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Elevii de clasa a VIII-a
intră în focul examene-
lor. Aproximativ 5.200
de elevi doljeni vor sus-
ţine anul acesta Eva-
luarea Naţională, care
începe luni, 23 iunie, cu
probă scrisă la Limba
şi literatura română.
Începând din acest an
şcolar, rezultatele obţi-
nute la aceste testări
contează în proporţie
de 75% la admiterea în
liceu.
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Parþial
înnorat

Preºedintele francez, François Hollande,
va primi astãzi, la Paris, ºapte ºefi de guver-
ne social-democrate, între care ºi Victor
Ponta, la o „reuniune informalã” consacratã
prioritãþilor viitoarei Comisii Europene, a
anunþat ieri Palatul Elysée. La reuniune, care
este prevãzutã sã înceapã la ora 10.00 GMT
(13.00, ora României), sunt aºteptaþi Wer-
ner Faymann (Austria), Elio di Rupo (Bel-
gia), Helle Thorning-Schmidt (Danemarca),
Matteo Renzi (Italia), Victor Ponta (Româ-
nia), Robert Fico (Slovacia) ºi Bohuslav
Sobotka (Cehia). Urmeazã sã fie prezenþi,
de asemenea, vicecancelarul german Sigmar
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Scriitorul Nicolae Breban nu a
fost colaborator al Securitãþii

Scriitorul Nicolae Breban nu a fost
colaborator al Securitãþii, a decis, ire-
vocabil, Înalta Curte de Casaþie ºi Jus-
tiþie (ICCJ), care a admis recursul faþã
de o hotãrâre luatã în 2012 de Curtea
de Apel Bucureºti. Consiliul Naþional
pentru Studierea Arhivelor Securitãþii
(CNSAS) a cerut, la începutul lui apri-
lie 2011, Curþii de Apel Bucureºti sã
constate calitatea de colaborator al fos-
tei Securitãþi a scriitorului Nicolae Bre-
ban. Pe 2 iulie 2012, Curtea de Apel
Bucureºti a admis cererea CNSAS, con-
statând astfel calitatea de colaborator
al Securitãþii în privinþa lui Breban, care
a atacat hotãrârea la ICCJ. Miercuri, 18
iunie, ICCJ a admis recursul ºi a stabilit
irevocabil cã Nicolae Breban nu a fost
colaborator al Securitãþii.

În scurt timp, certificatele
privind datoriile la stat se vor
obþine online

Firmele din România vor putea
obine online certificatele care atestã
eventualele datorii la bugetul de stat
sau la bugetul local, necesare în relaia
cu ANAF, cu finanatorii ’i cu ali parte-
neri de afaceri, în baza unei ordonane
de urgenã adoptatã, joi, de Guvern, a
declarat ieri ministrul delegat pentru
Întreprinderile Mici ’i Mijlocii, Mediul
de Afaceri ’i Turism, Florin Jianu, într-
o conferinã de profil. „Ieri (joi — n. r.)
a trecut în ’edina de Guvern ordona-
na de urgenã prin care Ministerul Fi-
nanelor a creat suportul legislativ pen-
tru digitalizarea activitãii ANAF în ra-
porturile cu contribuabilii, privai sau
publici. La cererea ministerului pen-
tru IMM, certificatele de datorii la
bugetul de stat sau bugetul local, pre-
cum ’i alte înscrisuri pentru IMM-uri,
vor fi eliberate online în foarte scurt
timp”, a explicat ministrul delegat pen-
tru IMM-uri.

Programele operaþionale pen-
tru cadrul financiar 2014-2020
vor fi trimise Comisiei Europene
la începutul lunii iulie, a declarat,
ieri, ministrul Fondurilor Europe-
ne, Eugen Teodorovici. „Progra-
mele operaþionale sunt oarecum
într-o formã finalã, la începutul
lunii iulie vor fi trimise formal CE
spre adoptare ºi sperãm ca în a
doua parte a acestui an sã fie
aprobate aceste documente pen-
tru România”, a spus ministrul la
Conferinþa Mediafax Talks About
SMEs. Potrivit lui
Teodorovici, prin
Programul Operaþi-
onal Capital Uman,
actualul POS DRU,
va fi sprijinitã dez-
voltarea antrepreno-
riatului, precum ºi
înfiinþarea de noi în-
treprinderi, prin
acordarea de sprijin
financiar, granturi,
dar ºi consiliere ºi
formare în dome-

Înalta Curte de Casaþie ºi Justi-
þie (ICCJ) a decis, ieri, sesizarea
Curþii Constituþionale a României
(CCR) în legãturã cu suspenda-
rea urmãririi penale a preºedinte-
lui Traian Bãsescu, din motive de
imunitate, în dosarul în care se-
natorul PSD Gabriela Firea a re-
clamat cã a fost ºantajatã de ºeful
statului. În 28 mai, avocatul se-
natorului, Lucian Bolcaº, a depus
o plângere la ICCJ, dupã ce Par-
chetul instanþei supreme a decis
suspendarea anchetãrii preºedin-
telui Bãsescu „pentru calomnie”.
Potrivit apãrãtorului Gabrielei Fi-
rea, imunitatea preºedintelui nu
trebuie sã încalce egalitatea în
drepturi a cetãþenilor unui stat
democratic. Parchetul ICCJ
anunþa, în 18 aprilie, cã a dispus
urmãrirea penalã pentru ºantaj, în
urma plângerii formulate de Ga-
briela Firea împotriva lui Traian
Bãsescu, însã punerea în miºca-

Teodorovici - Programele
operaþionale, trimise CE în iulie

ÎCCJ sesizeazã CCR cu privire
la suspendarea urmãririi penale
a preºedintelui în dosarul Fireaniul antreprenoriatului, servicii de

consiliere ºi consultanþã pentru
creºterea ºi consolidarea aface-
rilor sau mentorat. Totodatã, prin
Programul Operaþional Regional
„vom susþine companiile în ve-
derea creºterii ratei de supravie-
þuire a firmelor nou înfiinþate ºi
cele cu istoric scurt, vor fi acor-
date servicii de suport de afaceri
ºi capital, respectiv asistenþã teh-
nicã, administrativã, fiscalã ºi
consultativã în domeniul aface-
rilor”, a explicat Teodorovici.

re a acþiunii penale a fost suspen-
datã, întrucât preºedintele are
imunitate. Anchetatorii au consta-
tat cã în aceastã cauzã existã un
impediment legal temporar pen-
tru punerea în miºcare a acþiunii
penale, astfel cã a fost dispusã,
prin ordonanþã, suspendarea ur-
mãririi penale. Articolul 84, ali-
neatul 2 din Constituþie prevede
cã „preºedintele României se bu-
curã de imunitate”. Scandalul
Bãsescu - Firea a început dupã
ce preºedintele, referindu-se la
senatorul PSD, membru al Co-
misiei Nana, a spus cã ºi acum
poate spune cã aceasta este „o
bunã jurnalistã, dar este catastro-
falã ca jurist. (...) Mai bine ar sta
în banca ei ºi s-ar ocupa ce se
întâmplã pe moºia soþului ei, unde
e primar. Cã s-ar putea sã nu îl
mai gãseascã într-o zi acasã, dacã
nu e atentã. Înþeleg cã în parohia
lui se întâmplã destule lucruri rele”.

Vântul puternic care a suflat
cu vitezã de peste 60 de kilo-
metri pe orã din nord-est ºi ploi-
le torenþiale de pe litoralul ro-
mânesc au impus suspendarea
manevrelor de navigaþie ºi a ope-
raþiunilor de manipulare a mãr-
furilor în porturile maritime Mi-
dia, Constanþa nord ºi sud ºi
Mangalia, precum ºi a tranzitu-
lui navelor prin Ecluza Agigea,
potrivit autoritãþilor navale.
Într-un interval de 21 de ore,
în perioada 19.06.2014 ora
06:00 — 20.06.2014 ora 09:00,
potrivit situaþiei hidrometeoro-
logice de cod portocaliu, în ju-
deþul Constanþa s-au înregistrat
mari cantitãþi de precipitaþii,
însoþite de descãrcãri electrice

Constanþa: Furtuna a închis porturile maritime,
iar hidrologii au instituit cod roºu pe mai multe râuri

ºi vijelie, variind între 115,5 l/
mp, în sud-est, în comuna Al-
beºti, ºi 40 l/mp, la Casimcea.
Pe litoral, plajele au fost inun-
date ºi ploaia torenþialã a creat
ravene în zona localitãþilor Con-
stanþa, Costineºti ºi în staþiuni-
le din sudul litoralului. Veºtile
rele nu se terminã însã aici, hi-
drologii instituind, pentru ieri,
între orele 12.00 ºi 20.00, cod
roºu pe mai multe râuri din ju-
deþul Constanþa, unde era po-
sibil sã se producã inundaþii lo-
cale ºi eroziuni puternice ale
plajelor din zona costierã, din
cauza scurgerilor pe versanþi,
torenþi, pâraie ºi a viiturilor ra-
pide. Totodatã, Institutul Naþi-
onal de Hidrologie ºi Golspodã-

rire a Apelor au emis ºi o aver-
tizare cod galben, valabilã de
ieri, ora 12.00, pânã astãzi, la
ora 12.00, pe râurile din bazi-
nul hidrografic Vedea (judeþele
Olt, Argeº ºi Te-
leorman). Feno-
menele se pot pro-
duce cu probabi-
litate mai mare în
bazinul superior
al râului Vedea ºi
pe afluentul sãu
Teleorman.  Tot
sub avertizare cod
galben sunt,  de
ieri ,  ora 20.00,
pânã astãzi, la ora
12.00,  râur i le
mici din judeþele

Constanþa ºi Tulcea. Fenome-
nele hidrologice periculoase se
pot produce mai ales pe aflu-
enþi de grad inferior ai acestor
râuri, a precizat INHGA.

Gabriel, liderul Partidul Social-Democrat
(SPD), ºi Martin Schulz, fostul preºedinte
al Parlamentului Eurpean (PE), care prezi-
deazã grupul socialiºtilor din noul Parla-
ment. Gabriel, care este ºi ministru al Eco-
nomiei, a propus la începutul sãptãmânii,
în timpul unei vizite la Airbus, la Toulouse,
excluderea din calcularea deficitului public,
în zona euro, a „costurilor cu mãsurile de
reformã”, cu scopul de a „da mai mult
timp” þãrilor vizate. Însã miercuri, cance-
larul german Angela Merkel a apãrat regu-
lile europene în domeniul disciplinei buge-
tare, aducându-ºi ministrul la ordine.
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MIRCEA CANÞÃR

Baroul Dolj sãrbãtoreºte astãzi, la Fi-
larmonica „Oltenia” din Craiova, „150 de
ani de avocaturã modernã în Româ-
nia”, celebrând de fapt apariþia primei
legi promulgate de domnitorul Alexandru
Ioan Cuza (nr.1709/4 decembrie 1864),
prin care se înfiinþau barouri în judeþele
Iaºi, Ilfov ºi Dolj. Faptul cã Baroul Dolj
este între primele apãrute la nivelul þãrii,
augmenteazã simbolistica evenimentului.
Cu o istorie densã, conferitã de anver-
gura moralã a unor autentici slujitori ai
actului de dreptate, deopotrivã remarcaþi
ºi prin fapte civice în slujba comunitãþii,
Baroul Dolj se poate considera depozita-
rul unei istorii nescrise a Craiovei ºi, de
ce nu, a întregii zone geografice. În pre-
zent, Baroul Dolj numãrã peste o mie de
avocaþi înscriºi, dintre care 750 profe-
seazã efectiv. Se spune cã medicul, avo-
catul ºi preotul au misiuni specifice în
orice societate. Cel dintâi vindecã trupu-

rile bolnave, avocatul apãrã onoarea ºi
libertatea periclitatã, iar preotul vindecã
sufletele încãrcate de pãcat. Dacã preo-
tul divulgã taina încredinþatã sub patra-
fir poate fi excomunicat. Dacã medicul,
din neatenþie sau incompetenþã, curmã
viaþa bolnavului, este un monstru. Dacã
avocatul face pledoarie în acuzarea clien-
tului, devine auxiliar al poliþiei ºi anexã a
procurorului, este un diavol, spunea Pe-
tre Pandrea. ªi câte a mai tras, chiar din
partea celor pe care i-a apãrat ºi i-a scos
din închisoare. De multe ori, avocatul tre-
buie sã rãmânã lângã clientul sãu, des-
fiinþat de glasul mulþimii manipulate per-
fid de cei lipsiþi de scrupule. Ca profesie
eminamente liberalã, avocatura nu este
seducãtoare, dar în universul restrâns al
procedurii judiciare avocatul reprezintã
speranþa unui proces corect ºi rezona-
bil, al evitãrii erorii sau garanþia recunoaº-
terii limitelor legislative ºi probatorii în

duelul uneori onest, alteori funest, cu
magistraþii. O confruntare durã, în care
apãrãtorul de profesie, cu vocaþie ºi în-
zestrat cu harul discursului, trebuie sã-
ºi asume curajul luptei cu autoritãþile sta-
tului. Avocatul este, dacã vreþi, un actor,
cu rolul sãu esenþialmente etic, între in-
dividul rãufãcãtor sau abuzat ºi statul
victimã sau siluitor, a cãrui pledoarie, ju-
decatã de magistraþi, trebuie sã permitã
societãþii sã-ºi recapete echilibrul. Avo-
catul este mandatarul instinctului de apã-
rare, cu orice preþ, al fiinþei umane, ce-
ºi refuzã capitularea sau vinovãþia. El este
speranþa unei judecãþi drepte ºi echitabi-
le. Neîndoielnic, vor fi auzite astãzi ple-
doarii mult mai articulate, suficient de
persuasive pentru profesia în discuþie.
Altceva ar merita poate readus în aten-
þie. A fost o vreme când viaþa cetãþii noas-
tre, ºi referirea vizeazã mandatul primu-
lui decan al Baroului Dolj, primar al Cra-

iovei, Gheorghe Chiþu, om de spirit, cu
relief, când ceea ce numim elita intelec-
tualã – adicã solidaritatea celor buni, care
slujesc interesul public, nu comunitatea
celor puþini, care au reuºit grãdinãrindu-
ºi propriile interese – se rezema pe aris-
tocraþia competenþei, reprezentatã pre-
cumpãnitor, dacã nu exclusiv, de mem-
brii Baroului Dolj. Vremurile care au pus
la grea încercare însãºi existenþa profe-
siei la un moment dat, au indus o fireas-
cã decuplare a avocaþilor craioveni de
viaþa cetãþii. Un alt aport, de factura ce-
lui evocat, este greu de atins. Dar meritã
încercat, printr-o potenþare a ceea ce
numim spirit civic, fiindcã, la fel ca altã-
datã, cetatea resimte nevoia unui suflu
rafinat. ªi acesta poate veni, dacã nu
cumva greºim, ºi din partea Baroului
Dolj, cu tot ceea ce înseamnã acesta. De
ziua lor, avocaþii Baroului Dolj meritã re-
cunoaºterea de circumstanþã.

