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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Înainte, Popescule, Vlad
Ţepeş te trăgea în ţeapă; acum,
preşedintele ne dă ţepe. cultură / 7

reportaj /
pag. 4 şi 5

Deşi au cultivat peste 1.000 de hectare cu lube-
niţă, bostanagii din Călăraşi au pierdut startul anul
acesta şi vor ajunge cu pepenii mai târziu pe pia-
ţă. Din cauza ploilor, lubeniţele nu s-au copt deo-
camdată şi mai au nevoie de cel puţin o săptămâ-
nă de soare pentru a prinde dulceaţă şi culoare.
Oamenii nu au curaj să le recolteze încă fiindu-le
teamă că pepenii nu sunt suficient de copţi şi vor
pierde şi mai mult din această cauză. Dezamăgi-
rea cultivatorilor este mare având în vedere fap-
tul că anul trecut, în aceeaşi perioadă, sute de
tone fuseseră deja vândute şi oamenii prinseseră
şi nişte preţuri bune. Partea bună a lucrurilor este
că anul acesta lubeniţele s-au dezvoltat bine, ceea
ce înseamnă că vom găsi pe piaţă pepeni mari şi
dulci, de o calitate foarte bună, crescuţi pe nisipu-
rile de la Călăraşi.
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Ion Prioteasa participă
la cea de-a 107-a sesiune
plenară a CoR

Aşteptând
un mare
spectacol!

Despre prezenţa regizorului,
coregrafului, scenografului
american Robert Wilson, la
Craiova, în pregătire având
spectacolul „Rinocerii”, de
Eugen Ionesco, s-a făcut
vorbire cu prilejul unei recente
conferinţe de presă a Excelen-
ţei Sale. Mâine, Universitatea
din Craiova îi va decerna titlul
de Doctor Honoris Caus a,
prin rectorul său, prof.univ.dr.
Dan Claudiu Dănişor, în semn
de preţuire a unei activităţi de
avangardă prelungite.

Ploile au încurcat socotelile bostanagiilor din Călăraşi
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$1 EURO ...........................4,3918 ............. 43918
1 lirã sterlinã..........................5,4805.......................54805

ploaieploaieploaieploaiemiercuri, 25 iunie  - max: 28 °C  - min: 17 °C

METEO

1 dolar SUA.......................3,2243.......32243
1 g AUR (preþ în lei).......137,1665.....1371665
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Averse
ploaie

Premierul Victor Ponta ºi-a început luni
searã vizita în Israel. ªeful Guvernului se
aflã în fruntea unei delegaþii din care fac
parte viceprim-ministrul Liviu Dragnea,
ministrul Dezvoltãrii Regionale ºi Adminis-
traþiei Publice, ministrul Finanþelor, Ioana
Petrescu, ministrul Educaþiei, Remus Pri-
copie, ministrul delegat pentru Învãþãmânt
Superior, Mihnea Costoiu, ministrul Sãnã-
tãþii, Nicolae Bãnicioiu, ministrul Tineretu-
lui ºi Sportului, Gabriela Szabo, ministrul
Mediului, Atilla Korodi, ministrul pentru
Societatea Informaþionalã, Rãzvan Cotove-
lea, ministrul Muncii, Rovana Plumb, mi-
nistrul Apãrãrii, Mircea Duºa, ministrul de-
legat pentru IMM, Florin Jianu, ºi ministrul
Economiei, Constantin Niþã. Ieri dimineaþã au
fost programate convorbiri bilaterale între mi-
niºtrii români ºi omologii israelieni, în urma cã-
rora au fost parafate mai multe acorduri ºi me-
morandumuri între cele douã state. Au urmat
convorbiri ale celor doi premieri ºi o conferinþã
comunã Ponta — Netanyahu. În jurul prânzu-
lui a fost programat un dejun de lucru, dupã
care premierul Victor Ponta s-a deplasat la
Muzeul Memorialului Holocaustului “Yad Vas-
hem”, unde a depus o coroanã de flori ºi a sem-
na în Cartea de Onoare.

România ºi Israel vor colabora pentru dez-
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Ponta l-a
reclamat
iar la CCR
pe Bãsescu,
pentru
comportament
discreþionar

Curtea Constituþionalã a
României (CCR) va judeca pe 9
iulie sesizarea primului ministru
privind conflictul juridic de
naturã constituþionalã între
Guvern ºi Preºedinte referitor la
reprezentarea statului român la
Consiliul European. Primul-
ministru a sesizat, ieri, CCR, sã
constate existenþa unui conflict
juridic de naturã constituþionalã
între Guvern ºi Preºedinte,
generat de acþiunile concrete ale
ºefului statului prin care îºi
arogã atribuþii ºi competenþe
care, potrivit Constituþiei,
aparþin Executivului. ªefului
Guvernului cere Curþii sã
stabileascã faptul cã preºedintele
României trebuie sã delege
primului-ministru atribuþia de
reprezentare a României la
reuniunea Consiliului European
din 26 iunie. Premierul Victor
Ponta afirmã, în sesizarea
adresatã CCR, cã nu contestã
dreptul preºedintelui de a
reprezenta statul român la
reuniunile Consiliului European,
ci doar modul discreþionar,
arbitrar în care acesta a ales sã
colaboreze cu Parlamentul ºi
Guvernul — chemat prin Consti-
tuþie sã garanteze obligaþiile
rezultate din actul aderãrii.

