, prin Ucraina.

Ucraina:
Separatiºtii
au ocupat sediul
bãncii centrale
din Doneþk

Separatiºti înarmaþi au
ocupat, ieri, clãdirea bãncii
centrale din Doneþk, din estul
rusofon al Ucrainei, regiune
ce se confruntã cu o insurec-
þie armatã prorusã, transmite
AFP. Potrivit relatãrii agen-
þiei menþionate, care îl
citeazã pe unul dintre separa-
tiºti, „o reuniune este în curs
pentru a subordona banca
centralã, Ministerul Impozite-
lor ºi Trezoreria Republicii
Populare Doneþk”. În acest
timp, angajaþii bãncii ieºeau
din clãdire. „Noi nu mai
dorim sã plãtim impozite
Kievului, vrem sã le pãstrãm
pentru noi”, a afirmat Olek-
sandr Matiuºkin. El a adãugat
cã forþele de ordine „nu s-au
opus ocupãrii clãdirii” ºi
chiar „au contribuit” la
aceastã acþiune. Primãria din
Doneþk a cerut locuitorilor sã
nu se deplaseze în cartierul
unde se aflã banca centralã,
deoarece „circulaþia este
blocatã” în cartier.

Bulgaria
lucreazã
la proiectul
unui tren
de mare vitezã
Bucureºti-Varna

Compania de infrastructurã
feroviarã din Bulgaria lucrea-
zã la un proiect pentru o linie
de cale feratã de mare vitezã
între oraºele Varna, pe litora-
lul Mãrii Negre, ºi Bucureºti,
costul pentru Varna-Ruse fiind
estimat la 898 milioane leva
(459 milioane euro), scrie
presa localã, citatã de Novini-
te. Planul pentru calea feratã
Varna-Ruse face parte dintr-o
idee mai amplã pentru o cale
feratã Bucureºti-Giurgiu-
Ruse-Varna. Pe aceastã ruta,
Varna-Ruse, circulã, în medie,
în prezent, doar 780 de
cãlãtori pe zi, iar moderniza-
rea liniei pentru o vitezã de
pânã la 160 de kilometri pe
orã nu ar fi rentabilã în
aceste condiþii. În acelaºi
timp, podul dintre Giurgiu ºi
Ruse este traversat zilnic de
circa 3.000 de maºini, 2.000
de camioane ºi 100 de autobu-
ze. Planul autoritãþilor
prevede ca cel puþin o parte a
traficului în direcþia Varna sã
fie atras de o cale feratã cu
vitezã mare. Dacã proiectul
trenului de mare vitezã este
implementat ar permite
efectuarea unei cãlãtorii între
Varna ºi Bucureºti în 3 ore.
Varna este port la Marea
Neagrã, iar în apropierea
oraºului se aflã mai multe
staþiuni turistice importante,
printre care Nisipurile de Aur
ºi Albena.
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Anunþul tãu!
S.C. LIDIA SRL anunþã publicul

interesat asupra depunerii solicitã-
rii de obþinere a autorizaþiei de me-
diu privind activitatea „Spãlãtorie
auto” ce se desfãºoarã în Craiova,
str. Caracal nr. 79 C. Informaþiile pri-
vind potenþialul impact asupra me-
diului pot fi consultate la sediul  APM
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1,
zilnic între orele 9-14. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj pânã la data de 2.07.2014.

Unitatea Militarã 0654 Craiova
organizeazã licitaþie publicã cu stri-
gare pentru atribuirea contractului
de închiriere a douã spaþii în supra-
faþã de 1 mp, situate la reºedinþa
unitãþii din localitatea Craiova, stra-
da Alexandru Macedonski nr. 7, Cra-
iova, judeþul Dolj, respectiv baza
sportivã din localitatea Gherceºti,
T 41/ P 477, judeþul Dolj în scopul
montãrii a douã automate de cafea.
Persoanele interesate se vor pre-
zenta la sediul unitãþii din localita-
tea Craiova, strada Alexandru Ma-
cedonski nr. 7, judeþul Dolj de unde,
în perioada 17- 27.06.2014, ora 8.00-
16.00, pot solicita în scris fiºa de
date a achiziþiei, care se obþine con-
tra sumei de 5 lei.

S.C. ENTRERRIOS SERVICIOS
GENERALES S.R.L , anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitã-
rii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul ,,CONSTRUIRE
HALA,,   propus a fi amplasat în com.
Cârcea, str. Silozului, nr. 15, jud. Dolj.
Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
Craiova, str. Petru Rares, nr. 1 ºi la
sediul firmei S.C. ENTRERRIOS SER-
VICIOS GENERALES S.R.L. din co-
muna Cârcea, str. Silozului, nr. 15, în
zilele de luni – vineri, între orele 9-14.
Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj, str. Petru
Rares, nr. 1.

Anunþul tãu!
S.C. ROMCIM IMPEX S.R.L.

anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de obþinere a
autorizaþiei de mediu privind activi-
tatea STAÞIE BETOANE ce se desfã-
ºoarã în localitatea Calafat. Informa-
þiile privind potenþialul impact asu-
pra mediului pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, zilnic între orele 9-14. Ob-
servaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul APM Dolj pâna la data
de 2 iulie 2014.

CERERI SERVICIU
Asistentã medicalã cu
experienþã S.I.U.I. la
medic de familie soli-
cit angajare. Telefon:
0751/ 071.998.
Vânzãtoare covrigi,
produse patiserie, aju-
tor bucãtar, vânzãtor
magazin second-hand.
Telefon: 0747/072.570;
0251/552.089.

OFERTE SERVICIU
ACTIVITATE cu comi-
sioane multiple, prefe-
rabil cu experienþã în
asigurãri. Telefon:
0723/ 354.949.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

Particular vând 2 se-
midecomandate 1/4
sau schimb cu 2 sau
3 decomandate etaj p-
3 ºi dau diferenþa. Te-
lefon: 0742/390.301.
Vând (schimb) aparta-
ment semidecoman-
dat etaj 1/4 cu aparta-
ment  decomandat p/
3 sau diferenþa. Tele-
fon: 0742/390.301.
3 - 4 CAMERE
Vând (schimb) 3 came-
re semidecomandate
43 mp, etaj 1 cu apar-
tament 2 camere deco-
mandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Tele-
fon: 0351/409.381.