Proiectul reglementeazã ºase ti-
puri de lucrãri, iar prima se referã
la conformarea volumetricã ºi fini-
sarea faþadelor noi. Autoritãþile au
stabilit cã imobilele care vor apãrea
în peisaj trebuie sã se înscrie din
punct de vedere stilistic fondului
construit existent. Sunt acceptate
ºi interpretãri contemporane, dar cu
condiþia sã nu se creeze un con-
trast foarte mare. Sunt strict inter-
zise însã tabla ondulatã, panourile
din tablã sau plastic, placajele cu
gresie sau faianþã, învelitorile din
carton bituminos. Nici pereþii din
sticlã nu mai sunt acceptaþi. Gar-
durile nu mai pot fi construite din
lemn, plasã de sârmã, tablã sau zi-
dãrii nefinisate, ci sã fie realizate din

Autoritãþile locale au întocmit un
regulament care stabileºte reguli stric-
te pentru faþadele clãdirilor din zona
centralã a Craiovei. Proiectul are toate
ºansele sã fie pus în aplicare începând

cu luna iulie, propunerea urmând sã
fie supusã mai întâi votului consilieri-
lor municipali. Reglementãrile vizea-
zã ºi faþadele celeorlalte case din Bã-
nie care au o valoare arhitecturalã.

cãrãmidã aparentã sau piatrã artifi-
cialã. Dacã imobilul are spaþiu co-
mercial la parter, acesta trebuie sã
fie amenajat în lemn.

Clãdirile vechi se refac
respectându-se forma iniþialã

În ceea ce priveºte clãdirile
vechi, autoritãþile îi va obliga pe
proprietari sã refacã faþadele res-
pectând configuraþia iniþialã pe cât
posibil. Eventualele completãri sau
inserãri de elemente noi la faþadã
sunt acceptate dar cu condiþia sã
respecte stilul caracteristic al con-
strucþiei. Refacerea finisajelor tre-
buie sã se facã numai cu materiale
de calitate superioarã, cu o bunã
comportare în timp. Primãria Cra-

iova a stabilit, prin acest regula-
ment, ca proprietarii clãdirilor mo-
nument istoric deja clasate sau în
curs de clasare, sã solicite ºi sã
obþinã întâi avizul Direcþiei Judeþe-
ne pentru Culturã Dolj ºi abia dupã
aceea sã treacã la refacerea faþade-
lor, imobilele respectve fiind inclu-
se, de regulã, în zone protejate din
punct de vedere arhitectural.

Culori – standard la zidãrie,
tâmplãrie ºi învelitoare

Primãria Craiova pune accent ºi
pe culorile pe care le vor avea faþa-
dele caselor din centrul oraºului.
Atât imobilele noi, cât ºi cele exis-
tente trebuie sã respecte câteva cri-
terii stricte în ceea ce priveºte pale-

ta de culori întrebuinþatã. Astfel,
pentru zidãriile caselor, dar ale gar-
durilor, se vor folosi numai culorile
alb, crem, ocru, gri, galben ºi oli-
ve. Sunt strict interzise culorile stri-
dente precum verde, albastru, roz,
roºu, violet ºi negru. ªi învelitorile
trebuie sã aibã niºte culori specifi-
ce: cupru, zinc, gri antracit, siena
arsã, roºu cãrãmiziu. ªi tâmplãria
trebuie sã respecte anumite stan-
darde, ºi anume cea pentru casele
din centru sã fie executatã din lemn
sau PVC imiþiatie lemn, cu sau fãrã
geamuri termopan. Pentru blocuri-
le de locuinþe este permisã ºi tâm-
plãria de culoae albã sau gri, dar cu
condiþia folosirii aceluiaºi tip de tâm-
plãrie pentru întreaga clãdire.

Firmele de pe faþade,
lucrate în lemn sau fier forjat

Municipalitatea vrea sã facã or-
dine ºi în ceea ce priveºte modul
cum se amplaseazã publicitatea pe
clãdirile din centrul oraºului. Pri-
mãria Craiova nu mai este de acord
cu firmele luminoase, care sunt
strict interzise laolaltã cu bannere-
le, mesh-urile sau panourile direcþi-
onale. Singura formã pentru ilumi-
narea firmelor va fi prin spoturi sau
proiectoare. În general, firmele vor
fi neluminoase, fixate direct pe
faþada imobilului ºi confecþionate
din placaje de lemn cu înscrisuri
ºtanþate, încrustate sau în relief.
Mai pot sã fie realizate din fier forjat
sau materiale similare, respectând

în mod obligatoriu stilul anilor
1900. Autoritãþile au stabilit ºi di-
mensiunea corpurilor de litere, iar
culoarea acestora trebuie sã fie în
armonie cu cea a faþadei.

Sancþiuni dure pentru
cei care nu se conformeazã

De asemenea, pe faþade nu mai
au voie antenele parabolice ºi in-
stalaþiile de climatizare. Cablurile de
telecomunicaþii ºi instalaþiile de
gaze sau electricitate trebuie sã fie
montate cât mai puþin vizibil ºi sã
fie vopsite în culorile clãdirii. Co-
pertinele din material plastic sau
policarbonat sau tablã sunt inter-
zise. În schimb, sunt acceptate ca-
merele de luat vederi ºi instalaþiile
de alarmã. Proprietarii au voie sã-
ºi monteze parasolare (marchize)
rabatabile pentru a-ºi proteja vitri-
nele ºi balcoanele, dar cu condiþia
ca acestea sã fie confecþionate din
material textil, de culoare alb sau
crem.

Proprietarii care nu respectã
configuraþia clãdirii, folosesc alte
materiale decât cele impuse prin
regulament sau îºi ataºeazã o fir-
mã luminoasã vor sancþionaþi cu
amenzi între 5.000 ºi 100.000 de
lei. Cei care nu respectã culorile
vor fi amendaþi ºi ei, cu sume cu-
prinse între 3.000 ºi 5.000 de lei;
iar cei care îºi vor construi coper-
tine din plastic – cu sume cuprin-
se între 1.000 ºi 5.000 de lei.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Magistraþii Tribunalului Dolj au
finalizat procesul în care agenþii
Vasile Bogdan Stîrlea, de 30 de ani
ºi Gheorghe Daniel Bulat, de 27
de ani, de la Centrul de Reþinere
ºi Arest Preventiv al IPJ Dolj, au
fost acuzaþi de luare de mitã. Ju-
decãtorii i-au gãsit vinovaþi ºi i-au
condamnat la închisoare cu exe-
cutare, Stîrlea primind o pedeap-
sã de 3 ani ºi 2 luni închisoare, în
timp ce colegul sãu, Bulat, a pri-
mit o pedeapsã de 4 ani închisoa-
re. Ambii au de achitat câte 1.200
de lei cheltuieli judiciare ºi pot ata-
ca cu apel hotãrârea instanþei.

Denunþaþi de un arestat
Reamintim cã, potrivit rechizi-

Poliþistul prins cu ºpaga-n gurã,Poliþistul prins cu ºpaga-n gurã,Poliþistul prins cu ºpaga-n gurã,Poliþistul prins cu ºpaga-n gurã,Poliþistul prins cu ºpaga-n gurã,
4 ani de puºcãrie4 ani de puºcãrie4 ani de puºcãrie4 ani de puºcãrie4 ani de puºcãrie

Cei doi poliþiºti de la Centrul de Re-
þinere ºi Arest Preventiv al IPJ Dolj care
luau ºpagã pentru a introduce telefoane
mobile ºi alte obiecte interzise în spate-
le gratiilor, pentru deþinuþi, au fost gã-
siþi vinovaþi de luare de mitã. Magistra-
þii Tribunalului Dolj i-au condamnat pe
cei doi la 3 ani ºi 2 luni, respectiv 4 ani
de închisoare cu executare. Sentinþa,

pronunþatã miercuri de judecãtori, nu
este definitivã, unul dintre inculpaþi de-
clarând ieri apel. Pânã la pronunþarea
unei hotãrâri definitive, cei doi sunt în
libertate, însã sub control judiciar. Cei
doi au fost prinºi în octombrie 2013 pri-
mind 250 de euro de la prietena unui de-
þinut, iar unul dintre ei a încercat sã sca-
pe înghiþind partea sa din ºpagã.

toriului Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, la sfârºitul lunii sep-
tembrie 2013, un tânãr din Dãbu-
leni, arestat preventiv într-un do-
sar instrumentat de DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Craiova, le-a de-
clarat procurorilor, la audiere, cã
agenþi de la arestul IPJ Dolj, în
schimbul unor sume de bani, in-
troduc telefoane pentru deþinuþi.
Ofiþerii Serviciului Judeþean Anti-
corupþie Dolj au discutat cu aresta-
tul, care a formulat un denunþ ver-
bal ºi ºi-a manifestat disponibili-
tatea de a ajuta la lãmurirea cau-
zei. Tocmai „la fix”, pentru cã, pe
4 octombrie, agentul Bulat, cu-
noscut în rândul deþinuþilor drept
„Daniel”, l-a întrebat „dacã are pe

cineva afarã” ºi cã o sã mai dis-
cute. Pe 8 octombrie, „Daniel” i-
a spus cã dacã vrea ºi el telefon,
sã-i indice o persoanã de încre-
dere pe care sã o sune ºi sã stabi-
leascã detaliile. Deþinutul le-a dat
numãrul prietenei sale, „Codruþa”.
Înþelegerea a fost ca poliþistul sã
primeascã 250 de euro ºi un tele-
fon mobil de la fatã. Pe 9 octom-
brie, tânãra s-a prezentat la Cen-
trul de Reþinere ºi Arest Preventiv
al IPJ Dolj, a discutat cu priete-
nul ei, ºi, dupã ce a ieºit, s-a dus
direct la Serviciul Judeþean Anti-
corupþie Dolj, unde a formulat de-
nunþ scris. În baza denunþului, ofi-
þerii anticorupþie, împreunã cu pro-
curorul desemnat de la Parchetul

de pe lângã Tribunalul Dolj ºi, be-
neficiind de sprijinul tehnic ºi ope-
rativ al S.R.I. Dolj, au pus la cale
operaþiunea de prindere în flagrant
a agenþilor. Pe 9 octombrie 2013,
seara, fata s-a întâlnit cu Vasile
Bogdan Stîrlea, i-a dat banii ºi te-
lefonul, dar când ºi-a fãcut apari-
þia echipa operativã, Stîrlea a de-
clarat cã telefonul urma sã fie in-
trodus în arest de colegul sãu, Bu-
lat, care urma sã încaseze ºi par-
tea mai mare din ºpagã, respectiv
150 euro.

Bulat a înghiþit ºpaga
Anchetatorii au mers dupã

Stîrlea, acasã la Bulat. Cel din

urmã a ieºit afarã, cei doi au stat
de vorbã în maºina lui Stîrlea, sta-
bilind detaliile „afacerii”, Bulat
explicându-i cum procedeazã ca
sã introducã telefonul în arest ºi
sã îl dea beneficiarului fãrã sã fie
prins, apoi a primit de la colegul
sãu telefonul ºi cei 150 de euro
pe care îi aºtepta. Echipa de an-
chetã ºi-a fãcut apariþia, Bulat a
luat-o la fugã pânã la etajul IV al
blocului D8, fiind imobilizat în
momentul în care încerca sã urce
în podul imobilului. Acolo apu-
case sã arunce ºi punga în care
era telefonul mobil. Anchetatorii
l-au cãutat însã de bani, nu i-au
gãsit ºi abia când au ajuns la par-
terul blocului, anchetatorii au se-
sizat cã Gheorghe Daniel Bulat,
care refuzase sã vorbeascã, mes-
tecã ceva. I-au deschis gura for-
þat ºi au gãsit bancnotele fãcute
ghem ºi mestecate, agentul inten-
þionând sã le înghitã. Pe 29 oc-
tombrie s-a înregistrat la Tribu-
nalul Dolj dosarul în care cei doi
erau trimiºi în judecatã în stare
de arest preventiv, fiind eliberaþi
pe 24 ianuarie a.c.

„Condamnã pe inculpatul Stîrlea Vasile Bogdan la pedeapsa de 3 ani ºi 2 luni
închisoare, pedeapsã ce se va executa în regim de detenþie. (...) Deduce din pedeap-
sa aplicatã inculpatului Stîrlea Vasile Bogdan, perioada reþinerii din data de
09.10.2013 ºi arestãrii preventive de la 10.10.2013 la 24.01.2014. Menþine mãsura
preventivã a controlului judiciar dispusã faþã de inculpatul Stîrlea Vasile Bogdan.
2. Condamnã pe inculpatul Bulat Gheorghe Daniel la pedeapsa de 4 ani închisoa-
re, pedeapsã ce se va executa în regim de detenþie. (...) Deduce din pedeapsa apli-
catã inculpatului Bulat Gheorghe Daniel, perioada reþinerii din data de 09.10.2013
ºi arestãrii preventive de la 10.10.2013 la 24.01.2014. Menþine mãsura preventivã a
controlului judiciar dispusã faþã de Bulat Gheorghe Daniel. Cu drept de apel în 10
zile de la comunicare”, se aratã în sentinþa Tribunalului Dolj. De altfel, în cursul zilei
de ieri, Bulat a ºi formulat apel împotriva hotãrârii Tribunalului.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, peste 90 de poliþiºti
de la formaþiunile de poliþie ru-
tierã, ordine publicã, investiga-
þii criminale, dar ºi ”mascaþi” de
la Serviciul de Acþiuni Speciale,
împreunã cu jandarmi, au acþi-
onat în toatã Craiova, între ore-
le 16.00 ºi 22.00, pentru pre-
venirea faptelor comise cu vio-
lenþã dar ºi pentru depistarea
celor care încalcã prevederile
regimului circulaþiei pe drumu-
rile publice. Peste 1600 de au-
tovehicule au fost oprite ºi con-
trolate în trafic, iar aproxima-
tiv 2000 persoane au fost legi-
timate, ocazie cu care au fost

Razie de amploare în toatã Craiova
Poliþiºtii craioveni au organizat, joi searã, o acþiune

de amploare în municipiu pentru prevenirea ºi comba-
terea faptelor cu violenþã ºi a încãlcãrii regulilor de

circulaþie. Oamenii legii au aplicat amenzi în valoare de
97.920 lei, peste 100 de taximetriºti fiind sancþionaþi în
cadrul raziei. În plus, oamenii legii au oprit în trafic ºi
un autoturism ce figura ca fiind furat din Italia, ºi care

a fost indisponibilizat la sediul IPJ Dolj.

constatate 576 abateri de natu-
rã contravenþionalã pentru care
au fost aplicate amenzi în sumã
totalã de 97.920 lei. De aseme-
nea, au fost reþinute în vederea
suspendãrii  11 permise de con-
ducere ºi reþinute 23 certificate
de înmatriculare,dar ºi 10 seturi
de plãcuþe de înmatriculare. Pes-
te 100 dintre conducãtorii auto
sancþionaþi au fost taximetriºti.
„În cadrul acþiunii, peste 100 de
taximetriºti au fost sancþionaþi
pentru opriri neregulamentare,
pentru faptul cã nu elibereazã
bonul fiscal la finalul cursei, nu
au afiºat în loc vizibil o listã cu
titularul autorizatiei taxi / tari-

fele, precum ºi pentru cã nu
prezintã la control documente-
le prevãzute de legislaþia în vi-
goare. Precizãm faptul ca toate
copiile sancþiunilor aplicate de
cãtre poliþiºtii rutieri taximetriº-
tilor vor fi înaintate Primãriei
Craiova, urmând sã fie înscrise
în cazierul de conduitã profesi-
onalã al fiecãrui conducãtor auto
care executã activitatea de taxi-

metrie. Dacã se constatã cã
ºoferul comite frecvent abateri
la regimul circulaþiei pe drumu-
rile publice, operatorul de trans-
port poate sã-i ridice dreptul de
a mai practica aceastã activita-
te”, ne-a declarat agent princi-
pal Amelia Cãprãrin, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

Tot în cadrul acestor acti-
vitãþi, poliþiºtii au depistat un

autoturism marca Mer-
cedes, de culoare nea-
grã, care în urma veri-
ficãrilor efectuate s-a
constatat cã figura ca
fiind furat de pe terito-
riul Italiei, din februa-
rie 2013.  Autoturismul
a fost indisponibilizat
temporar la sediul I.P.J.
Dolj pânã la stabilirea
situaþiei juridice.