Senatul a adoptat ieri, cu 109 voturi “pentru”
ºi o abþinere, proiectul de lege privind reducerea
CAS cu 5 puncte procentuale la angajator, aces-
ta urmând sã fie înaintat Camerei Deputaþilor.
Iniþiatorul proiectului de lege pentru modificarea
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal este Gu-
vernul, iar Senatul este prima Camerã sesizatã.
Comisia de de buget-finanþe din Senat avut, luni,
o ºedinþã în care a dat raport favorabil proiectu-
lui Guvernului, unde invitat a fost ºi liderul Car-
tel Alfa, Bogdan Hossu, care a propus reduce-
rea CAS la angajat, însã comisia nu a aprobat ºi
i-a sugerat acestuia sã meargã la Camera Depu-
taþilor pentru a-ºi susþine amendamentul. “Noi
propunem sã se facã reducerea CAS la angajat
ºi atunci am în mod implicit ridicarea puterii de
cumpãrare ºi creºterea consumului pe piaþa in-
ternã ori, dacã rãmâne la angajator, sã se facã o
creºtere de cel puþin 25-30% a salariului minim,
ca sã se poatã echilibra”, a precizat Hossu. Po-
trivit acestuia, ºi FMI ºi UE ar merge pe varianta

Senatul a adoptat reducerea
CAS la angajator

reducerii la angajat. “Distribuþia pe
Revisal din sutã în sutã, toate aceste
date au speriat FMI. Aratã nu numai
o polarizare socialã, dar o proastã dis-
tribuþie a veniturilor salariale, care sunt
de fapt factorul determinant în con-
sumul intern. De aceea FMI, cu Uni-
unea Europeanã, au mers pe varianta
noastrã, ca CAS, dacã e sã se redu-
cã, sã se facã asta la salariat. Rugã-
mintea este sã votaþi, dar cu modifi-
carea sã se facã la salariat, nu la an-
gajator”, a explicat liderul Cartel Alfa. Preºe-
dintele Comisiei de buget-finanþe, senatorul PSD
Cosmin Nicula, i-a spus lui Hossu cã votul asu-
pra acestui proiect trebuie dat luni, urmând ca
ieri proiectul sã intre în plen, iar sãptãmâna vii-
toare sã poatã fi dezbãtut la Camera Deputaþi-
lor. “Ca aceastã ordonanþã sã intre în vigoare la
1 octombrie, noi va trebui sã dãm astãzi un
vot, ca mâine (n.r. - ieri) sã o bãgãm în plen,

iar sãptãmâna viitoare, când va fi sesiune ex-
traordinarã la Camera Deputaþilor, colegii din
Camerã sã poatã sã o dezbatã atât în comisii,
cât ºi în plen. Solicitãrile pe care dumneavoas-
trã le-aþi fãcut ar fi bine sã le discutaþi la nivelul
Biroului permanent al Camerei Deputaþilor, sã
le puteþi prinde ca amendamente ºi sã fie adop-
tate în ºedinþa de sãptãmâna viitoare”, i-a spus
Nicula lui Hossu.

Dan ªova a anunþat ieri, într-o conferinþã de
presã, cã demisioneazã din funcþia de ministru
al Transporturilor, dupã aproape patru luni de
mandat. Acesta a þinut sã explice cã singurul
motiv pentru care a ales sã plece este acela de a
se regãsi „în prima linie a bãtãliei electorale” care
urmeazã pentru funcþia de preºedinte al Româ-
niei. Ministrul a punctat cã aceste alegeri sunt
decisive pentru cum va arãta România în urmã-
torii zece ani, iar PSD intenþioneazã sã aducã la
Cotroceni „un om tânãr, un camarad”. Întrebat
de presã dacã în caracterizarea fãcutã s-a referit

voltarea unor capacitãþi româneºti de produc-
þie din industria aeronauticã ºi de apãrare, fiind
identificate ºi posibilitãþi de dezvoltare a unor
proiecte comune în energie, chimie, petrochi-
mie, logisticã, infrastructurã ºi IT, a anunþat, la
rândul sãu, ieri, Ministerul Economiei, Constan-
tin Niþã. Acesta a avut întâlniri cu conducerile
unor importante companii israeliene, precum
Shlomo Group, Israel Corp., Israel Electric Cor-
poration, Israel Aerospace Industry, Elbit Sys-
tems ºi Maman Group. Astfel, în cadrul întâl-
nirii cu conducerea Israel Electric Corporation
s-a discutat despre dezvoltarea unor proiecte
comune în domenii precum eficienþa energeti-

cã ºi reþelele inteligente de transport a ener-
giei electrice. De asemenea, ministrul Niþã
a prezentat reprezentanþilor companiei Is-
rael Corp., unul dintre cele mai mari hol-
dinguri din Israel, diverse oportunitãþi de
investiþii în România în chimie, petrochi-
mie, minerit ºi parcuri industriale de soft-
ware. De asemenea, în cadrul întâlnirilor
avute cu companiile israeliene din aeronau-
ticã ºi industria de apãrare, respectiv In-
dustrial Aerospace Industry ºi Elbit Sys-
tems, au fost analizate mai multe proiecte
în care cele douã þãri pot colabora pentru
dezvoltarea unor capacitãþi de producþie în
cadrul unitãþilor româneºti de profil pre-

cum Avioane Craiova, Aerostar Bacãu, Roma-
ero, Uzina Mecanicã Bucureºti ºi I.O.R. Alte
posibilitãþi de colaborare au fost identificate de
ministrul român al Economiei în cadrul întâlni-
rilor avute cu conducerile companiilor Shlomo
Group ºi Maman Group, în domenii precum
logistica aeroportuarã ºi navalã, existând un in-
teres crescut din partea companiilor israeliene
pentru preluarea ºi dezvoltarea unor astfel de
operaþiuni în România. În acest sens, au fost
menþionate Portul Constanþa, Aeroportul Inter-
naþional Braºov ºi ªantierul Naval Mangalia. Ieri,
ministrul Constantin Nitã a participat la ºedinþa
comunã de guvern România — Israel.