CASE
Vând casã 3 camere,
anexe, pomi, vie, fân-
tânã, apã ºi canaliza-
re la poartã, localitatea
Ciutura. Telefon: 0763/
305.850.
Vând casã central 6
camere 95 mp, curte
143 mp, spaþiu comer-
cial 11 mp, gaze, sau
schimb cu casã. Tele-
fon: 0769/682.917.
Vând casã ºi 600 mp
teren Craiova. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând D+P 6 camere,
2 holuri, pivniþã, utilitãþi,
teren 1300 mp str. Bu-
covãþ. Telefon: 0769/
360.741.

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 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 re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în comu-
na Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren intravilan în
comuna Leu 1174 mp
zonã comercialã, ieºiri
2x17 m, reþea apã,
electricitate, cadastru,
carte funciarã. Tele-
fon: 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 -
ªimnicu de sus. Preþ
17 Euro. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren zonã cen-
tralã, 260 metri pãtraþi.
Preþ 210 euro/mp. Te-
lefon: 0769/709.451.
Vând teren 1500 mp
deschidere 30 m Ba-
riera Vâlcii 20 Euro /
mp. Telefon: 0748/
887.219.
Vând teren ZONÃ
CENTRALÃ 350 mp Te-
lefon: 0746/660.001.

Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fã-
cut. 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.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan
650 mp Coºoveni. str.
Scurtu Gheorghe. Te-
lefon: 0251/457.204.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºti-
lor (între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibilita-
te energie + alte avan-
taje. Telefon: 0785/
336.241.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
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Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
cu terasã, zonã cen-
tralã. Telefon: 0746/
660.001.
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.

SCHIMBURI
Schimb garsonierã par-
ter Turnu Severin Crihala
cu garsonierã zona Braz-
dã Craiova+ diferenþa.
Telefon: 0251/ 595.609.
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
Craiova. Telefon: 0740/
887.095

AUTO
ROMÂNEªTI

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

Solenza - 2004, ben-
zinã, revizie 2015, sta-
re excelentã 91000
km, 4500 RON, con-
sum sub 4,5%. Tele-
fon: 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. Tele-
fon: 0721/483.933.
VÂNZÃRI UTILAJE
VÂND automacara AM 5.
Telefon: 0740/178.633.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând vacã ºi junicã la
prima fãtare cu viþel. Te-
lefon 0351/ 806.950.

Vând vin roºu 5 lei/litru
ºi þuicã 10 lei/litru. Te-
lefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Tablouri litografie 30
Ron bucata, rochie
domniºoarã de onoare
mãrime 36-40-40 Ron.
Telefon: 0351/181.202;
0767/049.976.
Vând þiglã Jimbolia ºi
cãpriori din demolãri.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.

Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc, ca-
nistrã aluminiu nouã
20 l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V
nou, delcou aprindere
Dacia 1310 nou, arzã-
toare 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, garan-
þie, tip Jovial 5020G- ss
0313, 200 Euro. Tele-
fon: 0722/456.609.
Vând PC model MSI –
ALL-IN-ONE, WIND
TOP AE 1920 nefolo-
sit, sigilat, garanþie 300
Euro. Telefon: 0722/
456.609.
Vând pãlãrie fetru nr. 55
nouã - 50 lei, sapã ºi
casma cu coadã 7 lei/
buc, saltea Dormeo 2/
1m cu husã 90 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând aparat de sudu-
rã, autogen polizor,
bormaºinã, parbriz
Tico. Telefon: 0761/
155.549.
Vând 3 locuri de veci.
Telefon: 0770/661.777.
Vând albine, familii pu-
ternice. Podari. Tele-
fon: 0720/115.936.
Vând mânzã belgianã
8 luni. Telefon: 0741/
975.279.
Vând maºinã de spã-
lat, frigider inox, televi-
zor mic ºi mare, ºifoni-
er stejar. Telefon:
0752/142.493.
Vând remorcã auto
240 kg nefolositã cu
prelatã, 60 elemen-
te calorifer fontã, 5
baterii, 110 þigle be-
ton. Telefon: 0251/
458.192.

Vând ªabloane impri-
mat Steag UE ºi NATO
toate mãrimile plus
ºabloane pentru BA-
TISTE toate mãrimile
manuale. Telefon:
0723/684.511.
Vând 2 televizoare 5
ani cu diagonala 30 ºi
37 cm, 120 Ron. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând plug pentru boi.
Telefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil
- stazã perfectã. Tele-
fon: 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
braþe 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
fãcute dar nefinisate la
cimitirul Romaneºti,
convenabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou, com-
binã stereo - nouã, fri-
gider 320 litri, piei bo-
vinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon:
0735/445.339.
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Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon: 0769/
682.917.
Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit lo-
cuinþe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm - 100
lei, motor maºinã spã-
lat Albalux, 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, du-
lap haine, aragaz voiaj
ºi butelie, aparat foto,
bicicletã, aparat mãsu-
rã, pãturã antistres. Te-
lefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.

Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din
piele, maºinã de cusut,
galerii sculptate, 9 ha
pãdure - 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, bu-
telie voiaj 5 litri, 2 ochiuri,
mascã Mercedes. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car com-
plet. Telefon: 0251/
598.518.
Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig micã
defecþiune 50 lei, cup-
tor cu microunde
geam spart 40 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamo-
tatã tip Coralex, stare
foarte bunã, 450 lei. Te-
lefon: 0755/010.296.
Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric,
þeavã neagrã, schelã
metalicã. Telefon:
0731/989.215.

Vând þuicã de prune ºi
vin roºu. Telefon:
0765/291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzi-
cã popularã ºi uºoa-
rã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã, di-
verse scule, motor re-
zervã, furnituri ptr. op-
ticã. 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 maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal, pis-
cinã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.

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 negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând þuicã prune 15
lei, de fructe 12 lei. Te-
lefon: 0723/653.261.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 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. Te-
lefon: 0722/382.970.
Maºinã de cusut, even-
tual defectã, DVD recor-
der. Telefon: 0351/
181.202; 0767/049.976.
Cumpãr tablouri pe
pânzã sau carton -
150-60. Telefon: 0766/
304.708.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament 2
camere ultracentral –
ultralux, 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,
renovat, apã potabi-
lã contorizatã pe
casa scãrii, 2 balcoa-
ne. Telefon: 0761/
665.763.
Închiriez spaþiu stra-
dal, birou mobilat, de-
pozit, Dezrobirii. Tele-
fon: 0351/437.906.