În plus, în cursul se-
rii, oamenii legii au pri-
mit mandatele de execu-
tare a pedepselor emise
pe numele acoliþilor lui

Samir Sprînceanã, cinci dintre ei
fiind ridicaþi de la locuinþe ºi duºi
în arest. Este vorba despre Flo-
rinel Buioca, de 47 ani, Alin Popa,
40 ani, Roland Împuºcãtoiu, de
43 de ani, Petriºor Crãciun, de
51 de ani ºi Luminiþa Dobre, de
51 de ani,  toþi din Craiova. Adri-
an Marius Berceanu nu a fost gã-
sit, dupã cum au mai precizat re-
prezentanþii IPJ Dolj.
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Duºan Prvulovici nu este numai
jurnalist, el este ºi o voce puterni-
cã a românilor din Timoc pentru
ale cãror drepturi se luptã alãturi
de pãrintele Boian sã le obþinã în
Serbia de Rãsãrit. Acesta a fost im-
presionat de ceea ce a auzit despre
fraþii noºtri din Ucraina dar a vrut
ca sã fie auzitã ºi drama românilor
din Valea Timocului. „Am auzit aici
povestea tristã a fraþilor din Ucrai-
na. Pãi tot aºa este situaþia ºi în
Timoc. Poate cã, în Serbia, situa-
þia sã fie ºi mai ciudatã. De exem-
plu, dacã cineva se uitã la raportul
fãcut de statul sârb, o sã vadã cã
românii în Serbia au toate dreptu-
rile. În regulã, se poate spune ºi
aºa, dar, din pãcate, aia nu e toatã
povestea. În Serbia, poporul româ-
nesc este împãrþit în douã minori-
tãþi, chiar de legea sâbeascã. La
recensãmânt, unii se declarã ro-
mâni, alþii se declarã vlahi. Cei care
se declarã români, aproape toþi lo-
cuiesc în Voievodina, provincia
Serbia de Nord ºi din 29 de mino-
ritãþi, cât locuiesc în Serbia, vreo
25 sunt în provincia Voievodina ºi
au toate drepturile din perioada
austro-ungarã, ei au intrat în Ser-
bia, nu putem sã spunem cã le-a
dat Serbia toate drepturile, ei au
intrat cu aceste drepturi  ºi 29.000
de români câþi sunt în Voievodina
au toate drepturile, vreo 10 oraºe,
unde locuiesc ei, fiecare în parte

are un post de televiziune, radio,
ziar local, ONG-uri-uri care au re-
viste ºi putem spune cã românii în
Serbia de Nord, mai precis în pro-
vincia Voievodina au toate dreptu-
rile, nu numai la informaþii, ci ºi în
ºcoli, precum ºi la bisericã”, a
subliniat corespondentul Timoc-

În TÎn TÎn TÎn TÎn Timoc,  avem toate drepturileimoc,  avem toate drepturileimoc,  avem toate drepturileimoc,  avem toate drepturileimoc,  avem toate drepturile
pe hârtie, dar în practicã nu avem nimic”pe hârtie, dar în practicã nu avem nimic”pe hârtie, dar în practicã nu avem nimic”pe hârtie, dar în practicã nu avem nimic”pe hârtie, dar în practicã nu avem nimic”

„  Încã din 2008, în repetate rân-
duri, România a cerut ca minoritã-
þile vlahe sau române din Valea Ti-
mocului (estul Serbiei), sã benefi-
cieze de educaþie în limba maternã
ºi de lãcaºe de cult. În acest colþ de
lume trãiesc peste 350.000 de sufle-
te, în 200 de sate, din care 254 sunt
româneºti, în totalitate iar vreo 47
sunt mixte. La recensãmânt s-au de-
clarat doar vreo 2000 de români,

iar câteva sute de mii vlahi. Dar ºi
pentru cei 2000 de români, statul
sârb ar trebui sã acorde mai multe
drepturi. Despre aceste aspecte, dar
ºi despre media din Valea Timocu-
lui a discutat, la Bãlþi, în Republi-
ca Moldova, în cadrul Congresului
Forumului Internaþional al Jurna-
liºtilor Români, Duºan Pârvulo-
vici, corespondentul agenþiei de
presã TimocPress.

Press.

Instituþiile din România, mai
deschise cãtre problemele

românilor
              Duºan Prvulovici sau

haiducul cum îi mai spun apropia-
þii a vorbit despre Timoc, destul
de afectat ºi a fãcut apel  la insti-
tuþiile din România ca sã fie mai
deschise faþã de românii din Ser-
bia de Rãsãrit. „În Timoc, unde
avem peste 200 de sate, din care
154 româneºti, 48 mixte în 6 ju-
deþe, 350.000 de români, acolo nu
avem nimic. Din pãcate, acolo s-
au declarat decât vreo 2000 ro-
mâni ºi 300 ºi ceva de mii, vlahi.
Iar dacã ne uitãm la lege, la Con-
stituþia Serbei, pe hârtie avem toa-
te drepturile, dar în practicã nu
avem nimic, Dar unde este pro-
blemea ?! Statul sârbesc spune da
dacã reuºiþi sã standardizaþi limba
vlahã noi vã dãm ºi ºcoli ºi presã
în limba vlahã. Iar pe legea sâr-
beascã, dar aia nu este niciunde,
numai în Serbia existã, fiecare mi-
noritate poate sã aibã consiliul ei
naþional. Noi avem acum Consiliul
Naþional Român cu sediul în Voie-
vodina ºi avem Consiliul Naþional
Vlah cu sediul în Serbi de Rãsãrit.
Acum unde vãd eu problema ?!
Pentru cã în fapt aceasta este tema
mea, „Presa în Serbia de Rãsãrit”.

În Timoc nu existã nimic”, a mai
spus Duºan Pârvulovici.

Integrarea Serbiei ar putea sã-i
ajute ºi pe români

Reprezentantul românilor din
Timoc a spus cã singurul dome-
niu unde se simte o schimbare este

educaþia, dar asta pentru cã
Serbia vrea sã se integreze
în UE ºi stau pe acest dome-
niu cu ochii aþintiþi oficialii de
la Bruxelles. „Au început de
anul trecut niºte proiecte pi-
lot unde vin de la televiziu-
nea din Voievodina, dau niº-
te ºtiri, câteva minute, dar nu
despre românii din Timoc, ci
despre românii de la sute de
kilometrii, iar pe românii din
Timoc nu îi intereseazã aces-
te ºtiri. Acum a început un
proiect-pilot cu clase în lim-
ba românã ºi haideþi sã ve-
dem despre ce este vorba.
Da, aici, ceva se miºcã, dar
asta se datoreazã faptului cã Ser-
bia vrea sã aderea la Uniunea Eu-
ropeanã ºi cineva de la Bruxelles îi
împinge ºi se mândresc cu acesr
lucru, spunând cã da, le-am dat
proiect pilot în limba românã. Dar
bineînþeles cã vine ºi întrebarea.
Bine, dar de ce le-aþi dat dacã spu-
neþi cã ei nu sunt români ?! De ce
le-aþi dat la vlahi, dar ei nu au rãs-
puns, se feresc ca nu cumva sã
aibã probleme, acum pe calea eu-
ropeanã. Dacã spune cã agenþia
TimocPress este singurã acolo,
atunci vine întrebarea de ce nu mai
este ºi altceva acolo. Nimeni de la
Belgrad nu vrea sã vinã sã se în-
tâlneascã cu organizaþii româneºti
în Timoc sau sã primeascã la Bel-
grad organizaþii româneºti din Ti-
moc.  Cu ãºtia care se declarã cã
sunt organizaþii vlahe, se întâlneºti,
primesc ºi fonduri dar ãºtia nu fac
nimic. Nu vedem ce fac cu fon-
durile, fac niºte festivaluri, unde
pomenesc de limba vlahã, dar le
vin din România oaspeþi care cân-
tã ºi joacã. Noi am cântat ºi am
jucat în limba maternã ºi în timpul
comunismului, nu am avut niciun
fel de problemã”, le-a vorbit lide-
rul din Timoc, jurnaliºtilor de la
Bãlþi.

Belgradul nu vrea sã stea
de vorbã cu asociaþiile

din Serbia de Rãsãrit
Duºan Pârvulovici spune cã

niciodatã pe reprezentanþii de la
Belgrad nu i-a interesat ce se în-
tâmplã în Timoc ºi au refuzat de
fiecare datã orice discuþie cu
asociaþiile ºi ONG-urile din aceas-

tã zonã. „Nimeni de la Belgrad nu
ste interesat sã facã ceva con-
cret ºi pentru ãia 2000 de români
din Timoc. Poate sã tipãrim o re-
vistã. Nimeni din Consiliul Naþi-
onal, nici din Voievodina, nici din
Timoc nu a vrut sã deschidã ni-
mic aici, sã aibã vreo colabora-
re, se pare cã nu intereseazã.
Departamentul Românilor de Pre-
tutindeni finanþeazã cu câteva
sute de euro pe lunã TimocPress
dar niciodatã nu am fost ºi noi
întrebaþi, care esze scopul nos-
tru, dacã ne place sau nu ne pla-
ce. Eu, efectiv nu ºtiu cu cine ar
trebui sã vorbesc la DRP pentru
proiectele care le fac chiar ei.
Poate cã nu le place cã spun asta,
dar eu am fãcut o interpelare ºi
la ministrul Bogdan Stanoevici ºi
nu mai pot sã repet la infinit ace-
laºi lucru, Vãd doar cã nu îl inte-
reseazã acest aspect. Ministru nu
trimite pe nimeni ºi nu am cu cine
sã vorbesc. Eu nu ºtiu unde sã
mã duc, când sã mã duc ºi cu
cine sã vorbesc. La fel este ºi cu
Institutul Cultural Român. ªi pe
noi ne-ar ajuta foarte mult o in-
stituþie, cu tricolorul pe ea. Poa-
te cã ºi þãranii aia nu s-ar mai
declara vlahi, s-ar declara ro-
mâni. Am vãzut cã se fac Centre
Culturale pe la Chicago, prin Lon-
dra, pe unde nu ºtiu unde, dar în
Timoc, când se vor face. Pãi cine
a plecat din România nu mai este
interesat de cultura româneascã, ei
sunt interesaþi sã înveþele limba
englezã.  Nimeni de la Guvern nu
a venit pe teren sã se intereseze”,
a mai spus Duºan Prvulovici.

„Nu existã nicio strategie...”
Liderul din Timoc crede cã

existã o pasivitate ºi în sânul co-
munitãþii de români, cã nu este
activã ºi cã nu se implicã în ac-
þiuni voluntare. Totodatã, presa
are mari probleme, iar celor din
Voievodina le sunt finanþate multe
proiecte chiar de cãtre sttaul
sârb, lucru care nu se întâmplã,
în Serbia de Rãsãrit. „Presa în
limba românã are foarte multe
probleme în Timoc. Ãºtia din
Voievodina nu primesc ajutor din
România. Ei se descurcã cu aju-
torul primit din Serbia. Noi nu
avem nimic din Serbia, nu ne
trec proiectele daca au ca temã
limba românã. Eu am ºi proiec-
te cu Guvernul sârb dar nu ceva
ce ar putea avea legãturã cu lim-
ba românã. Atunci aºtept ajutor
numai de la Bucureºti ºi de la co-
munitate. Dar nu poþi sã gãseºti
voluntari. Românii din pãcate nu
prea vor sã se implice, prima lor
întrebare, cât este salariul. Sã nu
vorbim sã strângã ceva bani sã
facã ceva .  Deci o problemã ar
fi ºi comunitatea româneascã,
care nu este trezitã ºi cred cã
abia dupã ne va bãga în seamã
ºi Belgradul. Cineva ne compa-
ra cu ungurii. Din din pãcate noi
nu ne putem compara cu ungu-
rii. Aceºti au în spate Budapes-
ta. Ei sunt la fel peste tot. Acolo
este om strategie ºi este o plat-
formã. La Bucureºti nu existã
aºa ceva ºi nici pãcate nici în
Timoc nu existã...”, a mai spus
Duºan Pârvulovici.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Duºan Pârvulovici, corespondent TimocPress :
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Ordinul privind organizarea eva-
luării naţionale pentru absolvenţii
clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-
2014 prevede că examenele vor în-
cepe cu proba scrisă la Limba şi
literatura română, iar elevii aparţi-
nând minorităţilor naţionale vor sus-
ţine proba scrisă la Limba şi litera-
tura maternă pe 24 iunie. Proba scri-
să la matematică este programată
pe 25 iunie iar rezultatele vor fi afi-
şate pe 27 iunie, până la ora 16.00.
Tot în aceeaşi zi se vor putea depu-
ne contestaţiile, până la ora 20.00.
Rezolvarea acestora se va face în-
tre 28 şi 30 iunie, urmând ca rezul-
tatele finale să se afişeze pe 1 iulie
Examenul va fi supravegheat video
în toate cele 157 de centre organi-
zate în judeţul Dolj, iar camerele vor
fi instalate şi în sălile în care se des-
carcă subiectele, precum şi în săli-
le în care se evaluează lucrările scri-
se. Modul de calculare a mediei de
admitere la liceu s-a schimbat din
acest an. Dacă până acum, media
celor patru ani de gimnaziu avea o
importanţă de 50%, ponderea aces-
teia scade la 25%. În schimb, eva-
luarea naţională pentru liceu va avea
un impact mai mare, adică 75%,
faţă de vechea metodă de calcul cu
50%. Anul trecut, în Dolj, din tota-
lul de 5.089 de candidaţi, peste
3.600 de elevi au obţinut la Evalua-
rea Naţională medii peste cinci, iar

Elevii de clasa a VIII-a intră în focul examenelor. Aproximativ
5.200 de elevi doljeni vor susţine anul acesta Evaluarea Naţională,
care începe luni, 23 iunie, cu probă scrisă la Limba şi Literatura
Română. Începând din acest an şcolar, rezultatele obţinute la aces-
te testări contează în proporţie de 75% la admiterea în liceu.

aproximativ 1300 de candidaţi au
obţinut medii sub cinci.
Frauda se pedepseşte prin
eliminare

Examenul începe la ora 9.00 şi
durează două ore, dar elevii sunt
aşteptaţi în săli cu cel puţin 30 de
minute înainte. De asemenea, aceştia
nu au voie să intre în sală cu mate-
riale ajutătoare, frauda şi tentativa
de fraudă atrăgând eliminarea din
sală. Elevii se vor aşeza câte unul
în bancă, în ordine alfabetică, po-
trivit listelor afişate la intrarea din
săli şi fiecare dintre ei va primi o
coală de hârtie pe care îşi scrie cu
majuscule numele, prenumele tată-
lui, toate prenumele personale, în
ordinea în care sunt trecute în ac-
tul de identitate şi completează lizi-
bil celelalte date de pe colţul colii,
care va fi lipit după distribuirea sub-
iectelor în săli şi după ce asistenţii
din săli au verificat completarea co-
rectă a tuturor datelor cerute. Din
momentul distribuirii subiectelor,
niciun elev nu mai poate intra în sală
şi niciun elev nu poate părăsi sala
(decât dacă predă lucrarea scrisă).
Elevii care nu se află în sală în mo-
mentul distribuirii subiectelor pierd
dreptul de a mai susţine evaluarea
naţională în sesiunea respectivă; în
cazuri excepţionale, dacă un elev se
simte rău şi solicită părăsirea tem-

porară a sălii, el este însoţit de unul
dintre asistenţi, însă timpul alocat
rezolvării subiectelor nu va fi pre-
lungit. Pentru elaborarea lucrării
scrise, elevii folosesc numai cernea-
lă sau pastă de culoare albastră, iar
pentru scheme şi desene folosesc
numai creion negru; pentru proba
de la matematică, elevii pot să utili-
zeze instrumente de desen. Dacă
doresc să corecteze o greşeală,
atunci trebuie să taie fiecare rând
din pasajul greşit cu o linie orizon-
tală. În cazul în care unii elevi do-

resc să-şi transcrie lucrarea, fără să
depăşească timpul stabilit, primesc
alte foi, iar colile folosite iniţial se
anulează pe loc. La expirarea celor
120 de minute (două ore) acordate,
elevii trebuie să predea lucrările în
faza în care se află, neavând voie
să depăşească timpul stabilit; trei
elevi rămân în sală până la predarea
ultimei lucrări. În cazul în care un
candidat refuză să predea lucrarea
scrisă, acest lucru se consemnează
într-un proces-verbal, semnat de
cei doi asistenţi şi atrage după sine

eliminarea candidatului din examen.
“Accesul elevilor în săli este per-
mis cel mai târziu cu 30 de minute
înainte de începerea probei, respec-
tiv până la ora 8.30. Candidaţii nu
au voie să intre în sală cu materiale
ajutătoare, cu mijloace electronice
de calcul sau de comunicare, iar
frauda şi tentativa de fraudă atrag
eliminarea din sală şi acordarea no-
tei 1 pe lucrarea lor”, a precizat Lu-
miniţa Popescu, inspector şcolar
general adjunct în cadrul Inspecto-
ratului Şcolar Judeţean Dolj.