Pleacã ªova, vine Rus la Ministerul Transporturilor
la Victor Ponta, ªova a rãspuns afirmativ. „Am
convingerea cã va fi candidatul PSD la preºe-
dinþia României”, a spus el. Chestionat cum anu-
me se va ocupa de campania electoralã, ªova s-
a caracterizat drept „un soldat credincios al par-
tidului” ºi a spus cã rolul sãu va fi de a convinge
electoratul sã voteze candidatul PSD, menþio-
nând cã nu ºtie dacã îi va fi atribuitã ºi o funcþie
în acest sens. A subliniat însã cã decizia demisiei
este una personalã, pe care a adus-o la cunoº-
tinþã premierului ºi cã în ultima perioadã a re-
marcat patru supoziþii legate de plecarea sa din

Ministerul Transporturilor, respectiv incompe-
tenþa, cererile baronilor, autostrada Comarnic-
Braºov ºi relaþia cu FMI, infirmându-le ulterior
pe fiecare în parte. Pentru locul rãmas vacant în
Guvern, liderul senatorilor PSD, Ilie Sârbu, a con-
firmat, ieri, cã s-a discutat cu Ioan Rus, care, cel
mai probabil, va fi numit ministru al Transportu-
rilor. Concret, întrebat dacã Ioan Rus va fi coop-
tat în Guven în locul lui ªova, Ilie Sârbu a rãs-
puns: „Se discutã lucrul ãsta, ºi probabil aºa va
fi”, adãugând cã este important ca în Executiv sã
fie un ministru care „sã facã faþã problemelor”.



cuvântul libertãþii / 3

actualitate
miercuri, 25 iunie 2014

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
Bruxelles :

ªeful administraþiei doljene a
spus cã va lua parte, azi ºi mâi-
ne, la o sesiune plenarã cu totul
deosebitã, atât din punct de ve-
dere al temelor aflate pe ordinea
de zi, cât ºi al încãrcãturii emo-
þionale a întrunirii, care va mar-
ca împlinirea a douã decenii de
la înfiinþarea Comitetului Regiu-
nilor. „Sãrbãtorim 20 de ani de
când aceastã adunare a repre-
zentanþilor locali ºi regionali din
toate statele Uniunii Europene,
totalizând 353 de membri, îºi
spune un însemnat cuvânt în
privinþa guvernanþei comunitare
ºi îºi urmãreºte în mod consec-
vent misiunea de a contribui la
asigurarea coeziunii pe tot cu-

prinsul spaþiului UE ºi de a ga-
ranta respectarea principiilor de
subsidiaritate ºi proporþionalita-
te, prin funcþia sa consultativã
în elaborarea legislaþiei europe-
ne”, a subliniat preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj.

Un proiect de rezoluþie care
conþine o veritabilã foaie

de parcurs
Ion Prioteasa a mai spus cã

aceastã aniversare prilejuieºte
nu doar un moment al retro-
spectivei, ci ºi o analizã atentã
a rolului politic ºi instituþional
pe care CoR ºi-l asumã pentru
viitor. „Rezultatul este un pro-
iect de rezoluþie care va fi su-
pus aprobãrii mâine ºi care con-

Ion Prioteasa participã la ceaIon Prioteasa participã la ceaIon Prioteasa participã la ceaIon Prioteasa participã la ceaIon Prioteasa participã la cea
de-a 107-a sesiune plenarã a CoRde-a 107-a sesiune plenarã a CoRde-a 107-a sesiune plenarã a CoRde-a 107-a sesiune plenarã a CoRde-a 107-a sesiune plenarã a CoR

Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ)
Dolj ºi, totodatã, liderul Delegaþiei României
la Comitetul Regiunilor (CoR), Ion Prioteasa,
participã, timp de douã zile, azi ºi mâine, la

cea de-a 107-a sesiune plenarã a CoR,
organizatã la Bruxelles ºi dedicatã în princi-

pal celebrãrii celor 20 de ani de existenþã
instituþionalã.  Potrivit preºedintelui CJ Dolj,
Ion Prioteasa, alãturi de tematica aniversa-
rã, pe ordinea de zi a ºedinþei se regãsesc
subiecte importante pentru agenda euro-

peanã, precum proiectul de buget al
Uniunii Europene (UE) pentru 2015, în

contextul identificãrii de mãsuri pentru
combaterea ºomajului ºi încurajarea

mobilitãþii forþei de muncã, dar ºi pentru
dezvoltarea durabilã a zonelor urbane.

 Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj ºi al De-
legaþiei naþionale a României la
Comitetul Regiunilor:

 „În concluzie, aceastã sesiune
plenarã cu totul specialã a Comi-
tetului Regiunilor aduce în prim
plan o serie întreagã de aspecte
notabile, piese esenþiale ale me-
canismului care va defini evolu-
þia ºi dezvoltarea comunitãþilor din
UE în perioada urmãtoare“

þine o veritabilã foaie de par-
curs, construitã în jurul a trei
obiective majore: restabilirea
unei legãturi bazate pe încrede-
re între cetãþeni ºi instituþiile
europene, promovarea unei res-
ponsabilitãþi partajate a diferi-
telor niveluri de putere în UE ºi
consolidarea reprezentãrii auto-
ritãþilor locale ºi regionale în
procesul decizional. Accentul
este pus, în primul rând, pe o
mai bunã comunicare ºi o mai
mare apropiere de cetãþean ºi,
în acest sens, Comitetul Regiu-
nilor reprezintã în acelaºi timp
o platformã de dialog pentru
dezbaterea temelor de interes
major, prin summiturile oraºe-

lor ºi regiunilor, dar ºi un liant
valoros între eurodeputaþi ºi ale-
gãtorii lor”, a mai spus liderul
Delegaþiei României la Comite-
tul Regiunilor.