DIVERSE
Caut meseriaºi pentru
a fora un puþ. Telefon:
0748/195.954.
Cedez teren extravilan
4500 mp în schimbul
reparaþii case + anexe
gospodãreºti. Telefon:
0727/884.205.
Cumpãr cãþel
SCHNAUTZEER ºi
veveriþe. Telefon:
0721/995.405.
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Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Atacantul italian Mario Balotelli vede
“Squadra Azzura” printre favoritele la câº-
tigarea turneului care se desfãºoarã în
Brazilia. Dupã meciul de debut la Cupa
Mondialã, cel câºtigat împotriva Angliei
(2-1), jucãtorul lui AC Milan avertizeazã

1. Hakan Sukur
– 11 de secunde

Doar 11 secunde i-au trebuit
atacantului turc Hakan Sukur
sã marcheze în meciul pentru
locul trei de la Cupa Mondialã
din 2002, contra Coreei de Sud.
Se întâmpla pe stadionul din
Daegu, pe 29 iunie 2002. Pânã
în prezent acesta a rãmas cel
mai rapid gol înscris vreodatã
la un turneu final ºi unul dintre
cele mai frumoase momente
din cariera fostului mare jucã-
tor al lui Galatasaray.

2.Vaclav Masek
– 15 de secunde

Timp de 40 de ani golul ata-
cantului cehoslovac, Vaclav

Ecourile meciului dintre Italia ºi
Anglia (2-1) nu s-au stins încã.
Managerul lui Chelsea, Jose Mou-
rinho, l-a felicitat pe selecþionerul
Italiei pentru alegerile tactice fãcute
în meciul disputat la Manaus. „Ita-
lia a fãcut un meci mare. Prandelli
a gândit excelent la 2-1 când l-a
introdus pe Thiago Motta,
pentru cã el, cu Pirlo ºi De
Rossi, au închis meciul.
Sunt fotbaliºti maturi, cu
multã experienþã, au ºtiu sã
joace astfel de momente”. În
schimb, tehnicianul portu-
ghez a criticat una din ale-
gerile tactice fãcute de Roy
Hodgson, aceea de a-l folosi
pe Wayne Rooney în banda

Fanii japonezi care au venit sã-ºi
susþinã echipa naþionalã la meciul cu
Coasta de Fildeº (1-2) au dat ºi de
aceastã, la fel ca la alte ediþii ale Cu-
pei Mondiale, o lecþie de civilizaþie.
Ei au pãrãsit stadionul din Recife abia
dupã ce au fãcut curãþenie în secto-
rul de tribunã pe care l-au ocupat.
Deºi amãrâþi de înfrângerea suferitã
în faþa africanilor, suporterii niponi au
mai rãmas câteva zeci de minute pe
arena Pernambuco, dupã fluierul de
final al meciului, pentru a aduna în
saci menajeri fiecare hârtie, pahar de
plastic sau ambalaj. Gestul japonezi-
lor a stârnit admiraþia gazdelor, dar ºi
a suporterilor ivorieni.

Cel mai probabil, „leii neîmblânziþi” nu
vor putea conta în meciul cu Croaþia,
din grupa A a Cupei Mondiale, pe vedeta
Samuel Eto’o, incert din cauza unor pro-
bleme medicale la genunchi. Atacantul
camerunez s-a plâns de dureri încã îna-
inte de startul Mondialului însã a forþat
ºi a jucat în primul meci, pierdut contra
Mexicului (0-1). Accidentarea s-a agra-
vat, iar Eto’o a ratat antrenamentul de
duminicã al africanilor. „Are o proble-
mã la genunchiul drept ºi nu s-a antre-
nat de douã zile”, a confirmat Volker

Meciul dintre Franþa ºi Honduras (3-0)
este primul în care tehnologia goal-line a fost
utilizatã cu succes, mesajul primit de arbi-
tru fiind hotãrâtor în validarea golului lui Ka-
rim Benzema. În minutul 48 acesta a tras
din 6 metri cu stângul, la colþul lung. Min-
gea a lovit bara din stânga portarului, a rico-
ºat spre celãlalt stâlp, dar portrarul Hondu-
rasului a scãpat-o în poartã. Arbitrul a acor-
dat gol, iar grafica a confirmat cã mingea a
depãºit cu întreaga circumferinþã linia por-
þii. Cu toate acestea selecþionerul Hondura-
sului a pus în discuþie modul în care a fost
validat acest gol.

Balotelli: “Rivalii trebuie
sã se teamã de Italia”

cã echipa antrenatã de Prandelli trebuie
privitã de rivali ca un adversar dificil.
“Este o experienþã unicã. Nu am jucat
pânã acum la Cupa Mondialã. Este fan-
tastic. Meciul cu Anglia a fost foarte di-
ficil din cauza climei, dar ºi pentru cã

Anglia are o echipã foarte puternicã. Nu
ne este fricã de nimeni. Rivalii trebuie sã
se teamã de noi ”, a concluzionat Balo-
telli. Numãrul 9 din atacul „azzurilor” a
înscris sâmbãtã noapte golul victoriei
împotriva Angliei.
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Tehnologia goal-line ºi-a intrat
în rol la meciul Franþa-Honduras

Eto’o are ºanse minime
sã joace contra Croaþiei

Finke, selecþionerul Camerunului. Ieri,
Eto’o a  efectuat un control medical la
genunchi ºi a confirmat pe o reþea de
socializare cã ar putea rata partida con-
tra Croaþiei.  „Doctorii au confirmat, e
foarte probabil sã nu joc împotriva
Croaþiei din cauza accidentãrii la ge-
nunchi care îmi provoacã dureri mari”,
a scris camerunezul.  Meciul dintre
Croaþia ºi Camerun, decisiv pentru am-
bele formaþii, se va juca în noaptea de
miercuri spre joi, de la ora 1:00, pe Are-
na Amazônia din Manaus.