Volumul este elaborat din iniţiativa şi sub egida
Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România
cu ocazia aniversării a „170 de ani de la primul
curs de economie politică susţinut de Ion Ghica la
Academia Mihăileană din Iaşi”.  Evenimentul se
va desfăşura în prezenţa colectivului de coordo-
nare a lucrării şi a unui auditoriu format din cadre
didactice şi studenţi, fiind însă invitaţi să participe
şi toţi cei care sunt interesaţi de istoria învăţă-
mântului superior economic românesc. La apari-
ţia acestei lucrări şi-au adus contribuţia un număr
însemnat de autori (125) din rândul facultăţilor de
economie din ţara noastră, sub coordonarea ge-
nerală a profesorilor Ioan Talpoş, Constantin Roşca
şi Nicolae Istudor. Monografia prezintă pe etape,

Volumul “Pagini din istoria învăţământului superior economic
din România, 1843 - 2013”, lansat la Universitate

Universitatea din Craiova găzduieşte luni, 23 iunie, lansarea
volumului monografi “Pagini din istoria învăţământului superior
economic din România, 1843 - 2013”. Evenimentul este
organizat de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
şi se desfăşoară în sala 228 din cadrul instituţiei de învăţământ
superior, începând cu ora 10.00.

cele mai reprezentative aspecte din „istoria de
aproape două secole a învăţământului universitar
de profil economic din ţara noastră, cu împlinirile
şi neîmplinirile sale favorizate, frânate sau chiar
blocate uneori de mersul evenimentelor geopoliti-
ce care au marcat însăşi istoria poporului român”.
Volumul este structurat în şapte părţi distincte,
dintre care primele patru părţi evidenţiază princi-
palele evenimente ce au marcat evoluţia învăţă-
mântului superior economic românesc din perioa-
dele: 1843-1913, 1913-1948, 1948-1989, 1989-
2013, la care se adaugă o parte ce prezintă galeria
marilor personalităţi ale ştiinţei economice din
România, precum două părţi în care se regăsesc
rezumatul şi anexele lucrării.
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- De multe ori, Popescule, am auzit
că unii s-au bătut pentru locul de
parcare, dar n-am auzit că unii s-au
bătut pentru un loc la bibliotecă.

Biserica
„Sfântul
Calinic
Cernicanul”,
sfinţită

La 13 ani de la pune-
rea pietrei de temelie, Bi-
serica „Sfântul Calinic
Cernicanul” din cartierul
craiovean Valea Roşie va

îmbrăca haine de sărbătoare mâine, 22 iunie, cu prilejul sfinţirii sfân-
tului lăcaş. În mijlocul credincioşilor se va afla ÎPS Irineu, arhiepi-
scop al Craiovei şi mitropolit al Olteniei, care va săvârşi slujba Sfin-
tei Liturghii şi slujba de sfinţire alături de un sobor de preoţi şi dia-
coni. „Este un moment îndelung aşteptat deopotrivă de cleri şi de
credincioşii din Craiova. Piatra de temelie a bisericii şi a aşezămân-
tului metropolitan de asistenţă socială cu hramul Sfântul Calinic de
la Cernica şi Izvorul Tămăduirii a fost pusă în ziua de vineri, după
sărbătoarea Sfintei Învieri, în anul 2001, lucrările la biserică fiind
iniţiate cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Nestor Vornicescu”, a
precizat părintele Nicolae Constantin, paroh al Bisericii „Sfântul Ie-
rarh Calinic Cernicanul” din Craiova.

Pagină realizată
de MAGDA BRATU

Proiecte
sociale
şi culturale
iniţiate de
Biserica
„Sfântul
Nicolae”
din Secui

Parohia Secui a iniţiat un proiect social care a avut drept scop
ajutarea familiilor sărace din comunitate. La apelul umanitar al pă-
rintelui Marius Preda, paroh al Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae”,
credincioşii au donat articole de îmbrăcăminte şi alimente neperisa-
bile, care au fost dăruite persoanelor dezavantajate social. «Un alt
proiect a avut în vedere domeniul cultural şi a însemnat organizarea
unui concurs adresat Sfinţilor Martiri Brâncoveni. În urma hotărârii
Sfântului Sinod de a-i comemora anul acesta pe Sfinţii Martiri Brân-
coveni, Parohia Secui a iniţiat proiectul „Sfinţii Brâncoveni”, orga-
nizat  în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Teasc, iar participanţi au
fost copii de la clasele gimnaziale care şi-au manifestat dorinţa de a
fi prezenţi la un astfel de eveniment. Elevii care s-au situat pe pri-
mele trei locuri au fost premiaţi cu diplome şi icoane de Parohia
Secui. De asemenea, toţi participanţii au primit diplome de partici-
pare şi iconiţe», a precizat părintele Marius Preda, paroh al Bisericii
„Sfântul Ierarh Nicolae” din localitatea Secui.

Un nou număr
al revistei
parohiale
„Lumina
creştină”

Parohia „Sfântul Nicolae”
– Brânduşa a publicat un nou număr al revistei parohiale „Lumina
creştină”. „Numărul II din anul 2014 face referire la sărbătorile
creştine, realizând o prezentare a praznicelor care au trecut şi a
celor viitoare. Regăsiţi şi câteva rubrici: cea de ştiri – „Veşti din
viaţa parohiei”, de cateheză – „De vorbă cu preotul”, apoi „Eve-
nimente actuale”, precum şi articole interesante pe care le punem
la dispoziţie credincioşilor”, a precizat părintele paroh Gabriel So-
rescu. Revista „Lumina creştină” a apărut în perioada interbelică,
în anul 1939. Tipărită pentru prima dată cu binecuvântarea mitro-
politului Nifon Criveanul, publicaţia a fost redactată de un grup de
preoţi olteni, în frunte cu Theodor Mirescu, parohul Bisericii „Sfântul
Nicolae” – Brânduşa. A avut un cerc foarte larg de răspândire, fiind
distribuită în majoritatea parohiilor din Oltenia. Revista poate fi citi-
tă şi pe internet, pe site-ul http://parohiabrandusa.wordpress.com/.

Astăzi, în cel de-al 188-lea an
al Colegiului Naţional „Carol I” din
Craiova, se întâlnesc – pentru a se
revedea şi a mai sta un pic la ta-
clale – o parte din cei care au ab-
solvit prestigioasa şcoală, cu 61 de
ani în urmă. Cu toţii au în jur de
80 de ani şi, la emoţia şi bucuria
revederii, cu siguranţă o lacrimă
le va stărui în colţ de geană… Din-
tre cei care în 1953 absolveau cur-
surile liceale,  mulţi nu mai sunt
acum printre ei, însă amintirea lor
le-a rămas vie în suflete.

Nu mai este inginerul Romică
Cârjoescu (fostul director al între-
prinderii „Ascensorul” din Bucu-
reşti), nici inginerul Griguţă Mari-
nescu, nici inginerii Dan Bărbulescu

Se revăd după 61 de ani
de la absolvirea Colegiului „Carol I”

şi Mircea Popescu, nu mai sunt nici
Mircea Apostol, George Vasu şi Paul
Angelescu, care i-au delectat cu
muzica lor, nu mai sunt nici medicii
Constantin Voiculescu, Nicolae Ră-
dulescu şi Ion Udrescu, nici ingine-
rul Adrian Stoican (fostul director al
Bazei de aprovizionare a agricultu-
rii), nici Sorin Georgescu, Puiu Ga-
broveanu, generalul Sandi Bărbules-
cu şi Bebică Bărbulescu (fostul se-
cretar al Federaţiei de nataţie). Nici
Fănică Dobre şi nici Silviu Stănescu
(prăpădit undeva în Columbia), nici
Sandu Pârvănescu sau Oleg Seabru
(şef de secţie la Monetăria Statului),
nici inginerul Eugen Cârneanu sau
profesorul Petre Năzdrăvan…. Au
plecat dintre ei şi Costică Grecu, şi

Ion Rogoveanu, şi Robert Flores-
cu, Aurel Lungu, Alexandru Fires-
cu, Costel Dumitru, Isac Noe, au
plecat şi Constantin Vrejoiu (fostul
decan al Facultăţii de Fizică din Bu-
cureş ti) , ş i judec ătorul Costică
Popa…

Se vor îmbrăţişa astăzi Liviu
Tănăsescu (fostul director general
al „Oltcit”) cu profesorii universi-
tari Grişa Cividgean, Relu Câmpea-
nu şi Nicolae Tiţa, cu inginerii Nelu
Caraş, Tutu Morărăscu şi Doru
Thomescu, cu profesorii Traian
Tudorache şi Constantin Avram, cu
medicii Marin Rădulescu, Aurică
Cioană şi Costică Ţiclea, cu Bebe
Ioancă şi Iosif Loris, cu Oprea Se-
gărceanu, cu Gabriel Bratu…

Va fi, cu siguranţă, o întâlnire de
excepţie, la care, pe lângă bucuria
revederii, se vor depăna amintiri şi
vor fi comemoraţi neuitaţii profe-
sori de atunci: Ileana Datcu, Vali
Pietreanu, Valerică Pisoschi, Miltia-
de Ioanid, Miti Theodorescu, I.D.
Lăudat, Ion Petrescu-Maciste, Pe-
tre Boldescu, Nicolae Marinache,
Constantin Piscati, Grigore Drăguţ,
Petre Ruineanu, Alfred Iacobshon
sau Toma Măruţă, de la care gene-
raţia azi sărbătorită a avut ce învă-
ţa. Le dorim sărbătoriţilor încă
multe, multe astfel de întâlniri!

Asociaţia „Craiova Capitală Cul-
turală Europeană 2021” vă invită
la dans! Sâmbătă şi duminică sun-
teţi aşteptaţi să ieşiţi în stradă pen-
tru a vă bucura privind, învăţând
şi dansând alături de profesionişti
şi amatori.

În cadrul proiectului „Dansul
ocupă strada”, care se va desfă-
şura între 14 iunie şi 14 septem-
brie a.c., craiovenii vor avea parte
de weekend-uri de dans în aer li-
ber chiar în cartierul lor. Instruc-
tori specializaţi în salsa, kizomba
şi bachata le vor oferi doritorilor
lecţii gratuite!

Poftiţi la dans!
Primele întâl-

niri pe ritmuri la-
tino au avut loc
week-end-ul tre-
c ut,  în mic ro-
c entrele 2 ş i 3
(Craioviţa Nouă
şi Brazda lui No-
vac), iar  urmă-
toar ele se  vor
desfăşura zilele
acestea. As tfel,
ringul de dans  se
mută astăzi,  21 iunie, în cartierul
Rovine (microcentrul 5)  – la in-
tersec ţia străzilor „Traian Lales-
cu” ş i „Gogu Constantinescu”,
iar mâine,  22 iunie – în cartierul
Valea Roşie, pe „Vasilesc u Car-
pen”, sec torul c uprins între in-
tersecţia cu străzile „Henri Coan-
dă” şi „Electroputere”. Poftiţi,
aşadar, la dans de la ora 19.30

până la 23.00!
Proiectul „Dansul ocupă stra-

da” se înscrie în programul aso-
ciaţiei de a promova candidatura
oraşului la titlul de Capitală Cultu-
rală Europeană în 2021 şi de a dez-
volta activităţi culturale în toate mi-
crocentrele, oferind alternative de
petrecere a timpului liber în mod
agreabil şi educativ.

În perioada 14 iulie – 18 august a.c., Casa de Cultură „Traian Deme-
trescu” va fi beneficiara proiectului „ReBranders”, derulat de AIESEC şi
aflat la prima ediţie. Acesta îşi propune crearea unor materiale promoţio-
nale pentru activităţile diferitelor instituţii şi ONG-uri. Proiectul va aduce
internaţionali din ţări diferite, cu experienţă în publicitate, branding, mar-
keting, design, care, împreună, vor crea o nouă imagine pentru diverse
programe, activităţi, departamente ale entităţilor mai sus menţionate. Pa-
tru internaţionali, din Grecia, Canada şi China, vor lucra în perioada amintită
la îmbunătăţirea imaginii Casei de Cultură „Traian Demetrescu”, a pro-
gramelor, proiectelor şi manifestărilor acesteia. Pentru asigurarea calită-
ţii, un reprezentant al instituţiei va avea săptămânal întâlniri cu cei care
lucrează la rebranding.