O evaluare mai sistematicã a
proceselor de descentralizare

Tot ca direcþii de perspecti-
vã, CoR îºi propune o evaluare
mai sistematicã a proceselor de
descentralizare ºi regionalizare
în statele membre, derulatã îm-
preunã cu Congresul Autoritã-
þilor Locale ºi Regionale al Con-
siliului Europei, dar ºi o inten-
sificare a colaborãrii cu parla-
mentele naþionale ºi cu cel eu-
ropean.  „Una dintre temele care
au format în permanenþã obiec-
tul preocupãrilor CoR, cea a pie-

þei muncii ºi a combaterii ºoma-
jului, se regãseºte ºi pe agenda
acestei sesiuni plenare, Comite-
tul Regiunilor urmând sã-ºi pro-
nunþe avizul asupra unei propu-
neri de regulament al Consiliului
ºi Parlamentului European care
vizeazã reinstituirea reþelei de
servicii europene pentru ocupa-
rea forþei de muncã, EURES,
într-o formulã mai performan-
tã. Vorbim, în acest sens, despre
reconfigurarea unui instrument
eficient pentru corelarea cererii
cu oferta în acest domeniu, pe
plan european, un instrument cât
se poate de necesar pentru ate-
nuarea discrepanþelor care se
manifestã între diferitele state
membre”, a precizat Ion Prio-
teasa.

 Promovarea unor mãsuri
menite sã faciliteze

traversarea frontierelor
ªeful administraþiei judeþene a

vorbit ºi despre rata ºomajului,
care se menþine la cote ridicate
în Europa, existând, în acelaºi
timp, ºi foarte multe posturi rã-
mase neocupate. Numãrul lor
depãºea, spre exemplu, douã mi-
lioane în primul trimestru al anu-
lui trecut. „Încurajarea ºi susþi-

nerea mobilitãþii forþei de mun-
cã pot contribui, astfel, la o
compensare a deficitului cu ex-
cedentul pe aceastã piaþã, la re-
alizarea unui echilibru de care be-
neficiazã atât persoanele aflate
în cãutarea unui serviciu, cât ºi
angajatorii. Una dintre recoman-
dãrile CoR în aceastã privinþã
vizeazã promovarea unor mãsuri
menite sã faciliteze traversarea
frontierelor de cãtre lucrãtorii
din UE, precum echivalarea
competenþelor profesionale ºi eli-
minarea piedicilor fiscale”, sus-
þine liderul Delegaþiei României
la Comitetul Regiunilor.

«Cãrþi albe pentru o agendã
urbanã comunã ºi integratã»

De asemenea, Comitetul Re-
giunilor acordã o mare impor-
tanþã dezvoltãrii armonioase a
oraºelor, pe care instituþiile de
prim rang de la Bruxelles le con-
siderã, pe bunã dreptate, adevã-
ratele motoare ale economiei eu-
ropene. De altfel, un rol impor-
tant în buna desfãºurare a Stra-
tegiei 2020 îl joacã oraºele ºi
regiunile metropolitane din spa-
þiul comunitar. Un procent sem-
nificativ - aproximativ 68 la sutã
- din populaþia UE este reprezen-
tat de cetãþenii care trãiesc în

zonele urbane. Dar cel mai rele-
vant indicator statistic ne aratã
cã peste 200 de milioane de lo-
cuitori se aflã în oraºe care au
sub 100.000 de oameni, unitãþi
administrative care gestioneazã
însã servicii ºi facilitãþi care de-
servesc o regiune întreagã.
„CoR solicitã Comisiei Europe-
ne sã stabileascã o strategie pen-
tru elaborarea unei «Cãrþi albe
pentru o agendã urbanã comu-
nã ºi integratã», document care
sã stimuleze capacitatea de
creºtere economicã, ocuparea
forþei de muncã ºi integrarea so-
cialã a oraºelor. În viziunea
noastrã, textul unei astfel de re-
zoluþii nu va putea fi elaborat
fãrã ca structurile asociative re-
prezentative ale autoritãþilor lo-
cale din UE sã fie consultate,
pentru cã, în definitiv, se aflã cel
mai aproape de cetãþean ºi de ne-
cesitãþile lui”, a mai completat
Ion Prioteasa.