Jose Mourinho îl laudã
pe Cesare Prandelli

stângã. „Nu cred cã e postul po-
trivit pentru el, dar sunt de acord
cã jucãtorii trebuie sã se sacrifice
pentru echipã în multe momente.
Anglia a jucat foarte, foarte bine.
Nu-mi amintesc sã fi vãzut Anglia
sã joace atât de bine la un Campio-
nat Mondial”, a precizat Mourinho.

Exemplu de civilizaþie la Cupa Mondialã
Suporterii japonezi au fãcut curãþenie

în tribune dupã meciul cu Coasta de Fildeº

TOP 5 cele mai rapide goluri la Cupa MondialãTOP 5 cele mai rapide goluri la Cupa MondialãTOP 5 cele mai rapide goluri la Cupa MondialãTOP 5 cele mai rapide goluri la Cupa MondialãTOP 5 cele mai rapide goluri la Cupa Mondialã
Masek, a fost cel mai rapid
marcat la un turneu final de
Cupã Mondialã. Doar 15 se-
cunde trecuserã din meciul Ce-
hoslovacia – Mexic (1-3) pânã
când Masek a reuºit sã deschi-
dã scorul. Se întâmpla la Mon-
dialul din Chile 1962, la Vina
del Mar.
3. Ernst Lehner
– 25 de secunde

În faþa Austriei, pe 7 iunie
1934, la Napoli, jucãtorul de le-
gendã al Mannschaft-ului, Ernst
Lehner, deschidea scorul dupã
25 de secunde. Acesta avea sã
mai înscrie o datã în victoria
Germaniei contra vecinilor aus-
trieci (scor 3-2), care obþinea
astfel locul trei la Cupa Mon-

dialã gãzduitã de Italia.
4. Bryan Robson
– 27 de secunde

27 de secunde. Atât arãta
cronometru în momentul în
care Bryan Robson deschidea
scorul în partida Franþa-An-
glia. Meciul a avut loc pe 16
iunie 1982 la Cupa Mondialã
gãzduitã de Spania.
5. Emile Veinante
– 35 de secunde

TOP 5 cele mai rapide goluri
din istoria Mondialelor este în-
chis de un francez. Emile Vei-
nante a înscris dupã 35 de se-
cunde în meciul naþionalei „Coco-
ºului galic” contra Belgiei (3-1),
la Cupa Mondialã din 1938.
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GRUPA B

Spania

Olanda

Chile

Australia

GRUPA C

Columbia

Grecia

Coasta de Fildeº

Japonia

GRUPA D

Uruguay

Costa Rica

Anglia

Italia

GRUPA A

Brazilia

Croaþia

Mexic

Camerun

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

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

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.

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
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A doua favoritã la victoria finalã,
dupã gazda Brazilia, Argentina a
avut un start “subþire” la CM, tre-
când cu emoþii de debutanta Bos-
nia, 2-1.

Pe “Maracana”, “pumele” lui
Sabella au lovit repede (3), autogol
Kolasinac dintr-o centrare din lovi-
turã liberã a lui Messi, dând senza-

Messi, fluierat apoi aplaudat

VVVVVictorie fãrã strãlucire a „pumelor”ictorie fãrã strãlucire a „pumelor”ictorie fãrã strãlucire a „pumelor”ictorie fãrã strãlucire a „pumelor”ictorie fãrã strãlucire a „pumelor”

Cartonaºe galbene: Rojo 25 / Spahici 63.
Arbitru: Joel Aguilar (El Salvador).

Romero – Zabaleta, Campagna-
ro (Gago 46), Fernandez, Garay,
Rojo – M. Rodriguez (Higuian 46),
Mascherano, Di Maria – Messi,
Aguero (Biglia 87).

Selecþioner: Alejandro Sabella.

Begovici – Mujdza (Ibisevici
69), Bicakcici, Spahici, Kolasinac
– Besici, Hajrovici (Visca 71) –
Pjanici, Misimovici (Medunjanin
74), Lulici – Dzeko.

Selecþioner: Safet Susici.

Argentina  2-1  Bosnia
Stadion: Estadio Maracana – Rio de Janeiro, spectatori: 74.738.
Au marcat: Kolasinac 3 aut., Messi 65 / Ibisevici 84.

þia cã se vor distra cu formaþia lui
Susici. În teren însã lucrurile n-au
stat deloc aºa. Pe rând, Dzeko ºi
Hajrovici au încercat poarta lui Ro-
mero ºi au adus, uºor, dar sigur,
restul echipei în careul argentinie-
nilor, fãcându-i pe numeroºii sãi
suporteri sã îngheþe în anumite mo-
mente. Debutanta nu a cãzut psi-

hic, deºi nu a avut norocul de par-
tea ei în primele secunde de la un
turneu final, asta în timp ce Argen-
tina nu a fãcut altceva decât sã îi
facã pe specialiºti sã se întrebe dacã
nu cumva s-au pripit atunci când
au considerat-o cel puþin semifina-
listã în Brazilia.

Invizibil pânã în minutul 63, ceea
ce îi adusese obrobiul fanilor,
Messi, în urma unei combinaþii cu
Higuain, a majorat scorul cu un ºut
imparabil din afara careului. Iar to-
tul pãrea sã revinã la normal. Jucã-
torul Barcelonei nu mai greºea pase,
suporterii nu mai fluierau, ci îi scan-
dau numele, iar specialiºtii o puse-
serã din nou pe Argentina pe lista
favoritelor. Totul se schimbase atât
de repede. ªi totuºi, Campionatul
Mondial din acest an pare sã reu-
ºeascã sã ne surprindã. Dupã o

perioadã de rãtãcire, bosniacii au in-
sistat din nou ºi Ibisevici a marcat
primul gol din istoria naþionalei sale
la un turneu final.

Ultimele minute au gãsit-o pe Ar-
gentina tremurând, însã a scãpat cu

bine. Numai cã e foarte probabil, dacã
va mai continua sã se bazeze pe un
Messi inconstant, sã dezamãgeascã
ºi la acest Mondial. Argentina n-a mai
ajuns într-o finalã de CM din 1990,
învinsã de Germania, 0-1.

Franþa nu a lãsat loc de sur-
prize în primul sãu meci de la CM
2014, contra Hondurasului, na-
þionalã de care a trecut, dumini-
cã searã, cu un scor de nepre-

Recital Benzema
zentare, 3-0.