Rebranding la Casa de
Cultură „Traian Demetrescu”
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Preºedintele ucrainean Petro
Poroºenko a dezvãluit, ieri, un
plan de pace în 14 puncte, al cã-
rui obiectiv este sã punã capãt in-
surecþiei separatiste proruse din
estul þãrii, a anunþat un post ucrai-
nean privat de televiziune. Acest
plan conþine, între altele, puncte
referitoare la „dezarmare”, „ga-
rantarea unui culoar pentru ple-
carea mercenarilor ruºi ºi ucrai-
neni” sau „descentralizarea pute-
rii ºi protejarea limbii ruse prin in-
termediul unor amendamente la
Constituþie”, potrivit site-ului te-
leviziunii private Inter TV. Însã în
plan nu figureazã ºi încetarea uni-
lateralã a focului, anunþatã de pre-
ºedintele ucrainean. Insurecþia
separatistã din regiunea industrialã
rusofonã Donbas s-a soldat cu cel
puþin 360 de morþi, începând din
aprilie, ºi ameninþã unitatea aces-
tei foste republici sovietice, devas-
tatã deja de recesiune. Printre ce-
lelalte puncte ale planului figurea-
zã eliberarea ostaticilor, „crearea
unei zone-tampon de 10 kilometri
la frontiera dintre Ucraina ºi Ru-
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sia”, o amnistie „pentru cei care
au depus armele ºi nu au comis
crime grave” sau încetarea „ocu-
pãrii ilegale” a sediilor administra-
þiei regionale de la Doneþk ºi Lu-
gansk, aflate sub controlul rebe-
lilor. Planul citeazã, de asemenea,
organizarea rapidã a unor alegeri
legislative locale ºi un program în
vederea creãrii de locuri de mun-
cã în regiune. Anunþul de ieri sur-
vine la câteva ore dupã ce, joi sea-
rã, preºedintele ucrainean, Petro

Poroºenko, a discutat, la telefon,
cu omologul sãu rus Vladimir Pu-
tin, despre detaliile ºi punerea în
aplicare a planului de pace prezi-
denþial în estul separatist al Ucrai-
nei. „Petro Poroºenko a menþio-
nat necesitatea eliberãrii ostatici-
lor ºi instaurarea unui regim de
control la frontiera dintre Ucrai-
ne ºi Rusia”, a afirmat preºedin-
þia ucraineanã într-un comunicat.
La rândul sãu, Putin ºi-a expri-
mat susþinerea faþã de eforturile

îndreptate spre detensionarea si-
tuaþiei în regiunile Doneþk ºi Lu-
gansk ºi s-a declarat în favoarea
implementãrii planului de pace al
preºedintelui ucrainean. „Preºe-
dintele Rusiei a discutat (cu Po-
roºenko) despre problemele lega-
te de relaþiile ruso-ucrainene,
subliniind în special importanþa în-
cetãrii focului în zonele de con-
flict din sud-estul Ucrainei”, a
declarat purtãtorul de cuvânt al lui
Putin, Dmitri Peskov.

Ajutorul financiar acordat
Ucrainei de Uniunea Europeanã ºi
Fondul Monetar Internaþional în
2014 se va ridica la 1,61 miliarde
de euro, potrivit proiectului „foii
de parcurs” pentru realizarea
Acordului de asociere dintre
Ucraina ºi UE, proiect dat publi-
citãþii de comisarul european pen-
tru Extindere ºi politicã de veci-
nãtate, Stefan Fule, informeazã
ITAR-TASS. În document este
stipulat un ajutor financiar supli-
mentar pentru Ucraina, cu 1 mili-
ard de euro peste cele 610 mili-
oane euro convenite iniþial.

Irak: Islamiºti sunniþi au preluat controlul
asupra unei foste fabrici de armament chimic

Islamiºti sunniþi care au preluat controlul
asupra unei pãrþi a Irakului au ocupat o fos-
tã fabricã de armament chimic de pe vre-
mea fostului dictator Saddam Hussein, a
anunþat Departamentul de Stat american,
relateazã AFP. „ªtim cã SIIL (Statul Islamic
în Irak ºi Levant) a ocupat complexul Al
Muthanna”, a precizat o purtãtoare de cu-
vânt a Departamentului de Stat, Jen Psaki,
într-un comunicat. Însã ea a explicat cã nu
crede cã insurgenþii islamiºti sunt în mãsurã
sã producã arme chimice operaþionale, din
cauzã cã produsele care se aflã în fabricã sunt
vechi ºi depãºite. Complexul, situat la aproxi-
mativ 70 de kilometri nord-vest de Bagdad, a

început sã producã gaz muºtar ºi alte gaze
chimice, inclusiv sarin, la începutul anilor ’80,
la câteva luni dupã venirea la putere a lui Sad-
dam Hussein, potrivit unui document CIA.
Acest program de înarmare chimicã a atins
apogeul în timpul rãzboiului dintre Iran ºi Irak,
la sfârºitul anilor ’80. Aproximativ 209 tone
de gaz sarin au fost produse în 1987 ºi 394
de tone în 1988. Însã CIA afirmã cã acest
complex a fost închis, ulterior, dupã primul
rãzboi din Golf ºi dupã ce ONU a interzis Ira-
kului orice producþie de armament chimic.
La începutul anilor ’90, instalaþia a fost utili-
zatã pentru supervizarea distrugerii stocurilor
irakiene de armament chimic.

Camera Reprezentanþilor a ad-
optat, joi seara, cu o majoritate lar-
gã, un amendament care restrân-
ge puterile în domeniul suprave-
gherii electronice ale Agenþiei Na-
þionale de Securitate (NSA) pe te-
ritoriul Statelor Unite, un vot care
relevã amploarea opoziþiei Con-
gresului faþã de NSA, relateazã
AFP. Reprezentanþii au adoptat cu
293 de voturi la 123 un amenda-
ment la o lege privind bugetul
Apãrãrii pentru exerciþiul bugetar
din 2015, care începe la 1 octom-
brie. Acest amendament nu a fost
examinat sau aprobat de cãtre
Senat, ceea ce face ca votul de
joi seara sã nu aibã un efect ime-
diat asupra activitãþilor NSA, însã
mesajul trimis, atât de republicani,
cât ºi de democraþi, este fãrã echi-
voc. Congresmenii intenþioneazã,
astfel, sã umple o prãpastie juri-
dicã ºi sã interzicã NSA sã exploa-
teze date personale electronice ale

SUA: Vot anti-NSA în Camera Reprezentanþilor
cetãþenior americani fãrã sã fi
obþinut în prealabil o ordonanþã
judiciarã în acest sens. În prezent,
NSA poate sã vizeze fãrã o ordo-
nanþã judiciarã þinte din strãinãta-
te, pe Internet, prin programul
PRISM, care-i priveºte pe utili-
zatorii Facebook, Gmail ºi altor
servicii. Însã agenþia colecteazã în
acest cadru, prin „inadvertenþã”,
ºi comunicaþiile unor americani.
De asemenea, Agenþia a recunos-
cut în mai multe rânduri cã a ex-
ploatat informaþiile astfel culese,
stocate pe serverele sale, fãrã
vreo autorizare din partea vreu-
nui judecãtor, deºi Constituþia ºi
legile americane prevãd ca Guver-
nul sã obþinã în prealabil o ordo-
nanþã din partea justiþiei pentru a
putea sã efectueze cercetãri asu-
pra cetãþenilor americani. Amen-
damentul de joi pune capãt aces-
tei falii ºi interzice NSA sã proce-
deze fãrã ordonanþe la vreo cer-

cetare vizând americani, inclusiv
în cazul în care comunicaþiile lor
sunt interceptate „din greºealã”.
Textul interzice atât NSA, cât ºi
CIA, sã cearã producãtorilor de
programe informatice sã inclu-
dã „portiþe de intrare” secrete,
pentru ca NSA sã poatã sã oco-
leascã încodarea ºi sã acceadã

la date pesonale ale utilizatori-
lor, ceea ce Agenþia este acuzatã
cã face de mai mulþi ani. Dupã
un an de la dezvãluirile fostului
consultant NSA Edward Snow-
den, Congresul dezbate în con-
tinuare asupra celui mai bun mod
de reformare a programelor ame-
ricane de supraveghere.

Spania: Domnia lui Felipe al VI-
lea se lanseazã cu o reducere
de impozite

Guvernul spaniol urma sã
adopte, ieri, reforma fiscalã,
care are un semnificativ carac-
ter electoral ºi va reduce
impozitele percepute cetãþenilor
ºi companiilor cu aproximativ
7,5 miliarde de euro, dupã cum
estima cotidianul „La Razon”.
Astfel, primul an al lui Felipe
al VI-lea în calitate de rege al
Spaniei va coincide cu primele
douã faze de aplicare a reduce-
rii impozitelor pe venit ºi pe
profit, care au crescut mult pe
durata actualei legislaturi.
Dupã 50 de creºteri impozitare
aplicate între 2012 ºi 2013,
Ministerul spaniol al Finanþe-
lor considerã cã de acum
economia a început sã-ºi revinã
suficient, astfel cã existã o
marjã pentru aplicarea unor
reduceri impozitare concrete.
Încasãrile la buget vor conti-
nua sã creascã, întrucât, atâta
vreme cât economia îºi revine,
se vor extinde bazele de impozi-
tare indirectã. Cei care câºtigã
sub 1.000 de euro pe lunã nu
vor plãti impozite, iar nivelul
maxim va fi de sub 49%.
Impozitul pe profit pentru
societãþile comerciale va trece
de la 30% la 25% în douã faze,
în urmãtorii doi ani.

Gãgãuzia propune pedepse
cu închisoarea pentru promo-
varea unirii Republicii Moldova
cu România

Comitetul executiv al
Gãgãuziei, care îndeplineºte
funcþia de guvern local al
regiunii autonome, a propus
pedepse cu închisoarea de
pânã la 15 ani pentru
îndemnurile sau acþiunile
de promovare a unirii
Republicii Moldova cu
România. Potrivit agenþiei
Infotag, care citeazã presa
din autonomia gãgãuzã,
membrii executivului pro-
pun Adunãrii Populare a
Gãgãuziei (legislativul) sã
înainteze în parlamentul de
la Chiºinãu o iniþiativã
legislativã în vederea
aducerii  unor modificãri la
Codul Penal al Republicii
Moldova, care sã prevadã
amenzi ºi  pedepse cu închi-
soarea pentru îndemnurile
publice ºi  acþiunile „cu
caracter unionist”, precum
ºi pentru rãspândirea de
materiale ce conþin astfel
de îndemnuri.  „Aceia care
spun cã trebuie sã lichidãm
statul moldovenesc ºi  sã-l
alipim la România trebuie
sã stea în închisoare”, ar
fi  declarat baºcanul (gu-
vernatorul) autonomiei
gãgãuze, Mihail  Formuzal.
În proiectul de lege menþi-
onat se mai propune ca
susþinerea acþiunilor unio-
niste ºi  a declaraþii lor în
presã sã fie pedepsite cu o
amendã de pânã la 16.000
de lei moldoveneºti (circa
830 de euro).
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DISPOZIÞIA NR.3511
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicatã,
privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:
Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã ordi-

narã în data de 26.06.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primãriei Municipiului
Craiova.

     ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltu-
ieli al municipiului Craiova, pe anul 2014.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltu-
ieli pentru activitãþile finanþate integral din venituri proprii ale unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2014.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltu-
ieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2014.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului general consolidat al
municipiului Craiova, pe anul 2014.

5. Proiect de hotãrâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova de a
vota în Adunarea Generalã a Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã “Oltenia” tari-
fele pentru serviciul public de alimentare cu apã ºi de canalizare alimentare cu apã ºi
canalizare.

6. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Craiova în
Adunarea Generalã a Asociaþiei „Craiova Capitalã Culturalã Europeanã 2021”.

7. Proiect de hotãrâre privind constituirea Grupului de Lucru Local pentru proble-
mele romilor din municipiul Craiova.

8. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de
parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, Arhiepiscopia Craio-
vei ºi Asociaþia „Vasiliada”.

9. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate
liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat ºi
grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna iulie 2014.

10. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinþe pentru tineri, des-
tinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.239113/2004 ºi nr.239115/
2004.

11. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care
au ca obiect locuinþe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de
investiþii la nivel naþional, precum ºi locuinþe din domeniul privat al municipiului Craio-
va.

12. Proiect de hotarâre privind aprobarea repartizãrii a unor locuinþe destinate în-
chirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naþionalizate, situate în mu-
nicipiul Craiova, cartier Valea Roºie, bl.6 vechi, cam.9-16.

13. Proiect de hotãrâre privind acceptarea donaþiei având ca obiect terenurile cu
destinaþia de drum de acces, situate în municipiul Craiova, Tarlaua 54, Parcela 28,
cartier Cernele, respectiv Tarlaua 54/1, Parcela 29.

14. Proiect de hotãrâre privind acceptarea donaþiei având ca obiect terenul intravi-
lan arabil, cu destinaþia de drum de acces, situat în municipiul Craiova, Aleea I ªimnic
nr.64A.

15. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportelor de evaluare a imobilelor aparþi-
nând domeniului privat al municipiului Craiova, situate în municipiul Craiova, str.Cara-
cal, nr.150A, respectiv nr.150B.

16. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare a terenului situat în
municipiul Craiova, Tarlaua 69, Parcela 5.

17. Proiect de hotãrâre privind transmiterea în folosinþã gratuitã, cãtre Asociaþia
Copiilor “Cãsuþa Fermecatã”,  a spaþiului cu destinaþia de birou, situat la parterul Grã-
diniþei cu Program Prelungit “Cãsuþa Fermecatã” din municipiul Craiova, str.Beetho-
ven, nr.17.

18. Proiect de hotãrâre privind concesionarea, prin negociere directã, cãtre Kau-
fland România Societate în Comanditã, a terenului proprietatea publicã a municipiului
Craiova, situat în cartier Craioviþa Nouã, bvd. Tineretului, nr.18C.

19. Proiect de hotãrâre privind concesionarea, prin negociere directã, cãtre S.C.
Slateris S.R.L., a terenului proprietatea privatã a municipiului Craiova, situat în str.
Brazda lui Novac, fost nr.91.

20. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având
ca obiect chioºcuri care aparþin domeniului public al municipiului Craiova, situate în

Parcul „Nicolae Romanescu”.
21. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având

ca obiect terenuri ocupate de construcþii provizorii, cu destinaþia de spaþii comerciale,
producþie ºi prestãri servicii, situate în pieþele din municipiul Craiova.

22. Proiect de hotãrâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin
Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi Regia Autonomã de Administrare a Dome-
niului Public ºi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrãrii în comun a Sãlii
Polivalente din municipiul Craiova.

23. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând dome-
niului privat al municipiului Craiova.

24. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând dome-
niului public al municipiului Craiova.

25. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.600/2007 referitoare la aprobarea listei spaþiilor comerciale sau de
prestãri servicii proprietate privatã a statului, care urmeazã sã fie vândute.

26. Proiect de  hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.209/2014 referitoare la atribuirea în folosinþã gratuitã, cãtre Tribuna-
lul Dolj, a unui spaþiu situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.97 (129 nou).

27. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.352/2013 referitoare la aprobarea proiectului „Eficienþã energeticã
prin Facilitãþi de FinanþarE pentru CreºTerea economicã a municipiului Craiova – EF-
FECT 10.1”, în vederea solicitãrii unei finanþãri nerambursabile în cadrul POR 2007 –
2013.

28. Proiect de hotarâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la ob-
iectivul de investiþii “Amenajare zona sub Pasaj Suprateran”.

29. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaþiei de
avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Ion Creangã”.

30. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaþiei de
avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Gutuiului”.

31. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaþiei de
avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Mixandrelor”.

32. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaþiei de
avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Balzac”.

33. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaþiei de
avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Trifoiului”.

34. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaþiei de
avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Micºunele”.

35. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaþiei de
avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare Alei 1, 2, 3, 4, 5, 6
Alexandru cel Bun”.

36. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaþiei de
avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul „Modernizare str. Topolniþei”.

37. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaþiei de
avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Ciocârliei”.

38. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentatiei de
avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Anina”.

39. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaþiei de
avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Cujmir”.

40. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaþiei de
avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Pietrosu”.

41. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaþiei de
avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Reabilitare str. Libertãþii”.

42. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaþiei de
avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Reabilitare str. Alexandru cel Bun”.

43. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaþiei de
avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Reabilitare str. Pandurilor”.

44. Proiect de hotarâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ºi a indicatorilor
tehnico-economici referitor la Proiectul “Extindere sisteme alimentare cu apã ºi cana-
lizare, inclusiv branºamente ºi racorduri, în judeþul Dolj”.

45. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la par-
celarea ºi reglementarea urbanisticã a unui teren, str.Bucovãþ-Drumul Jiului.

46. Proiect de hotãrâre privind modificarea Regulamentului local referitor la condi-
þiile de amplasare a construcþiilor cu caracter provizoriu pentru desfãºurarea activitãþi-
lor de comerþ stradal, pe raza municipiului Craiova.

47. Întrebãri ºi interpelãri.

   Emisã azi  20.06.2014

                PRIMAR, SECRETAR,

    Lia Olguþa VASILESCU                  Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Alina Constantinescu
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COMUNA CÂRCEA organizeazã în data de 3.07.2014, ora
9.00 concurs pentru ocuparea urmãtoarelor posturi vacante,
în regim contractual, pe perioadã nedeterminatã

1. inspector de specialitate în cadrul compartimentului finan-
ciar-contabil

2.  auditor in cadrul compartimentului de audit public intern

Condiþii specifice de participare la concurs

Inspector de specialitate în cadrul compartimentului finan-
ciar-contabil

1)studii superioare în domeniul economic, absolvite cu diplomã de
licenþã sau echivalentã;

2) vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
3) cunoºtinþe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet

Explorer.

Auditor

1) studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv stu-
dii superioare de lungã duratã, absolvite cu diploma de licenþã sau
echivalentã, în domeniul:

· ªtiinþe economice
2) certificat de atestare valabil pentru auditor intern
3)vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani
4) cunoºtinþe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet

Explorer.
Depunerea dosarelor de înscriere se face pânã la data de 23.06.2014,

orele 14 la sediul instituþiei.
Relaþii suplimentare la Primaria Cârcea, tel. 0251458121,

0251458107.

 ANIVERSÃRI
Prof. ing. Aristidie
Gheorghiu le urea-
zã bun venit colegi-
lor, absolvenþi ai Fa-
cultãþii de Hidroteh-
nicã Bucureºti, pro-
moþia 1973 cu oca-
zia întâlnirii la 41 de
ani de la absolvirea
Facultãþii în data de
21 iunie 2014, la Co-
legiul Tehnic C.D.
Neniþescu Craiova

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare covrigi,
produse patiserie,
ajutor bucãtar, vân-
zãtor magazin se-
cond-hand. Telefon:
0747/072.570; 0251/
552.089.

OFERTE SERVICIU
Caut bãiat tehnician
veterinar. Telefon:
0730/968.752.

Angajez femeie pen-
tru îngrijire bãtrânã.
Telefon: 0742/299.808;
0762/331.594.
Caut doamnã pentru
îngrijire bãtrânã la
domiciliu. Telefon:
0761/659.542.

PRESTÃRI SERVICII
EXECUTÃM jghea-
buri, burlane, aco-
periº tablã, monta-
tori þiglã metalicã ºi
reparaþii la preþuri
negociabile. Seriozi-
tate, calitate. Tele-
fon: 0747/109.594,
localitatea Slatina.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Evidenþã contabilã
SRL, PF, 11, AF. Te-
lefon: 0744/390.775
sau 0758/063.773.

Îngrijesc persoanã
vârstnicã, cu maximã
seriozitate, în scopul
donãrii unei locuinþe.
Telefon: 0723/466.154.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Apartament 2 came-
re ultracentral, ultra-
lux, A.C. internet, toa-
te dotãrile. Telefon:
0762/109.595.
Particular vând 2 semi-
decomandate 1/4 sau
schimb cu 2 sau 3 de-
comandate etaj p-3 ºi
dau diferenþa. Telefon:
0742/390.301.
Vând (schimb) apar-
tament semideco-
mandat etaj 1/4 cu
apartament  deco-
mandat p/3 sau dife-
renþa. Telefon: 0742/
390.301.

PARTICULAR, vând
apartament 2 came-
re, decomandate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0736/098.074.
3 - 4 CAMERE
Vând (schimb) 3 ca-
mere semideco-
mandate 43 mp, etaj
1 cu apartament 2
camere decoman-
date etaj 1 sau 2 plus
1500 Euro. Telefon:
0351/409.381.

CASE
Vând casã 3 came-
re, anexe, pomi, vie,
fântânã, apã ºi cana-
lizare la poartã, loca-
litatea Ciutura. Tele-
fon: 0763/305.850.
VÂND casã comuna
Giurgiþa, Dolj. Tele-
fon. 0768/ 595.932.
Vând urgent casã
nouã zonã foarte
bunã. Telefon: 0769/
669.736.
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
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând D+P 6 came-
re, 2 holuri, pivniþã,
utilitãþi, teren 1300
mp str. Bucovãþ. Te-
lefon: 0769/ 360.741.
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi
sediu firmã, plus 800
mp teren, curent
electric, fântânã, re-
þea apã de la comu-
nã, la asfalt, 13 km de
Craiova, comuna
Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.

Vând casã cu de-
pendinþe în satul Ne-
goeºti - Dolj. Telefon:
0723/692.884; 0722/
151.452.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând casã recent
renovatã cu apã cu-
rentã, livadã, vie, în
comuna Giurgiþa. Te-
lefon: 0755/953.397.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. 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, Ghin-
deni. Telefon: 0727/
186.869.
Vând teren 3500 mp
deschidere 15 m pe
ºoseaua Craiova -
ªimnicu de sus. Preþ
17 Euro. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren zonã
centralã, 260 metri
pãtraþi. Preþ 210
euro/mp. Telefon:
0769/709.451.
Vând teren 1500 mp
deschidere 30 m
Bariera Vâlcii 20
Euro / mp. Telefon:
0748/887.219.

Vând teren 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,
MAZDA, Calea Bu-
cureºti, km 9, ideal
showroom parc auto,
benzinãrie, 1000 m,
deschidere 18 m, sau
2000 m - 36 m. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan
650 mp Coºoveni.
str. Scurtu Gheor-
ghe. Telefon: 0251/
457.204.
Vând teren ZONÃ
CENTRALÃ 350 mp
Telefon: 0746/660.001.
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
pãdure situatã în Oc-
nele Mari, zona
ºtrand. Telefon: 0741/
078.812.
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Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibili-
tate energie + alte
avantaje. 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.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren central
330 mp deschidere
2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comer-
cial cu terasã, zonã
centralã. Telefon:
0746/660.001.

CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament
3 camere decoman-
dat, etaj l-3. Telefon:
0763/690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã
parter Turnu Severin
- Crihala cu garsonie-
rã zona Brazdã Cra-
iova + diferenþa. Tele-
fon: 0251/595.609.
Apartamnet 2 came-
re cu casã împreju-
rimi Craiova. Telefon:
0771/663.179.
Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu apar-
tament 2 camere +
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Schimb apartament
în Timiºoara cu simi-
lar Craiova. Telefon:
0740/887.095

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând autoturism Da-
cia 1310, anul fabri-
caþiei 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 FA-
BIA, an fabricaþie
2006, 50.000 Km,
caroserie Berlinã,
culoare gri. îmbunã-
tãþiri. Preþ 4000 Euro
negociabil. Telefon:
0721/483.933.
VÂNZÃRI UTILAJE
VÂND automacara
AM 5. Telefon: 0740/
178.633.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând vin roºu 5 lei/litru
ºi þuicã 10 lei/litru. Tele-
fon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând vacã ºi junincã
la prima fãtare cu vi-
þel. Telefon: 0351/
806.950.

Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenaja-
te cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Lascãr
Catargiu Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
Tablouri litografie 30 Ron
bucata, rochie domni-
ºoarã de onoare mãri-
me 36-40-40 Ron. Te-
lefon: 0351/181.202;
0767/049.976.
Vând þiglã Jimbolia ºi
cãpriori din demolãri.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
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,
canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor
oxigen sudurã, alter-
nator 12V nou, del-
cou aprindere Dacia
1310 nou, arzãtoare
gaze sobã D 600
mm. Telefon: 0251/
427.583.

Vând grâu, uºi ºi fe-
restre. Telefon: 0766/
676.238.
Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut:
SINGER PAFF. Tele-
fon: 0745/751.558.
Vând CEAS ELVE-
ÞIAN original sigilat,
garanþie, tip Jovial
5020G- ss 0313,
200 Euro. Telefon:
0722/456.609.
Vând PC model MSI
– ALL-IN-ONE,
WIND TOP AE 1920
nefolosit, sigilat, ga-
ranþie 300 Euro. Te-
lefon: 0722/456.609.
Vând pãlãrie fetru nr.
55 nouã - 50 lei,
sapã ºi casma cu
coadã 7 lei/buc, sal-
tea Dormeo 2/1m cu
husã 90 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat de su-
durã, autogen poli-
zor, bormaºinã, par-
briz Tico. Telefon:
0761/155.549.
Vând 3 locuri de veci.
Telefon: 0770/661.777.
Vând albine, familii
puternice. Podari. Te-
lefon: 0720/115.936.
Vând mânzã belgia-
nã 8 luni. Telefon:
0741/975.279.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100 - 80
lei, saltea Dormeo
nouã, o persoanã,
lustre 2-3 braþe 25 lei,
fereastrã cu toc. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând maºinã de
spãlat, frigider inox,
televizor mic ºi mare,
ºifonier stejar. Tele-
fon: 0752/142.493.
Vând remorcã auto
240 kg nefolositã cu
prelatã, 60 elemente
calorifer fontã, 5 bate-
rii, 110 þigle beton. Te-
lefon: 0251/458.192.
Vând ªabloane im-
primat Steag UE ºi
NATO toate mãrimile
plus ºabloane pentru
BATISTE toate mãri-
mile manuale. Tele-
fon: 0723/684.511.
Vând 2 televizoare 5
ani cu diagonala 30 ºi
37 cm, 120 Ron. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând plug pentru
boi. Telefon: 0251/
421.727.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru cas-
trat armãsari, inox
veritabil - stazã per-
fectã. Telefon: 0720/
231.610.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând video player -
100 lei. Telefon:
0769/016.889, 0723/
984.309.
Vând 2 maºini de
scris marca OLI-
VETTI STUDIO ºi
BMB 232. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bocanci)
nr. 44, piele naturalã,
nefolosiþi, antidera-
pante, cãrucior copii
modern. Telefon:
0724/009.627.
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Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate
la cimitirul Roma-
neºti, convenabil. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghe-
te, pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou,
combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri,
piei bovinã velurate,
piese Dacia noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci 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 încãl-
zit cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând un injector
pentru instalaþie de
încãlzit locuinþe la un
preþ ieftin. Telefon:
0729/092.211.
Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm -
100 lei, motor maºinã
spãlat Albalux, Tele-
fon: 0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II
E 460, 500 Ron, No-
kia 113, 80 Ron ga-
ranþie. Telefon: 0731/
877.880.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Te-
lefon: 0731/989.215.

Vând antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pãtu-
rã antistres. Telefon:
0351/461.140; 0785/
634.748.
Vând covoare pluºa-
te, mochetã, haine
din piele, maºinã de
cusut, galerii sculpta-
te, 9 ha pãdure -
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând cutie ºah ºi ta-
ble bine întreþinute 25
lei, garniþã de unturã
cu capac smãlþuitã
20 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri, 2
ochiuri, mascã Mer-
cedes. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa te-
levizor color Grun-
dig micã defecþiune
50 lei, cuptor cu mi-
crounde geam
spart 40 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
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, mar-
cã ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzi-
cã popularã ºi uºoa-
rã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Te-
lefon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de
casã 15 kg,  2 da-
migene 10-15 litri,
15 lei/buc. Telefon:
0770/303.445.
Vând presã de balo-
tat, mase plastice uºã
cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diver-
se), 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 maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.

Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Ita-
lia. Telefon: 0722/
680.138.
SCHIMBURI

Binoclu + aparat foto
cu motoretã. Telefon:
0771/663.179.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr faþã de uºã
sau uºã stânga faþã
Dacia 1310 ultimul
model. Telefon: 0722/
382.970.
Maºinã de cusut,
eventual defectã,
DVD recorder. Tele-
fon: 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 dotã-
rile, A.C., internet. Te-
lefon: 0762/109.595.
APARTAMENT 3 ca-
mere, supermodern.
Telefon: 0766/660.105;
0740/991.323.
Închiriez apartament
2 camere, etaj 2, ul-
tracentral, pretabil fir-
mã. Telefon: 0745/
698.425.
Închiriez apartament
decomandat Sãrari,
renovat, apã potabilã
contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Te-
lefon: 0761/665.763.
Închiriez spaþiu stra-
dal, birou mobilat, de-
pozit, Dezrobirii. Tele-
fon: 0351/437.906.

CITAÞII
S.C. NARANA FARM
SRL, cu ultimul sediu
cunoscut în Craiova,
str. N. Titulescu, Bl. a
7, sc. 1, ap. 10 este
chematã la Judecãto-
ria Craiova, în data de
17.09.2014, complet
CCOM3, ora 8.30, în
calitate de pârâtã, în
proces cu S.C. Salu-
britate Craiova SRL,
dosar nr.12733/215/
2014.

DIVERSE
Caut meseriaºi pen-
tru a fora un puþ. Te-
lefon: 0748/195.954.
Cumpãr cãþel
SCHNAUTZEER ºi
veveriþe. Telefon:
0721/995.405.
COMEMORÃRI

Veºnicã pomenire
la un an de la tre-
cerea în nefiinþã a
bunicului NELU
MILOªOVICI. Fami-
liile Cicoº ºi Raad.
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Eternul duel dintre America
de Sud ºi Europa pare sã fie mai
aprig ca oricând la Mondialul din
Brazilia. “Selecao”, gazda com-
petiþiei, este obligatã sã câºtige
turneul. Al ºaselea titlu mondial
este aºteptat de o naþiune întrea-
gã, mai ales cã sumele cheltuite
pentru gãzduirea evenimentul
sportiv sunt exorbitante ºi au
generat numeroase proteste îna-
inte, dar ºi în timpul Mondialu-
lui. Chile, o altã echipã sud-ame-
ricanã, tocmai a eliminat cam-
pioana mondialã, Spania, din
competiþie. Columbia este ºi ea
calificatã în optimi din grupa cu
Coasta de Fildeº, Grecia ºi Ja-
ponia. „Celeºtii” uruguayeni au
învins Anglia ºi sperã ca în ulti-
mul meci, cu Italia, sã-ºi asigu-
re calificarea în faza urmãtoare.

America de Sud vs. Europa: Cine va învinge?America de Sud vs. Europa: Cine va învinge?America de Sud vs. Europa: Cine va învinge?America de Sud vs. Europa: Cine va învinge?America de Sud vs. Europa: Cine va învinge?
Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Argentina, ca la fiecare ediþie, se
numãrã printre favorite ºi pro-
pune un atac stelar cu Messi,
Higuain, Lavezzi, Di Maria ºi
Aguero. De partea cealaltã, Eu-
ropa are ca vârf de lance -Ger-
mania, o echipã care poate as-
pira la trofeu. Din calculele pen-
tru accederea în fazele avansate
ale competiþiei nu pot fi trecute
cu vederea nici Olanda lui Van
Persie, Italia lui Pirlo ºi Balotelli
sau Franþa lui Karim Benzema.
O surprizã frumoasã o pot face
ºi Croaþia sau Belgia, ambele cu
jucãtori cunoscuþi la nivel mon-
dial. Marile dezamãgiri de pânã
acum s-au numit Spania, Anglia
ºi Portugalia, cu menþiunea cã
lusitanii se pot revanºa în me-
ciul contra naþionalei SUA, de-
cisiv pentru calificarea în op-

timi. Aºadar, o luptã strânsã, cu
un uºor avantaj, poate, pentru
sud-americani. De altfel, de-a
lungul istoriei Mondialelor, cele
douã continente, unul „respon-
sabil” pentru inventarea ºi evo-
luþia fotbalului modern (Europa),
celãlalt pentru transformarea lui
în artã, religie ºi destin (Ameri-
ca de Sud) ºi-au tot împãrþit tro-
feele supreme. Europa are zece
titluri mondiale cucerite de cinci
echipe naþionale (Italia – patru
titluri, Germania – trei titluri,  iar
Anglia, Franþa ºi Spania – câte
unul fiecare). America de Sud
are nouã  titluri mondiale cuce-
rite de trei echipe reprezentati-
ve (Brazilia - cinci, Argentina -
douã,  ºi Uruguay -douã). Riva-
litatea uºor de observat ºi din
statistici. Nouã dintre cele 19 fi-

nale de la Cupa Mondialã au fost
Europa vs. America de Sud. Opt
au fost sutã la sutã europene,
celelalte douã fiind o disputã

America de Sud vs. America de
Sud. Mai rãmâne de vãzut cine
va sãrbãtori pe 13 iulie, pe Ma-
racana din Rio de Janeiro.