Bugetul pentru anul 2015
poate oferi ºansa unei
redresãri susþinute prin

investiþii
ªeful administraþiei doljene

susþine pe de altã parte, cã dez-
voltarea unor astfel de zone ur-
bane este dependentã, pe de-o
parte, de viziunea instituþiilor eu-
ropene, viziune tradusã în pro-
grame cu finanþare nerambursa-
bilã, iar pe de altã parte, de stra-
tegia bugetarã 2014-2020, pen-
tru cã aceasta din urmã are un
impact direct asupra autoritãþi-
lor. Comunitãþile locale din spa-
þiul comunitar se confruntã în
continuare cu mari neajunsuri
cauzate de criza financiarã, în
ciuda anumitor semne de îmbu-
nãtãþire a indicatorilor econo-
mici, dar, aºa cum este formu-
lat ºi punctul de vedere al CoR,
bugetul pentru anul 2015 poate
oferi ºansa unei redresãri susþi-
nute prin investiþii, ameliorând
astfel impactul acestei perioade
dificile asupra cetãþenilor din UE.
Ca atare, Comitetul Regiunilor,
din proprie iniþiativã, propune un
set de recomandãri menite sã îm-
bunãtãþeascã procentul absorb-
þiei de fonduri europene, puter-
nic afectat de facturile neplãtite
pentru perioada 2007 - 2013 cã-
tre beneficiari ai fondurilor eu-
ropene”, a .
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Pe Petre Bârsoghe l-am gã-
sit în mijlocul câmpului cu pe-
peni. Cãldura era sufocantã, ieri
însã omul era bucuros cã soa-
rele încinsese bine nisipul sfã-
râmicios de la rãdãcina plante-
lor. „Nu este cald deloc, este
chiar bine pentru lubeniþe. Aºa
ar fi trebuit sã fie ca sã putem
ºi noi sã le culegem”, ne-a re-
plicat cultivatorul când noi ne-
am plâns cã este foarte cald
pentru a petrece orele de la
amiazã în câmp. Agricultorul
avea cultivat aici, la marginea
comunei Cãlãraºi, cum vii din-
spre Craiova, 60 de ari cu pe-
peni verzi ºi pepeni galbeni.
Bostanul era singura lui ocupa-
þie ºi îºi amenajase acolo o co-
vercã din tablã, acoperitã cu
stuf. Câþiva pepeni galbeni fu-
sese culeºi ºi aºezaþi la umbrã
sub cerdac. Rãspândeau o aro-
mã parfumatã acum. Am aflat
însã cã rodul bostanului nu s-a
copt încã ºi abia spre sfârºitul
sãptãmânii, dacã nu mai târziu,
cultivatorul îºi fãcea curaj sã
intre cu cuþitul în câmp ºi sã
recolteze prima producþie. „Nu
le rupem de acum pentru cã se
stricã. Nu sunt coapte ºi nu
avem ce face cu ele. Nu pu-
tem sã ne batem joc de atâta
muncã ºi sã ni le aducã înapoi
dupã aceea cã nu sunt bune”,
spunea Petre Bârsoghe.

Zi ºi noapte
pe câmpurile
cu lubeniþã

Pentru cã petrece zi ºi noap-
te numai în câmp, cultivatorul
aproape cã ºi-a fãcut o ocupa-
þie în sine din a încerca dacã
lubeniþele prind culoare. De
exemplu ieri, pepenii lui încã
mai aveau miezul de culoare
roz ºi seminþele albe, semn cã
nu dãduserã în pârg. ”Ne-au
încurcat mult ploile. Nici nu mai
ºtiu ce sã mai zic, pentru alte
culturi, cum este porumbul, a
fost bine. Pentru lubeniþã însã,
nu a fost bine deloc. Pe ea o
avantajeazã seceta”. Contori-
zând avantajele ºi dezavantaje-
le ploilor din ultimul timp, agri-
cultorul ajunge repede la con-
cluzia cã ar fi fost mai bine sã
nu fi plouat deloc. La Cãlãraºi,
lubeniþele sunt cultivate dupã
un sistem bine gândit, planta
fiind ajutatã sã se dezvolte
printr-o metodã de udare prin

Ploile au încurcat socotelile

Deºi au cultivat peste 1.000 de
hectare cu lubeniþã, bostanagii din
Cãlãraºi au pierdut startul anul
acesta ºi vor ajunge cu pepenii mai
târziu pe piaþã. Din cauza ploilor,
lubeniþele nu s-au copt deocamdatã

ºi mai au nevoie de cel puþin o sãp-
tãmânã de soare pentru a prinde
dulceaþã ºi culoare. Oamenii nu au
curaj sã le recolteze încã fiindu-le
teamã cã pepenii nu sunt suficient
de copþi ºi vor pierde ºi mai mult

picurare. Pe sub foliile de nai-
lon, la rãdãcina plantei, nisipul
este în permanenþã umezit de
furtunele care împânzesc tot
câmpul. Este nevoie doar ca

soarele sã strãluceascã sufi-
cient de puternic pentru a în-
cãlzi solul ºi pentru a coace
fructele. „Apa nu poate sã pã-
trundã la rãdãcina plantei pen-
tru cã sunt bucãþile de nailon
pe care le-am pus în primãva-
rã când le-am plantat”, ne ex-
plicã agricultorul, dezvelind
rãdãcina plantelor pentru a ne
arãta cã este înconjuratã de
folii sub care se gãsesc micile
furtunaºe.

Bostanele
aºteaptã
cãldura

Sub coastã, la câþiva metri
de la stradã, un alt bostanagiu
ºi-a fãcut un adãpost cu aco-
periºul jos ºi umbros. Ion Co-
dreanu nu poartã încãlþãminte
în picioare, în ciuda nisipului
fierbinte dintre rândurile de
plante, pentru cã tocmai înce-
puse sã ude câmpul cu lubeni-
þã. „Eu am 75 de ari cu pepeni
verzi aici, dar nu s-au copt încã.
Mai aºteptãm, nu avem înco-

tro. Iar acum trebuie sã le mai
fac o udãturã fiindcã la rãdãci-
nã nu este apã deloc dacã nu le
dãm noi”. Îºi pãstreazã însã
zâmbetul pe buze în ciuda mun-
cii grele ºi a cãldurii sufocan-
te. Sunt speranþe cã, la sfârºi-
tul sezonului, când va trage li-
nie îºi va acoperi cheltuielile,

va mai rãmâne cu ceva ca sã
simtã cã eforturile nu au fost
degeaba. Pânã atunci mai are
de aºteptat. „Lubeniþele pe
care le am aici nu sunt altoite,
sunt plantate la rece, cum le
spunem noi. Adicã nu le-am
mai pun în ghivece acasã, ci le-
am semãnat direct sub tunel.
Dar sunt destul de mãriºoare,
dacã ar fi soare mai mult ºi tem-
peratura ar depãºi 30 de gra-
de, am face ºi producþie bunã”.