Dupã ce în
primele 20 de
minute, Ma-
tuidi ºi Griez-
mann au lovit
bara, campioa-
na din 1998 a
miºcat întâia
oarã tabela în
finalul reprizei,
dintr-un penal-
ty obþinut de
Pogba ºi trans-
format de Ben-

zema. Faza ce a precedat execuþia
de la punctul cu var s-a soldat ºi
cu eliminarea lui Wilson Palacios
(43), pentru cumul de “galbene”.
Mijlocaºul hondurian fusese averti-

zat ºi în minutul 28, urmare a unui
clinci cu acelaºi Pogba, la rându-i
“îngãlbenit” de “centralul” brazi-
lian Sandro Ricci.

Astea fiind datele problemei,
misiunea formaþiei din America
Centralã devenea ºi mai ingratã.

Orice speranþã a naþionalei con-
duse de Luis Suarez s-a nãruit în
startul pãrþii secunde! Atunci, Ben-
zema a ºutat din unghi, mingea a
lovit bara ricoºând pânã la goalke-
eper-ul Valladares, care a scãpat-o
însã în poartã. A fost pentru prima
oarã când sistemul Goal Line ºi-a
dovedit utilitatea.

Matuidi a mai trecut o datã pe
lângã gol, pentru ca apoi tot Ben-
zema sã consfiinþeascã rezultatul
final. Atacantul lui Real Madrid a
reluat din interiorul careului, din
întoarcere, sub barã, fãrã speran-
þe pentru portarul advers.

“Nu a fost simplu cu Honduras,
este o echipã agresivã. Am avut
rãbdare, am ºtiut sã aºteptãm oca-
ziile. Am lovit bara de douã ori în
prima reprizã. Este un început foar-
te bun. Vom juca acum cu favorita
grupei, Elveþia, dar deocamdatã
savurãm victoria cu Honduras, ni-
mic nu este mai frumos decât o vic-
torie. Felicitãri jucãtorilor”, a de-
clarat dupã meci, selecþionerul “co-
coºilor”, Didier Deschamps.

Cartonaºe galbene: Evra 7, Pogba 27, Cabaye 45+2 / W. Palacios
28, 43, Garcia 53, Garrido 83.
Cartonaº roºu: W. Palacios 43.
Arbitru: Sandro Ricci (Brazilia).

Franþa  3-0  Honduras
Stadion: Estadio Beira-Rio – Poro Alegre, spectatori: 43.012.
Au marcat: Benzema 45 pen, 72, Valladares 48 aut.

Lloris – Debuchy, Varane, Sak-
ho, Evra – Cabaye (Mavuba 65) –
Valbuena (Giroud 78), Pogba (Sis-
soko 57), Matuidi, Griezmann –
Benzema.

Selecþioner: Didier Deschamps.

Valladares – Beckeles, Bernar-
dez (Chavez 76), Figueroa, Iza-
guirre – Najar (Claros 58), Garri-
do, W. Palacios, Espinoza – Cost-
ly, Bengtson (Garcia 46).

Selecþioner: Luis Suarez.

Elveþia a suferit teribil în prima
reprizã a meciului cu Ecuador,
ajungând greu, ºi când a fãcut-o
puþin periculos, la poarta lui Do-
minguez. Mai mult, europenii s-
au vãzut ºi conduºi din minutul 22,
când o greºealã în defenisvã a dus
la golul lui Enner Valencia, reluare
cu capul din 6 metri. La pauzã ºi-
a intrat în rol Ottmar Hitzfeld, ver-
satul tehnician german al elveþie-
nilor. A scos una dintre mâinile
moarte, pe Stocker, ºi l-a aruncat
în luptã pe Mehmedi. Iar atacan-
tul lui Freiburg i-a rãsplãtit rapid
încrederea, marcând în minutul
48, la o fazã ce a semãnat izbitor

Primul joc decis în prelungiri!

Trei puncte pe
ispiraþia lui Hitzfeld

Dominguez – Paredes, Guagua,
Erazo, W. Ayowi – A. Valencia,
Gruezo, Noboa, Montero (Rojas
77) – E. Valencia, Caicedo (Arro-
yo 70).

Selecþioner: Reinaldo Rueda.

Elveþia  2-1  Ecuador
Stadion: Estadio Nacional – Brasilia, spectatori: 68.351.

Au marcat: Mehmedi 48, Seferovici 90+3 / E. Valencia 22.

cu cea care dusese la golul sud-
americanilor.

Minutul 75, altã mutare formi-
dabilã a lui Hitzfeld. Ajuns la satu-
raþie de zbaterea în van a lui Drmic,
l-a trimis în teren pe Seferovici.
Jucãtor ce avea sã aducã victoria
la ultima fazã de joc, pe un contra-
atac extrem de tãios, când le-a luat
faþa fundaºilor ecuadorieni, la o
centrare semnatã din flancul stâng
de Rodriguez. Un rol esenþial la
aceastã reuºitã l-a avut Behrami,
care a stopat, în prealabil, o fazã
extrem de periculoasã a adversari-
lor, declanºând virulenta acþiune
ofensivã.

Benaglio – Lichtsteiner, Djou-
rou, Von Bergen, Rodriguez – Be-
hrami, Inler – Shaqiri, Xhaka, Sto-
cker (Mehmedi 46) – Drmic (Se-
ferovici 75).

Selecþioner: Otmar Hitzfeld.