ªTIRI CUPA MONDIALÃ

Dacã pe teren au arãtat cã nu au adversar, spu-
berând Portugalia lui Cristiano Ronaldo, nemþii în-
tâmpinã în Brazilia probleme de altã naturã. Marea
ameninþare o reprezintã în acest moment viperele
Jararaca al cãror habitat se aflã chiar în apropierea
cantonamentului pe care Mannschaft-ul ºi l-a sta-
bilit pe malul Atlanticului.  Complexul “Camp Ba-
hia”, unul de lux, este situat la 30 de kilometri de
aeroportul din Porto Seguro ºi cuprinde 14 vile, un

Cantonamentul Germaniei,
atacat de… vipere

teren de fotbal privat, o piscinã ºi un centru de presã.
Din câte se pare însã, pentru a ridica vilele, con-
structorul a trebuit sã radã inclusiv o porþiune din
junglã. Le-a distrus astfel habitatul reptilelor care
s-au relocat în preajma terenului de antrenament.
Pentru ca situaþia sã nu scape de sub control, can-
tonamentul nemþilor de la Santo Andre a fost luat
cu asalt de militari în cãutare de vipere Jararaca,
ca o mãsurã de precauþie.

La douã ore dupã meciul pier-
dut de Coasta de Fildeº în faþa
Columbiei (1-2), joi seara, fraþii
Yaya ºi Kolo Toure au mai primit
o veste proastã. Fratele lor, Oyala
Ibrahim Toure, atacant la Safa
Beirut SC, în vârstã de 28 ani, a
murit la Manchester (Marea Brita-
nie) în circumstanþe necunoscute
pentru moment. Cei doi ivorieni au
fost devastaþi de vestea primitã,
chiar dacã naþionala lor are ºanse
de a se califica în premierã în op-
timi. Coasta de Fildeº poate trece
pentru prima datã de faza grupe-
lor la un Campionat Mondial dacã
va învinge Grecia în ultimul meci
din grupa B. Într-un comunicat al

Tragedie pentru fraþii Toure,
chiar dupã meciul contra Columbiei

Federaþiei Ivoriene de Fotbal jucã-
torii ºi întreaga delegaþie prezentã
în Brazilia au transmis mesajul lor
de compasiune. ”Preºedin-
tele Federaþiei Ivoriene de
Fotbal ºi Comitetul Execu-
tiv aduc la cunoºtinþa fami-
liei fotbalului ivorian dece-
sul lui Toure Oyala Ibrahim,
tânãrul frate al jucãtorilor
Toure Kolo Abib ºi Toure
Yaya Gnegneri, survenit joi,
19 iunie 2014, la Manches-
ter. În aceste circumstanþe
dureroase, jucãtorii Coastei
de Fildeº ºi toatã delegaþia
ivorianã prezentã în Brazilia
cu ocazia Mondialului 2014

transmit întreaga lor compasiune
fraþilor Toure, societãþii Elefanþi-
lor ºi marii familii Toure”.

În cazul în care va câºtiga Cupa
Mondialã, naþionala Statelor Unite
va fi premiatã cu nu mai puþin de
34 milioane de dolari. Echipa SUA
are promise prime totale de 34 de
milioane de dolari, în ca-
zul în care va reuºi sã în-
curce favoritele ºi sã se
întoarcã acasã cu cel mai
râvnit trofeu din forbal.
Practic, fiecare membru al
echipei lui Jurgen Klin-
smann ar urma sã încase-
ze o sumã colosalã -1,5
milioane de dolari – pen-
tru un obiectiv, ce-i drept
aproape imposibil de rea-
lizat. FIFA rãsplãteºte

Primã uriaºã pentru americani
dacã vor câºtiga titlul mondial

campioana mondialã cu 37 de mi-
lioane de dolari, dar federaþia ame-
ricanã a decis ca o mare parte a
acestor bani sã fie direcþionatã în-
spre echipã.

Dupã meciul excelent fãcut contra An-
gliei, în care a marcat o dublã, atacantul

Din cauza ameninþãrilor teroriste, fanii
fotbalului din Kenya sunt sfãtuiþi sã urmã-

Kenyenii, sfãtuiþi sã nu priveascã
Mondialul în spaþii publice

Suarez spre FC Barcelona?
Uruguay-ului ºi al lui Liverpool, Luis Sua-
rez, pare tot mai aproape sã îmbrace tri-
coul „blaugrana” al Barcelonei. Din câte
se pare, tratativele sunt foarte avansate,
iar Barca ar fi gata sã ofere 65 de milioane
de euro pentru golgheterul lui Liverpool.
Atacantul de 27 de ani ºi-a prelungit în
ultimul sezon contractul cu vicecampiona
din Premier League, pânã în 2018. Gol-
gheterul sezonului trecut din Anglia are un
salariu de 12 milioane de euro pe Anfield.
În cazul în care îl va achiziþiona ºi pe ata-
cantul Uruguay-ului, Luis Enrique, antre-
norul Barcelonei, va avea la dispoziþie o
tripletã sud-americanã de vis: Messi (Ar-
gentina) – Suarez (Uruguay) – Neymar
(Brazilia).

reascã meciurile Mondialului brazilian în
faþa propriului televizor. Guvernul de la

Nairobi a avertizat, ieri, locuitorii
sã nu priveascã partidele de fot-
bal în spaþii publice, dupã ce douã
atacuri teroriste au fãcut 60 de
morþi. ”Kenyenii sunt sfãtuiþi sã
priveascã meciurile de la Cupa
Mondialã în confortul propriilor
locuinþe, decât în locuri deschi-
se, foarte frecventate ºi neprote-
jate”, au precizat într-un comu-
nicat reprezentanþii ministerului
de interne din Kenya.
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12 iunie: Brazilia – Croaþia 3-1

13 iunie: Mexic – Camerun 1-0

17 iunie: Brazilia – Mexic 0-0

19 iunie: Camerun – Croaþia 0-4

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: Australia – Olanda 2-3

18 iunie: Spania – Chile 0-2

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. 2-1

20 iunie, 1:00: Japonia – Grecia 0-0

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 2-1

20 iunie, 19:00: Italia – Costa R.
24 iunie, 19:00: Costa R. – Anglia
24 iunie, 19:00: Italia – Uruguay
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GRUPA B

OLANDA 6p

CHILE 6p

Australia 0p

Spania 0p

GRUPA C

COLUMBIA 6

Coasta de Fildeº 3

Japonia 1

Grecia 1

GRUPA D

Costa Rica 3

Italia 3

Uruguay 3

Anglia 0

GRUPA A

Brazilia     4P

Mexic 4P

Croaþia 3p

Camerun 0p

Operat luna trecutã de menisc,
Luis Suarez a rãmas pe bancã în
primul meci al Uruguayului la
CM. Selecþionerul Oscar Taba-
rez a ales sã nu riºte. Gândurile
îi zburau spre “finalele” cu An-
glia ºi Italia, parcã refuzând sã
creadã cã elevii sãi s-ar putea
împiedica de insignifianta Costa
Rica. Ce s-a întâmplat, e deja is-
torie! A ieºit urât de tot pentru
“celeºti”, învinºi cu un halucinant

Cât de mult le-a lipsit “celeºtilor” în primul meci

Suarez a ucis de unul singur Anglia:Suarez a ucis de unul singur Anglia:Suarez a ucis de unul singur Anglia:Suarez a ucis de unul singur Anglia:Suarez a ucis de unul singur Anglia:
“Acesta este rãspunsul meu”“Acesta este rãspunsul meu”“Acesta este rãspunsul meu”“Acesta este rãspunsul meu”“Acesta este rãspunsul meu”

Cartonaºe galbene: Godin 9 / Gerrard 68.
Arbitru: Carlos Velasco Carballo (Spania).

Uruguay  2-1  Anglia
Stadion: Corinthians – Sao Paulo, spectatori: 62.575.

Au marcat: Suarez 39, 85 / Rooney 75.

Muslera – Caceres, Gimenez,
Godin, A. Pereira – Arevalo – Gon-
zales (Fucile 79), Lodeiro (Stuani
67), C. Rodriguez – Suarez (Coa-
tes 88), Cavani.

Selecþioner: Oscar Tabarez.

Hart – Johnson, Cahill, Jagiel-
ka, Baines – Gerrard, Henderson
(Lambert 87) – Sterling (Barkley
64), Rooney, Welbeck (Lallana 71)
– Sturridge.

Selecþioner: Roy Hodgson.

3-1. Situaþie în care, partida de
joi, cu englezii lui Roy Hodgson,
ºi ei rãpuºi la debut de Italia, era
una de totul sau nimic.

Cu Suarez în primul 11, în lo-
cul bãtrânului Forlan (35 de ani),
sud-americanii au jucat altceva
contra britanicilor. Mãcãr din
punct de vedere al determinãrii.
Pentru cã ocazii reale de gol au
avut puþine!

Parcurgând filmul principale-

lor evenimente, europenii au tre-
cut primii pe lângã 1-0, prin Ro-
oney, în douã rânduri. Una din-
tre ºanse a fost chiar antologicã,
Wayne lovind încheitura barelor,
cu capul, din 2 metri.

Instinctul de killer al lui Sua-
rez a putut fi admirat în toatã
splendoarea sa în minutul 39.
Cavani a arungat o minge peste
apãrarea englezã, Jagielka a
strâns târziu la vârful lui Liver-
pool, care nu l-a iertat pe Hart,
învingându-l cu o loviturã de cap
pe colþul lung: 1-0. A fost ºi sco-
rul primei reprize, una jucatã ca
o finalã de Mondial, atât a fost
de intensã.

“Celeºtii” au început mai bine
ºi dupã pauzã, dar Suarez ºi Ca-
vani pluteau încã. ªi au pierdut
douã ºanse mari. La poarta cea-
laltã, o minge a aceluiaºi Rooney
s-a “lipit” de Muslera. Rooney n-
a mai ratat ºi a patra oarã. Glen
Johnson a centrat chinuit, dupã o
cursã ce-l sleise de puteri, iar
omul lui United a gãsit plasa din 4
metri: 1-1 (75). Primul gol la CM
dupã aproape 13 ore efective de
joc. N-a fost de ajuns pentru en-
glezi sã obþinã mãcar un punct.

Minutul  85, altã mostrã de in-
stinct ucigaº marca Suarez. Scã-
pat singur în flancul drept, aces-
ta nu i-a dat nici o ºansã lui Hart,
rupând plasa (2-1). Apoi a izbun-
cnit în lacrimi! Finalul a gãsit An-
glia atacând cu toate liniile, dar nu
s-a mai putut face nimic. La apa-
riþia acestor rânduri, dacã “sur-
priza” Costa Rica nu va fi pierdut
asearã cu Italia, Anglia este elimi-
natã. De nu, britanicii stau la mâna
Italiei în ultima rundã, când “Az-
zurrii” joacã cu Uruguay.

“E un meci pe care am visat sã-l
fac! Am visat de multe ori. Impor-
tant e cã am reuºit sã batem, aveam
nevoie de aceastã victorie. Acum tre-
buie sã ne odihnim ºi sã ne gândim
la Anglia, pentru cã va fi foarte greu
în continuare. 

S-au spus multe lucruri ne-
drepte despre mine în Anglia, m-
au lovit din toate pãrþile. Acesta

este rãspunsul meu!”, a declarat
la finele meciului atacantul lui Li-
verpool.

ªi-a felicitat
kinetoterapeutul!
Dupã a doua reuºitã, Suarez

s-a îndreptat spre bancã pentru
a se bucura alãturi de kinetote-
rapeutul uruguayan Walter Fer-
reira, care l-a ajutat enorm în re-
cuperarea dupã operaþia de me-
nisc suferitã luna trecutã. “Asta
e pentru toþi cei care spuneau cã
sunt doar la 50%. A fost un
moment dificil ºi pentru mine,
ºi pentru Walter. Am muncit
foarte mult pentru a-mi reveni.
Îmi imaginam tot felul de sce-
narii, dar a trebuit sã mã calmez.
Cînd mi-a venit mingea, la golul
doi, am închis ochii ºi am tras”,
a explicat Suarez.

Hodgson: “Pur ºi
simplu, n-am fost
suficienþi de buni”

La conferinþa de presã ce a

urmat întâlnirii de la Sao Paulo,
selecþionerul Angliei nu-ºi mai
fãcea mari iluzii cã echipa sa va
merge mai departe dupã douã
înfrângeri în grupa D.

„Suntem foarte dezamãgiþi,
am crezut cã putem scoate mai
mult din acest meci. Am mun-
cit din greu pentru a recupera
primul gol al lor, cred cã pu-
team câºtiga sau mãcar obþine
un egal. Am controlat meciul o
lungã perioadã. Primul gol al lui
Suarez a fost excepþional, de
clasã mondialã. La al doilea a
avut ºi puþin noroc, pentru cã a
scãpat cam singur acolo, dar s-
a ºi descurcat odatã ce s-a vã-
zut în poziþie bunã. Dupã ce am
egalat am crezut cã putem în-
scrie golul victoriei, dar din pã-
cate Suarez nu rateazã astfel de
ocazii.

Nu putem pune la îndoialã dã-
ruirea jucãtorilor, pur ºi simplu
n-am fost suficient de buni.
Acum avem nevoie ca Italia sã
batã în ambele meciuri ºi asta nu
e deloc garantat”, a declarat Roy
Hodgson.
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17 iunie: Belgia – Algeria 2-1

18 iunie: Rusia – Coreea S. 1-1

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

16 iunie: Iran – Nigeria 0-0

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: Germania – Portugalia 4-0

17 iunie: Ghana – SUA 1-2

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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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

Pagini realizate de MARIUS CÎRSTOV
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GRUPA E

Franþa 3p

Elveþia 3p

Ecuador 0p

Honduras 0p

GRUPA F

Argentina 3p

Iran 1p

Nigeria 1p

Bosnia 0p

GRUPA G

Germania 3p

SUA 3p

Ghana 0p

Portugalia 0p

GRUPA H

Belgia 3p

Coreea de Sud 1p

Rusia 1p

Algeria 0p

Naþionala Columbiei a trecut cu 2-1 de
Coasta Fildeº ºi, dupã ce ulterior, ieri
noapte, Grecia ºi Japonia au remizat, 0-
0, formaþia condusã de Jose Pekerman
ºi-a asigurat câºtigarea grupei D, deve-
nind cea dintâi echipã calificatã în „op-
timi” de pe treapta cea mai înaltã. Pânã
aici, meciul contra ivorienilor n-a adus
fantezie pe  teren în prima reprizã. Doar

Columbia, prima câºtigãtoare de grupã
Columbia  2-1  Coasta de Fildeº

Stadion: Nacional – Brasilia, spectatori: 68.748.
Au marcat: J. Rodriguez 64, Quintero 70 / Gervinho 73.