Pepenii,
în întârziere
cu douã-trei
sãptãmâni

Lubeniþele lui Ion Codreanu
se zãresc pe sub tufele verzi
ca niºte mingi, unele mari cât
sã le poþi prinde în braþe. Cân-
tãrindu-le din ochi, omul spu-
ne cã ajung pe la 7-8 kilogra-
me, ceea ce înseamnã cã este
o lubeniþã numai bunã pentru
piaþã. „La piaþã se cautã, în ge-
neral, lubeniþele mici pentru cã

omul nu vrea sã dea mulþi bani
odatã, poate are o familie micã
acasã. Dar adevãratele lubeni-
þe  sunt  cele  mari ,  aºa  ca
aceastea – ºi ne aratã o lube-
niþã destul de mãriºoarã. Asta
înseamnã cã el s-a dezvoltat
bine, este foarte sãnãtos. ªi nu
vreau sã mã laud singur, dar

pepenii mei cam aºa ºi sunt,
niºte pepeni sãnãtoºi”. Dacã
priveºti cu atenþie pe deasupra
câmpului poþi sã observi rotun-
jimile de un verde crud al lu-
beniþelor, iar Ion Codreanu le
ºtie toatã povestea pentru cã
se ocupã de mulþi ani cu plan-
tarea lor. Cel mai mult îl în-
grijoreazã acum ploile ºi ne

spune uitându-se lung pe ce-
rul senin, cu câþiva noriºori
albi: „La meteo au spus cã vin
iarãºi ploi ºi asta nu este bine
deloc. Nouã nu ne trebuie ploi,
ne trebuie soare pentru cã ºi
aºa lubeniþele sunt întârziate cu
vreo douã-trei sãptãmâni”.
Deocamdatã, în câmpia Dunã-
rii, pe câmpurile de la Cãlãraºi,
este un soare puternic care în-
cinge pãmântul.

Ploile cu manã
au mai
îmbolnãvit din
plante

Peste drum, dar câteva tar-
lale mai încolo, un alt cultiva-
tor îºi îngrijeºte pepenii în ciu-
da faptului cã afarã este foar-
te cald. Ion Boulean poartã în
spate un vermorel cu care
stropeºte plantele. Le ia la rând
ºi încearcã sã nu rateze nici o
tufã.  Din când în când se
apleacã ºi mai rupe câte o lu-
beniþã cât pumnul de micã.
„Aceste lubeniþe mici nu au
cum sã se mai dezvolte ºi
atunci mai bine le rupem din
vrej. Mai trag ºi ele sevã din
plantã ºi degeaba pentru cã nu
o sã se mai coacã”, spune
omul. Bostanul sãu se întinde
pe un hectar ºi este protejat de
o perdea de copaci. Nu a fost
însã suficient ca sã protejeze
cultura de manã. „Ploile au ve-
nit ºi cu manã. S-a lãsat o cea-
þã acum câteva zile ºi dupã
aceea plantele au fost afecta-
te. Acum încercãm sã le sal-
vãm pe cele sãnãtoase. Nu este
timpul recoltatului, dar cred cã
duminicã sau sãptãmâna vii-
toare o sã începem sã mai cu-
legem din ele, vreo 300-400 de
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bostanagiilor din Cãlãraºi

din aceastã cauzã. Dezamãgirea
cultivatorilor este mare având în
vedere faptul cã anul trecut, în ace-
eaºi perioadã, sute de tone fusese-
rã deja vândute ºi oamenii prinse-
serã ºi niºte preþuri bune. Partea

bunã a lucrurilor este cã anul aces-
ta lubeniþele s-au dezvoltat bine,
ceea ce înseamnã cã vom gãsi pe
piaþã pepeni mari ºi dulci, de o ca-
litate foarte bunã, crescuþi pe nisi-
purile de la Cãlãraºi.

kilograme aºa. Dar asta depin-
de foarte mult de vreme”.

Producãtorii
nu riscã sã
intre pe piaþã
cu lubeniþele
crude

Lubeniþele lui Ion Boulean
sunt din soiul Sorento, niºte
pepeni verzi cu dungi gãlbui,
necopþi încã. Pentru a nu fi

afectate ºi mai mult de ploi,
omul le aplicã tratamente cu
fungicide, care nu sunt toxi-
ce. Marea problemã este tem-
peratura care parcã nu vrea sã
creascã deloc. ªi oamenii ºtiu
cã nu se pot pune cu vremea.
„Ar fi trebuit sã ieºim pe piaþã
de acum vreo douã sãptãmâni.
Aºa cum sunt ele acum, nu
putem risca sã le culegem. Vã
daþi seama cã dacã ieºim cu
marfa necoaptã pe piaþã, nu o
sã mai aibã nimeni apoi încre-
dere în noi. Ne stricãm firma
ºi nu scoatem nici un ban”,

mai spune agricultorul. Este
însã optimist cã va ieºi pe pro-
fit la final ºi cã, în scurt timp,
camioanele vor umple câmpu-
rile de la Cãlãraºi pentru a fi
încãrcate  cu lubeniþe ,  aºa
cum se întâmplã în fiecare an.
Pepenii verzi de pe parcela lui
Ion Boulean vor ajunge în pie-
þele din Bucureºti, Timiºoara,
Târgu-Jiu ºi Craiova. El este
unul dintre agricultorii care
pot sã-ºi  t ransporte marfa
spre marile oraºe, motiv pen-
tru care ºi câºtigul la care sperã
va fi mai mare.