Cartonaºe galbene: Djourou 84 / Paredes 53.
Arbitru: Ravshan Irmatov (Uzbekistan).
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GRUPA E

Elveþia

Ecuador

Franþa

Honduras

GRUPA F

Argentina

Bosnia

Iran

Nigeria

GRUPA G

Germania

Portugalia

Ghana

SUA

GRUPA H

Belgia

Algeria

Rusia

Coreea de Sud

17 iunie, 19:00: Belgia – Algeria
18 iunie, 1:00: Rusia – Coreea S.
22 iunie, 19:00: Belgia – Rusia
22 iunie, 22:00: Coreea S. – Algeria
26 iunie, 23:00: Algeria – Rusia
26 iunie, 23:00: Coreea S. – Belgia

15 iunie: Elveþia – Ecuador 2-1
15 iunie: Franþa – Honduras 3-0
20 iunie, 22:00: Elveþia – Franþa
21 iunie, 1:00: Honduras – Ecuador
25 iunie, 23:00: Honduras – Elveþia
25 iunie, 23:00: Ecuador – Franþa

16 iunie: Argentina – Bosnia 2-1
Asearã: 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
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○

○
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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

În aceastã searã, de la ora 19:00,
se deschide ºi grupa H, ultima,
tânãra ºi spectaculoasa naþionalã a
Belgiei având de înfruntat Algeria.
Calificatã en-fanfare la turneul final,
dupã o pauzã de 12 ani, naþionala
pregãtitã de Marc Wilmots porneºte
favoritã certã. În frunte cu Eden
Hazard, Romelu Lukaku (ambii
Chelsea – foto) sau Marouane
Fellaini (Man. United), plus vetera-
nii Van Buyten ºi Vincent Kompany,
la care se adaugã, între buturi,
Thibaut Courtois, goalkeeper-ul
finalistei Ligii Campionilor, Atletico
Madrid, aceasta este consideratã
cea mai promiþãtoare echipã din
istoria Belgiei, aºteptându-se
mãcar sã egaleze, dacã nu acum,
fie ºi în viitor, performanþa naþio-
nalei din 1986, an în care Enzo

Intrã-n luptã ºi spectaculoasa BelgieIntrã-n luptã ºi spectaculoasa BelgieIntrã-n luptã ºi spectaculoasa BelgieIntrã-n luptã ºi spectaculoasa BelgieIntrã-n luptã ºi spectaculoasa Belgie
Scifo ºi compa-
nia au încheiat
CM din Mexic
pe locul 4.

Algeria este
„bilindatã”, la
rându-i, de
jucãtori înregi-
mentaþi la echipe
de top ale ale
Europei, printre
aceºtia numãrân-
du-se Faouzi
Ghoulam (Na-
poli), Sophiane
Feghouli (Valen-
cia), Nabil
Bentaleb (Totten-
ham), Saphir
Taider (Inter),
Nabil Ghilas (Porto) sau Islam Slimani (Sporting Lisabona), aºteptã-

riile nord africanilor fiind sã treacã
mãcar de grupe. Performanþã încã
neatinsã, dupã experienþele din 1982,
1986 ºi 2010.

Belgia ºi Algeria s-au aflat faþã în
faþã de douã ori pânã acum, europe-
nii înregistrând un succes ºi o
remizã. Ambele în urmã cu mai mult
de un deceniu, ºi ambele în meciuri
amicale. A fost un 0-0 în 2002 ºi un
3-1 un an mai târziu.

Arbitru: Marco Rodriguez (Mexic).

Courtois – Alderweireld, Kompany, Van
Buyten, Vertonghen – Dembele, Defour –
Mirallas, Fellaini, Hazard – Lukaku. Selecþi-
oner: Marc Wilmots.

M’Bolhi – Mostefa, Bougherra, Cadamu-
ro, Ghoulam – Taider, Medjani, Bentaleb –
Feghouli, Slimani, Soudani. Selecþioner:
Vahid Halihodzici.

Belgia – Algeria
Stadion: Mineirao – Belo Horizonte, astãzi, ora 19:00, TVR 1

Echipe probabile

Tot în grupa H, cea a Belgiei ºi
Algeriei, târziu, în aceastã noapte,
Rusia, gazda viitoarei ediþii a CM,
închide meciurile primei runde a
grupelor în compania Coreei de
Sud. Fãrã sã fi trecut vreodatã în
fazele eliminatorii ale competiþiei,
sub actuala titulaturã, la ocaziile din
1994 ºi 2002, selecþionatã pregãti-
tã de Fabio Capello are mari spe-
ranþe la acestã ediþie, fiind, mãcar
pe hârtie, mai valoroasã decât Al-
geria ºi Coreea de Sud.

Brazilia, victorioasã în meciul
de debut al CM în faþa Croaþiei,
meci ce a iscat ºi primul scan-
dal, dupã ce reprezentativa gaz-
dã, a fost serios împinsã de la
spate de arbitri, deschide ºi run-
da secundã a partidelor din gru-
pe, urmând a înfrunta Mexicul,
la rându-i cu trei puncte în cont,
graþie victoriei contra Cameru-
nului.

De cinci ori campioanã a lu-
mii ºi prezentã la toate cele 19
ediþii precedente ale competiþiei,
„Selecao” i-a întâlnit pânã acum
pe „Azteci” de trei ori la CM, im-
punându-se de fiecare datã fãrã
sã primeascã gol: 4-0 în 1950,
5-0 în 1954 ºi 2-0 în 1962. Cu
un palmares direct clar favora-
bil, de 22 de victorii, 6 remize ºi
10 înfrângeri (golaveraj 71-36),
Brazilia ºi-a trecut în cont ºi cel
mai recent meci în compania

„Þarul” Capello ºi misiunea
sud-coreeanã

De cealaltã parte asiaticii, o pre-
zenþã nelipsitã la Mondiale începând
cu 1986, sperã ºi ei sã repete cel
puþin performanþa din urmã cu 4
ani, când s-au oprit în optimi, în
faþa Uruguayului, trimiþându-le
acasã, în grupã, pe Grecia ºi Ni-
geria.

Rusia ºi Correa de Sud s-au în-
tâlnit decât o singurã datã în isto-
ria lor, victoria revenind, într-un joc
test, echipei de pe „Bãtrânul conti-
nent”, 2-1 în 19 noiembrie 2013.

Arbitru: Nestor Pitana (Argentina).

Rusia – Coreea de Sud
Stadion: Pantanal – Cuiaba, la noapte, ora 1:00, TVR 1

Echipe probabile

Akinfeev – Escenko, V. Be-
rezuþki, Ignashevici,  Seeni-
kov – Denisov, Faizulin – Sa-
medov, Shatov, Zirkov – Ko-
korin.

Selecþioner: Fabio Capello.

Sung-Ryong – Chang-Soo,
Tae-Hwi, Suk-Young, Young-
Won – Sung-Yong, Kook-Young
– Ja-Cheol ,  Chung-Yong,
Heung-Min – Chu-Young.