Ospina – Zuniga, Zapata, Yepes,
Armero (Arias 72) – Aguilar (Me-
jia 79), Sanchez – Cuadrado, J.
Rodriguez, Ibarbo (Quintero 53)
– Gutierrez.

Selecþioner: Jose Pekerman.

Barry – Aurier, Zokora, Bam-
ba, Boka – Serey Die (Bolly 73),
Tiote – Gervinho, Yaya Toure,
Gradel (Kalou 67) – Bony (Drog-
ba 60).

Selecþioner: Sabri Lamouchi.
Cartonaºe galbene: Zokora 55, Tiote 90.

Arbitru: Howard Webb (Anglia).

agitaþie: Gutierrez a ratat
unica ocazie mare, reluare
pe lângã din apropiere,
restul atacurilor fiind nevrotice. Colum-
bienii au lãsat eficienþa pentru ultima ju-
mãtate de orã! Mai întâi, Cuadrado a ni-
merit bara dintr-un unghi mort (60). L-
au rãzbunat Rodriguez (64) ºi Quintero
(70): primul l-a depãºit pe Zokora la un

corner, al doilea a profitat de o greºealã
imensã a lui Serey Die ºi a înscris pe sub
Barry!

Gafeurul Die, care a impresionase prin
lacrimile de la imn, a fost scos dupã gre-
ºealã. Iar Coasta de Fildeº a renãscut
imediat: Gervinho a înºirat fãrã proble-
me apãrarea sud-americanã ºi a ºutat
puternic la “scurt”. 2-1! Al 8-lea gol în-
scris de ivorieni în ultima jumãtate de
orã a partidelor de la Mondiale din tota-
lul de 12. Doar pentru statisticã, fãrã
efect pentru rezultat.

Cum am notat deja în materialul de
mai sus, Japonia ºi Grecia, învinse în
primele lor meciuri la CM, au încheiat
la egalitate, 0-0, ieri-noapte, la Natal.

Rezultatat ce
amândurora le
compromite
serios ºansele
la poziþia
secundã.
Elenii, care i-au
eliminat pe
tricolori în
barajul pentru
turneul final,
dar ºi viitorii
adversari ai
oamenilor lui

Piþurcã în prelimi-
nariile CE 2016,
au fost ceva mai
buni ca niponii
pânã ce cãpitanul
Katsouranis a
vãzut al doilea
„galben” (38) ºi a
fost eliminat, dupã
un fault în jumãta-
tea adversã. De
aici grecii nu ºi-au
mai asumat nici un
risc, iar pe mãsura
trecerii timpului
nici asiaticii. Lupta

pentru locul 2 se va decide în runda
finalã, când Japonia va juca cu „cam-
pioana” grupei, Columbia, iar Grecia cu
Coasta de Fildeº.

Japonia  0-0  Grecia
Stadion: Das Dunas – Natal, spectatori: 39.485.

Kawashima – Uchida, Yoshida,
Konno, Nagatomo – Yamaguchi,
Hasebe (Endo 46) – Okazaki, Hon-
da, Okubo – Osako (Kagawa 57).

Selecþioner: Alberto Zacche-
roni.

Karnezis – Torosidis, Manolas,
Papastathopoulos, Holebas – Mania-
tis, Katsouranis, Kone (Salpingidis
81) – Fetfatzidis (Karagounis 41),
Samaras – Mitroglou (Gekas 35).

Selecþioner: Fernando Santos.
Cartonaºe galbene: Hasebe 12 / Katsouranis 27, 38, Samaras 54,

Torosidis 88.
Cartonaº roºu: Katsouranis 38.

Arbitru: Joel Aguilar (El Salvador).

Piedicã reciprocã

Argentina – Iran
Stadion: Mineirao – Belo Horizonte, sâm-

bãtã, ora 19:00
Arbitru: Milorad Mazici (Serbia).
Meciuri directe – 1 (scor 1-1 într-un

amical, în 22 martie 1977, meci din cadrul
celei de a 75-a aniversãri a clubului Real
Madrid).

Germania – Ghana
Stadion: Castelao – Fortaleza, sâmbãtã,

ora 22:00
Arbitru: Sandro Ricci (Brazilia).
Meciuri directe – 2 (ambele încheiate cu

victoria Germaniei: 6-1 într-un amical, în
1993, ºi 1-0 în 2010, la CM din Africa de
Sud).

Nigeria – Bosnia
Stadion: Pantanal – Cuiaba, sâmbãtã-

noapte, ora 1:00
Arbitru: Peter O’Leary (Noua Zeelandã).
Meciuri directe – 0.

Belgia – Rusia
Stadion: Maracana – Rio de Janeiro, du-

minicã, ora 19:00
Arbitru: Felix Brych (Germania).
Meciuri directe – 8 (3 victorii Belgia, o

remizã ºi 4 succese Rusia, golaveraj 10-12;
la CM 2-0-2, cel mai recent în 2002, 3-2 în
favoarea Belgiei. Tot belgienii s-au impus ºi
în ultimul joc direct, unul amical, 2-0 în 17
noiembrie 2010).

Coreea de Sud – Algeria
Stadion: Beira-Rio – Porto Alegre, dum-

nicã, ora 22:00
Arbitru: Wilmar Roldan (Columbia).
Meciuri directe – 1 (scor 2-0 pentru sud-

coreeni, în 1985, la un turneu de pregãtire
în Mexic).

SUA – Portugalia
Stadion: Amazonia – Manaus, duminicã-

noapte, ora 1:00
Arbitru: Nestor Pitana (Argentina).

Programul weekend-ului la CM

Meciuri directe – 5 (2 victorii SUA, o remizã ºi 2 succese Portugalia, golaveraj 5-5; la
CM a fost doar un singur joc, ºi ultimul dintre cele douã, 3-2 pentru americani în 2002,
la CM din Japonia ºi Coreea de Sud).
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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

Clubul SCM Craio va a
anunţat transferul jucătoarei
Mădălina Bonea la echipa fe-
minină de handbal. „Echipa de
handbal fe minin S.C.M. Cra-
iova a făcut prima achiziţie din
această perioada precompeti-
ţională, în perspectiva sezonu-
lui 2014-2015. Sportiva Maria
Mădălina Bonea (n. 02.07.1994
– Craiova, evoluează pe postul
de extremă) es te componentă

Traseu accesibil până în
semifinale pentru Halep
Românca are şanse mari să ajungă în penultimul act

la Wimbledon, unde ar putea da
peste Serena Williams sau Maria Şarapova

Ieri a avut loc tragerea la sorţi a
tabloului principal de la Wimble-
don, al treilea turneu de Mare Şlem
al anului şi singurul dintre cele 4
care se desfăşoară pe iarbă. Simo-
na Halep, locul 3 WTA şi cap de
serie numărul 3, va avea un adver-
sar facil în primul tur, brazilianca
Teliana Pereira, loc ul 91 WTA.
Pereira este o jucătoare de zgură,
câştigând doar una din cele 5 par-
tide pe iarbă disputate în cariera sa.
Halep şi Pereira nu s-au mai întâl-
nit până în prezent. În cazul în care
va trece de sportiva braziliană, Si-
mona Halep va juca în turul doi cu
învingătoarea meciului dintre ger-
manca Dinah Pfizenmaier, locul
116, şi juc ătoarea ucraienană Le-
sia Ţurenko, locul 144. Halep este
pe aceeaş i parte a tabloului cu li-
derul mondial, Serena Williams  şi
cu rusoiac a Maria Şarapova, c ea
care a învins-o rec ent în finala
de la Roland Garros. Una dintre
ele îi poate fi adversară în semi-
finale. Până atunci, Halep poate
juca în s ferturile de f inală cu Je-
lena Jankovic i din Serbia,  loc ul
7,  sau cu compatrioata acesteia,
Ana Ivanovic i,  locul 11,  iar în
optimile de f inală cu sportiva spa-

niolă Carla Suarez Navarro, lo-
cul 15, ori c u italianc a Roberta
Vinci,  loc ul 21.

Posibil duel Halep – Cârstea,
în turul 3

Jucătoarele române cel mai bine
clasate în ierarhia WTA, Simona
Halep, şi Sorana Cârstea, se pot
întâlni pentru a patra oară în carie-
ra lor, în turul al treilea al turneului
de Grand Slam de la Wimbledon,
dacă vor ajunge în această fază a
competiţiei de la All England Club.
Sorana Cârstea, locul 29 şi cap de
serie numărul 29, va evolua cu ame-
ricanca Victoria Duval, locul 115 în
lume. Jucătoarea de culoare, în vâr-
stă de 18 ani, vine din calificări şi
are un sezon excelent până acum pe
iarbă, cu 6 victorii din 7 meciuri, în
timp ce românca nu a luat contact
anul acesta cu această suprafaţă. În
cazul unei victorii, Cîrstea va juca în
turul doi împotriva învingătoarei din
partida Belinda Bencic (Elveţia), lo-
cul 72 - Magdalena Rybarikova (Slo-
vacia), locul 39. Scorul partidelor
directe Halep – Cârstea este de 2-1
în favoarea Soranei. Anul trecut,
Halep şi Cîrstea au ajuns în turul al

doilea pe iarba londoneză.

Hănescu, fără pretenţii
contra lui Berdych

Monica Niculescu, locul 65,  o
va avea c a adversară în prima
manşă pe belgianca Alison van
Uytvanck, loc ul 93, în timp ce
Irina-Camelia Begu,  loc ul 80
WTA, va juca împotriva franţu-
zoaicei Virginie Razzano, locul 99
WTA. Adversare dificile vor avea
Alexandra Cadanţu, locul 84, care
va da piept c u sportiva italiană
Camila Giorgi, locul 42 WTA, cea
care a eliminat-o recent la Eas t-
bourne pe Vic toria Azeranka.
Debutanta Andreea Mitu,  loc ul
214 WTA, jucătoare venită din
calificări, va avea o misiune im-
posibilă c ontra  polonezei Agnies-
zka Radwanska, locul 4,  finalis-
ta de acum 2 ani la Wimbledon.

Pe tabloul masculin de sim-
plu, singurul român prezent, Vic-
tor Hănesc u, loc ul 103 ATP,  es te
prac tic vic timă sigură în meciul
contra cehului Tomas  Berdyc h,
locul 6,  f inalis t la Londra în
2010. Berdych are 2-0 în întâl-
nirile direc te cu Hănesc u,  învin-

gându-l chiar pe iarba de la Wim-
bledon,  în 2008.  Turneul de la
Wimbeldon va înc epe luni. Pre-
miile pentru primul tur sunt de
27.000 de lire s terline (aproape
34.000 de euro). Cel mai bun re-
zultat al unui român la Wimble-

don este calific area în f inală. I lie
Năstase a reuşit acest lucru de
două ori,  în 1972 şi 1976. La
feminin, cea mai bună perfor-
manţă i-a aparţinut Virginiei Ru-
zici, calif ic area în sferturile de
finală în 1978 ş i 1981.

Filiaşiul joacă barajul
de promovare la Severin

Titlu balcanic
pentru Niţuleasa

la alergare montană
Vatra Dornei a găzduit Campio-

natul Balcanic de Alergare
Montană. Una dintre medaliile
puse la bătaie a ajuns şi în Bănie,
prin intermediul sportivei Niţulea-
sa Alina. Aceasta a contribuit cu
rezultatul de la individual în
clasamentul pe echipe, unde în
proba de 8 km feminin România a
urcat pe prima treaptă a podiumu-
lui. În componenţa Dragomir
Denisa, Petrescu Nicoleta, Ologu
Andra şi Niţuleasa Alina formaţia
tricoloră a devansat în ierarhia

realizată echipelor reprezentantele
Bulgariei şi Turciei, încoronându-
se astfel cu titlul balcanic. „Nu a
fost o cursă deloc uşoară, traseul
a fost dificil. La individual nu am
reuşit mare lucru, dar am punctat
pentru echipe şi am urcat împreu-
nă cu colegele mele pe prima
treaptă a podiumului. Orice
medalie este binevenită, mai ales
atunci când vine vorba de aur” a
declarat Niţuleasa Alina despre
performanţa reuşită la balcaniada
de alergare montană.

Handbal / SCM Craiova a
transferat o extremă dreapta

Campioana Doljului, CSO Filiaşi,
va juca astăzi, de la ora 18, pe are-
na „Municipal” din Drobeta Turnu
Severin, barajul pentru accederea în
Liga a III-a, contra câştigătoarei Li-

gii a IV-a Vâlcea, Flacăra Horezu.
Meciul va fi arbitrat de o brigadă
hunedoreană, cu Denis Haidiner la
centru din Hunedoara şi asistenţii
deveni Cristian Petrean şi Alin Sa-
raol. Observatorii meciului vor fi
Dumitru Paraschiv din Drobeta
Turnu Severin şi Cornel Fecioru din
Bucureşti. CSO Filiaşi este antre-
nată de fostul mijlocaş al Ştiinţei,
Gigi Ciurea. În Liga a III-a activea-
ză alte două echipe doljene, CS Po-
dari şi Viitorul Municipal Craiova.

Celelalte jocuri de baraj pentru
promovarea în Liga a III-a şi locu-
rile de disputare: Bradul Putna –
Gloria Bistriţa II (Piatra Neamţ),
Luceafărul Mihai Eminescu – Ra-
pid Dumeşti (Pojorâta), Voinţa Ion
Creangă – SC Bacău II (Iaşi), FC
Gârceni – Metalosport Galaţi (Odo-
beşti), Locomotiva Viitorul 2010 –

Viitorul Însurăţei (Slobozia), Sepsi
OSK – Selena Jariştea (Bacău),
Delta Dobrogea – CFR Constanţa -
(Brăila), Voinţa Snagov – Unirea
Fierbinţi (Călăraşi), Înainte Modelu
– Petrolul Roata Cartojani (Ploieşti),
Sporting Roşiori – Comprest GIM-
 (Ghermăneşti), FC Aninoasa – As-
tra II (Sfântu Gheorghe), Csiksze-
reda M. Ciuc – ASF Zărneşti (Târ-
gu Mure), Someşul Oar – CSM Si-
ghetu Marmaţiei (Zalău), Sânmar-
tin – Şimleul Silvaniei (Câmpia Tur-
zii), Plaiul Iacobeni – CS Iernut-
 (Galda de Jos) , UTA Bătrâna
Doamnă – Retezatul Haţeg (Lugoj),
Măgura Cisnădie – Metalul Oţelu
Roşu (Motru), Dinicu Golescu –
Inter  Markus Coteana (Râmnicu
Vâlcea), Ghiroda – Industria Galda
de Jos (Deva), Minerul Mehedinţi
– Gilortul Tg. Cărbuneşti (Slatina).

a lotului feminin de handbal
al S.C.M. Craiova” se arată în
comunicatul SCM Craiova.
Handbalista în vârstă de 19
ani este originară din Se gar-
cea şi s-a pregătit  la Centrul
de Exce le nţă de la Vâlcea,
evoluând pe  postul de extre-
mă dreapta. 

Noul sezon al Ligii Naţiona-
le feminine  de handbal va în-
cepe pe 31 august.