Trufandale
greceºti,
vândute
la marginea
drumului

La marginea drumului însã
se vindea deja primele lubeni-
þe. Dintr-un TIR se vindeau
pepeni verzi, nu foarte mari ºi
nici aspectuoºi. Dacã îi între-
bai pe vânzãtori de unde pro-
vin, þi se arãta câmpul din spa-
te. „Sunt culeºi din câmp, de
unde ar putea fi”. Preþul afiºat
era de 1,2 lei pe kilogram, mai
ieftin decât ce se vinde în pre-
zent în supermarketuri. Produ-
cãtorii locali spun însã cã, de
fapt, aceste lubeniþe sunt adu-

se din Grecia, acolo unde se-
zonul pepenilor este deja pe fi-
nal ºi acum „se sparg” bosta-
nele. „Pepenii lor sunt aduºi din
Grecia, niºte pepeni diformi,
de proastã calitate pe care îi
vând la un preþ mic. Pe lângã
faptul cã nu sunt de bunã ca-
litate, ne mai ºi stricã preþul”,
se plângeau, ieri, cultivatorii.
Numai cã trufandalele greceºti
nu îºi prea gãseaua cumpãrã-
tori. Cei care se opreau sã în-
trebe, mãsurau din priviri pe-
penii ºi, pentru cã era cam sin-
gurii în zonã care vindeau, ple-
cau mai departe fiindcã nu
aveau încredere în marfã.

Un depozit
en-gros este
aºteptat
ºi acum

Primarul comunei Cãlãraºi,
Vergicã ªovãilã, crede cã, în
ciuda muncii epuizante pe
care o depun oamenii, rãspla-
ta nu este una pe mãsurã. În
primul rând din cauza lipsei
unui en-gros cu temperaturã
controlatã care sã pãstreze

pentru o mai mare perioadã
fructele ºi legumele. De câþi-
va ani, edilul Cãlãraºiului s-a
strãduit sã gãseascã o moda-
litate ca aceastã investiþie sã
fie fãcutã. „Aici era bine sã
funcþioneze un en-gros, cu
temperaturã controlatã,  ca
marfa sã reziste  mai  mult
timp. Dar nimeni nu investeº-
te ºi este pãcat de aceºti oa-
meni care pierd foarte mult la
preþ. Uneori lubeniþele se vând
în pieþe cu 2,5 – 3 lei pe kilo-
gram, ºi aici se dau cu 0,5 sau
chiar 0,3 lei pe kilogram, ceea
ce este foarte puþin. Dar oa-
menii nu au altã soluþie decât
sã le vândã ºi la preþul acesta
de  nimic  pentru  cã  nu au
transport sã plece cu marfa
ºi, pe de altã parte, au nevoie
de bani ca sã o ia de la capãt
ºi anul viitor”. Primarul Ver-
gicã ªovãilã este totuºi încre-
zãtor în ceea ce se produce
pe nisipurile de la Cãlãraºi. Va
fi din nou o producþie bunã
de lubeniþe, chiar dacã poate
profitul nu va mai fi pe mã-
sura celui de anul trecut. Ceea
ce garanteazã producãtorii din
câmpia Dunãrii este calitatea
pepenilor verzi pe care îi cul-
tivã de atâþia ani.
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Marin Sãrdaru, de 51 de ani, din Craio-
va ºi Stelian Ciuciunã, de 25 de ani, din
comuna Teasc, au fost trimiºi în judecatã
de procurorii Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova pentru instigare la dis-
trugere, respectiv distrugere, dupã ce s-a
dovedit cã au dat foc maºinii lui Anghel
Frunzã, de 56 de ani, din comuna ªimnicu
de Sus. Dosarul a fost înregistrat la Jude-
cãtoria Craiova pe 28 ianuarie a.c. (autorii
fiind arestaþi preventiv la momentul res-
pectiv, mai exact de pe 14 ianuarie pânã
pe 16 martie a.c.), iar vinerea trecutã, pe
20 iunie a.c., a fost pronunþatã sentinþa.
Judecãtorii i-au gãsit vinovaþi pe cei doi
inculpaþi ºi i-au condamnat la câte doi ani
de închisoare cu suspendare pe durata
unui termen de încercare de 4 ani. „Con-
damnã pe inculpatul Ciuciunã Aurel Ste-
lian la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru
sãvârºirea infr. de distrugere. În baza art.
81 al. 1 ºi 2 C.pen. de la 1969 dispune
suspendarea condiþionatã a executãrii pe-
depsei aplicate inculpatului pe durata ter-
menului de încercare 4 ani (...) Condam-
nã pe inculpatul Sãrdaru Paul Marin la pe-
deapsa de 2 ani închisoare pentru sãvârºi-
rea infr. de instigare la distrugere. În baza
art. 81 al. 1 ºi 2 C.pen. de la 1969 dispune
suspendarea condiþionatã a executãrii pe-
depsei aplicate inculpatului pe durata ter-
menului de încercare 4 ani”, se aratã în
hotãrârea Judecãtoriei Craiova. Cei doi au
de achitat câte 700 lei fiecare cheltuieli ju-
diciare cãtre stat, iar sentinþa nu este defi-

Închisoare cu suspendare pentru doljeniiÎnchisoare cu suspendare pentru doljeniiÎnchisoare cu suspendare pentru doljeniiÎnchisoare cu suspendare pentru doljeniiÎnchisoare cu suspendare pentru doljenii
care au incendiat maºina pe care o vânduserãcare au incendiat maºina pe care o vânduserãcare au incendiat maºina pe care o vânduserãcare au incendiat maºina pe care o vânduserãcare au incendiat maºina pe care o vânduserã