Selecþioner: Myung-Bo Hong.

Gazdele deschid ºi runda
a doua a fazei grupelor

Arbitru: Cuneyt Cakir (Turcia).

Brazilia – Mexic
Stadion: Castelao – Fortaleza, astãzi, ora 22:00, TVR 1

Echipe probabile

J. Cesar – D. Alves, T. Silva,
D. Luiz, Marcelo – Ramires, Gus-
tavo – Neymar, Oscar, Willian –
Fred.

Selecþioner: Luiz Felipe Scolari.

Ochoa – Layun, H. Moreno, R.
Marquez, F. Rodriguez, Aguilar –
Guardado, J. Vazquez, H. Herrera
– Dos Santos, O. Peralta.

Selecþioner: Miguel Herrera.

verzilor, 2-0 în urmã cu aproa-
pe un an, în 19 iunie 2013, la
Cupa Confederaþiilor, întrecere
pe care selecþionata lui Scolari
a ºi câºtigat-o ulterior.

Mexicul, prezentã pentru a
15-a oarã la un Mondial, are
drept cea mai bunã performaþã
douã douã ori atingerea sfertu-
rilor de finalã, de fiecare datã pe
teren propriu, în 1970 ºi 1986.
În rest, mexicanii n-au reuºit mai
mult decât optimi de finalã, cinci
chiar consecutive, 1994-2010.

Hulk, unul dintre cei mai slabi
oameni ai gazdelor cu Croaþia,
are unele probleme medicale, ºi,
foarte probabil sã fie înlocuit, cu
Willian sau Bernard. La fel de
slab a fost joi ºi Paulinho, de
aºteptat sã fie ºi el înlocuit, în
pole-position fiind Ramires. De
cealaltã parte, nici un jucãtor
incert, singura întrebare fiind
dacã selecþionerul Miguel Her-
rera îl va titulariza pe Javier
„Chicharito” Hernandez, doar
rezervã cu Camerun.
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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

Fostul pilot de Formula 1, Michael Schumacher, a ieşit
ieri din comă şi a fost mutat din spitalul din Grenoble într-
un spital din Lausanne. Schumacher se afla în comă după
accidentul suferit la schi, în 29 decembrie 2013. „Schuma-

Michael Schumacher a ieşit din comă
cher a fost adus în această dimineaţă la Spitalul Universi-
tar din Lausanne. Familia este alături de el într-un spaţiu
amenajatspecial pentru a avea intimitate şi pentru a-i asi-
gura cea mai bună îngrijire. Ca la orice pacient, dorim să
respectăm secretul medical şi intimitatea familie” a decla-
rat Darcy Christen, purtătorul de cuvânt al spitalului el-
veţian. Lausanne este la aproximativ 40 de kilometri de
locuinţa septuplului campion mondial de Formula 1, afla-
tă la Gland, pe malul Lacului Leman. Purtătorul de cu-
vânt al pilotului, Sabine Kehm, a declarat că acesta poa-
te auzi voci ş i răspunde la atingeri. Locu l unde Schuma-
cher va urma „lunga sa perioadă de readap tare”, nu a
fost  precizat. Totodată, ea nu a furnizat niciun detaliu
cu privire la  starea de sănătate a fostului p ilot de For-
mula 1. „Familia sa doreşte să le mulţumească în mod-
 special medicilor, echipei de îngrijire şi administraţiei
spitalului din Grenoble, cât şi primilor salvatori care au
intervenit la locul accidentului. To ţi au făcut o treabă
extraordinară în timpul aces tor luni”, se arată în comu-
nicat. Aceste mulţumiri se adresează de asemenea „tu-
turor persoanelor care i-au transmis  cele mai bune urări
de s ănătate lui Michael. Acestea au  ajutat  cu siguran-
ţă”. Michael Schumacher, în vârstă de 45 de ani, a fost
rănit grav într-un accident de schi, la 29 decembrie, în
staţ iunea franceză Meribel. Germanul a fost operat de
două ori la cap şi se afla de de la sfârş itul lunii ianuarie
în faza de revenire progresivă din comă.

Dănănae a revenit în Bănie
Chiar în ziua reunirii lotului pen-

tru noul sezon, Ovidiu Dănănae a
semnat un contract pe 3 ani cu CS
Universitatea Craiova. Fundaşul
dreapta va lucra din nou cu Jerry
Gane, după ce acesta l-a avut ca
elev la FC Universitatea şi la CS

Turnu Severin. Originar din Bănie,
Dănănae va împlini 29 de ani peste
două luni şi a evoluat de-a lungul
carierei la FCU Craiova, CSM Re-
ş iţa,  Steaua Buc ureş ti,  Tom
Tomsk, CS Turnu Severin, ultima
dată activând la ec hipa cipriotă
Apollon Limassol, pentru c are a
evoluat în 14 partide, fiind integra-
list în patru jocuri din Europa Lea-
gue (0-2 cu Legia Varşovia, 2-4 cu
Trabzonspor, 0-1 şi 2-0 cu Nice).
Apollon Limassol a terminat sezo-
nul pe locul 3, la 4 puncte de cam-
pioana Apoel Nicosia. Dănănae s-
a despărţit acum o lună de forma-
ţia din Insula Afroditei, revenind la
Craiova ca jucător liber de con-
trac t. Fundaşul a debutat la echi-
pa naţională în urmă cu 5 ani, într-
un meci amical cu Ungaria la care
s-a şi accidentat grav, iar în total
a adunat patru selecţii la prima re-
prezentativă.  Pos tul de fundaş
dreapta a fos t unul c ritic la CSU
Craiova în tot sezonul de Liga a
II-a, acolo evoluând mai mulţi ju-
cători, Cârjă, Kitanovski, Patriche
şi Ljubinkovic.

Fundaşul dreapta va evolua în următorul sezon
la CS Universitatea Craiova

Doar la o săptâmână de când
şi-a încheiat conturile cu Liga a II-
a, CS Universitatea a strâns  iar
rândurile pentru a pregăti reveni-
rea în primul eşalon. Totuşi, incer-
titudinea planează asupra eşalonu-
lui în care au drept de joc juveţii,
la fel cum se manifestă şi în pri-
vinţa lotului de care va beneficia
noul antrenor, Ionel Gane. Acesta
a făcut cunoştinţă cu jucătorii la
Sala Polivalentă, iar după o şedin-
ţă de o jumătate de oră i-a scos la
alergare pe „Ion Oblemenco”. Lo-
tul a suferit deja multe schimbări,
iar altele sunt aşteptate să survină
până când se va pleca în cantona-
mentul din Slovenia, pe 24 iunie.
Dacian Varga a fost printre cei pre-
zenţi, dar numai pentru a-şi lua
„adio” de la foştii c olegi, fostul
decar nemaifiind păstrat în Bănie.
Aceeaşi soartă au avut-o şi: Cârjă,
Patriche, Pătraşcu, Izvoranu, Van-
delannoitte,  Ad.  Ionescu, Câju,
Precup, Şerban, Voinea şi Dragu.
Negoc ieri de prelungire a con-
tractelor se mai poartă cu Pleşan
şi Curelea,  ambii f iind doriţi în
continuare de clubul oltean. Chiar
dacă au sosit la reunire, Tomic şi
Kitanovski sunt pe lista indezira-
bililor, aceşti urmând a fi împru-
mutaţi, ca şi Valskis, de altfel. Au
lipsit cei doi jucători din Capul Ver-
de, Kay şi Nuno Rocha, care sunt
aşteptaţi abia la a doua zi de pre-
gătiri, în timp ce ieşenii Avrămia şi
Herghelegiu sunt nevoiţi să rămâ-
nă în Copou până când li se vor
încheia vechile înţelegeri, la fina-
lul acestei luni.

8 jucători noi şi mai sunt
aşteptaţi cel puţin tot atâţia

Noutăţi au fost însă destule. Pe
posturi, portarul Straton le va face
concurenţă lui Brac şi Irimia. Pen-
tru postul de fundaş dreapta se vor
întrece doi jucători de 28 de ani,
craioveanul Dănănae, ultima dată ju-
cător al lui Apollon Limassol, şi
Sebastian Achim de la Petrolul. Sto-
perul venit de la Mediaş, Cosmin
Frăsinescu a venit împreună cu fos-
tul său coechiper de la Bistriţa, Ga-

Reunire restrânsă şi multe schimbări la CSU

Lotul pre ze nt la re unire a
CSU: Bojan Brac, Cătălin Straton,
Ionuţ Irimia (portari) - Nicuşor
Banc u, Viorel Ferfelea,  Bogdan
Vătăjelu, Zoran Ljubinkovic,  Ga-
briel Velc ovici,  Alexandru Neac-
şa, Andrei Sin, Vukasin Tomic, Se-
bastian Achim, Cosmin Frăsines-
cu, Alexandru Băluţă, Cristi Ga-
nea,  Tome Kitanovski, Alexandru
Mateiu, Ovidiu Dănănae, Răzvan
Gorovei. 

Achiz iţ iile  C SU: Stra ton
(portar, FC Vaslui), Mateiu (mij-
locaş,  FC Braşov),  Frăsinesc u
(s toper,  Gaz Metan Mediaş) ,
Achim (fundaş  dreapta, Petrolul),
Dănănae (fundaş dreapta, Apollon
Limassol), Băluţă (mijlocaş, Viito-
rul) , Neacşa (mijloc aş, Corona),
Banc u (mijloc aş,  FC Olt),  Kay
(stoper,  Belenenses), Nuno Rocha
(mijloc aş ,  Maritimo), Avrămia
(stoper, CSMS Iaşi),  Herghelegiu
(atacant, CSMS Iaşi).

Varga a
plecat,
iar
Achim,
Dănănae
şi
Neacşa
sunt
ultimele
achiziţii

briel Velcovici, tot în acelaşi timp
apârând şi cei doi internaţionali ai
Craiovei, Vătăjelu şi Mateiu. Insis-
tenţa lui Ionel Gane pentru a-l adu-
ce ăe Alex Neacşa a dat roade, fos-
tul elev al său de la Gaz Metan CFR
Craiova, CS Turnu Severin şi Co-
rona ajungând la primul antrenament
în Bănie. O altă revenire în Bănie este
cea a lui Alex Băluţă, după ce craio-
veanul s-a remarcat la Viitorul lui
Gică Hagi. Răzvan Gorovei a reve-
nit după accidentarea gravă din iar-
nă, dar s-a limitat la o alergare uşoa-
ră pe margine. În probe la CS Uni-
versitatea se află şi cel care le-a pus
probleme alb-albaştrilor în meciuri-
le directe, Nicuşor Bancu de la FC
Olt. Marţi sunt programate alte două
antrenamente, dar prohibite pentru
presă, iar vineri CS Universitatea va
efectua vizita medicală, la Centrul de
Medicină Sportivă din Bucureşti.
Gane îşi doreşte să aibă un lot de 26
de jucători, cu 3 portari. „Mai sunt
de venit unii jucători care au semnat
deja contracte cu noi, dar vor mai
veni şi alţii cu care negociem, iar
până la finalul săptămânii sper să am
tot lotul la dispoziţie” spune Gane.
Proaspăt internaţional, Bogdan Vă-
tăjelu speră să păstreze banderola de
căpitan al echipei şi în acelaşi timp
să facă performanţă cu Craiova.
„Nu mă gândesc la salvarea de la
retrogradare, vrem o clasare pe pri-
mele locuri. Îmi pare rău de cei care
au plecat, fiindcă alături de ei am
promovat, dar sau adus jucători
buni, de Liga I. Aş fi onorat să păs-
trez banderola, dar sunt alţii mai în-
dreptăţiţi ca mine să o poarte” a spus
„Sarma”. Deşi foştii colegi de la
Sprotul Patriche şi Varga, au ple-
cat, iar rămânerea lui Curelea este
incertă, Viorel Ferfelea speră să-şi
respecte cei doi ani de contract pe
care-i mai are cu Craiova şi se gân-
deşte chiar la cupele europene. „Nu
ne va fi uşor în Liga I, dar ne do-
rim un loc în prima jumătate a cla-
samentului. Putem chiar să prindem
cupele europene, pe scurtătură, prin
Cupa României sau Cupa Ligii. Noi
ne pregătim de Liga I, fiindcă am
câştigat seria şi am luat şi licenţa”
a spus Ferfelea.