Cei doi doljeni, de 25, respectiv 51 de ani, arestaþi la jumãtatea
lui ianuarie dupã ce poliþiºtii au stabilit cã aceºtia au incendiat
autoutilitara unui bãrbat din ªimnicu de Sus, au fost gãsiþi vinovaþi
de instanþã de comiterea infracþiunii de distrugere. Magistraþii Ju-
decãtoriei Craiova i-au condamnat la câte doi ani de închisoare cu
suspendare pe durata unui termen de încercare de patru ani. Cei
doi i-au vândut maºina pãrþii vãtãmate, apoi au apãrut neînþelegeri
cu privire la bani, aºa cã s-au dus noaptea ºi i-au dat foc. Cumpãrã-
torul nu a cerut despãgubiri în instanþã. Hotãrârea nu este definiti-
vã, putând fi atacatã cu apel la Curtea de Apel Craiova.

Medicului ginecolog Radu Nicon, de la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova, a fost condamnat
definitiv la 1 an ºi 8 luni de închisoare cu executare
pentru luare de mitã. Hotãrârea a rãmas definitivã dupã
ce vinerea trecutã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie i-
a respins medicului recursul ca fiind nefondat. „Res-
pinge, ca nefondat, recursul declarat de inculpatul
Radu Nicon împotriva deciziei penale nr.352 din 12
noiembrie 2013 a Curþii de Apel Craiova”, se aratã
în hotãrârea ÎCCJ. 

Reamintim cã, Radu Nicon, medic al Secþiei de
Obstetricã ºi Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, a fost trimis în judecatã
în aprilie 2013, în stare de arest preventiv, de procu-
rorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, pentru
comiterea infracþiunii de luare de mitã. Acesta a fost
acuzat cã a primit 1.000 de lei, bani marcaþi crimina-

Ginecologul Radu Nicon, condamnat definitiv
la închisoare cu executare pentru luare de mitã

listic, pentru o întrerupere de sarcinã. Medicul ceru-
se, de fapt, 1.300 de lei, ºtiind cã trebuie sã „rezolve”
problema unei femei, al cãrei soþ era plecat în strãinã-
tate ºi care rãmãsese însãrcinatã cu antrenorul de fit-
ness. Flagrantul s-a realizat în baza denunþului depus
la Serviciul Judeþean Anticorupþie Dolj de o elevã de
18 ani, care s-a dus la medic sã facã un chiuretaj, în
februarie 2013. Medicul i-a cerut 5 milioane de lei
vechi pentru efectuarea operaþiei, bani pe care fata
nu-i avea, aºa cã, fãrã nici un regret, Radu Nicon a
pus-o sã-ºi dea jos bijuteriile din aur pe care le avea ºi
sã le lase la el drept garanþie pânã face rost de bani.
Pe 8 mai 2013, Tribunalul Dolj l-a condamnat la 2 ani
de închisoare cu suspendare pe durata unui termen
de 5 ani, iar pe 12 noiembrie 2013 Curtea de Apel
Craiova a admis apelul procurorilor ºi l-a condamnat
pe medic la 1 an ºi 8 luni de închisoare cu executare.

Doi craioveni, de 21, respectiv 25
de ani, cel din urmã arestat de mai
multe ori ºi chiar condamnat pentru
mai multe furturi, au ajuns dupã gra-
tii, în cursul zilei de luni, dupã ce s-
a stabilit cã au furat mai multe bici-

În arest pentru furturi de biciclete

clete ale unor craioveni, în ultimele
trei luni. Asearã, cei doi au fost pre-
zentaþi Judecãtoriei Craiova cu pro-
punere de arestare preventivã.

În baza datelor obþinute de poli-
þiºtii Secþiei 4 Poliþie Craiova, cu spri-

jinul poliþiºtilor de la
Serviciul de Opera-
þiuni Speciale, în cur-
sul zilei de luni, în
jurul orei 14.30, a
fost prins în flagrant
Ionuþ Dovlecioaica,
de 21 de ani, din Cra-
iova la scurt timp
dupã ce a sustras o

bicicletã din uscãtoria unui bloc din
Craiova. Tânãrul este un „cunoscut”
al oamenilor legii, întrucât a mai fost
arestat preventiv ºi chiar condam-
nat pentru furt calificat. De aseme-
nea, tot luni, a fost depistat ºi ªtefan

ªtefãnescu, de 25 de ani, care avea
asupra sa o altã bicicletã. Cei doi au
fost conduºi la sediul Secþiei de po-
liþie, iar în urma primelor verificãri
efectuate s-a stabilit cã bicicleta gã-
sitã asupra tânãrului de 25 de ani a
fost sustrasã de cãtre acesta, la data
de 17 iunie a.c., din uscãtoria unui
bloc din cartierul Rovine. În baza pro-
belor administrate de poliþiºti în ca-
uzã a fost dispusã începerea urmã-
ririi penale, Dovlecioaica ºi ªtefãnes-
cu fiind reþinuþi pentru o perioadã de
24 de ore.  „Prin extinderea cerce-
tãrilor poliþiºtii au identificat ºi recu-
perat alte cinci biciclete pe care cei

doi suspecþi le sustrãseserã din mu-
nicipiul Craiova, în perioada aprilie
– iunie 2014. Recomandãm craio-
venilor sã acorde o atenþie deosebitã
acestor mijloace de transport ºi sã
nu le lase neasigurate, chiar ºi în
scara blocului, întrucât pot atrage
atenþia ºi pot fi sustrase foarte uºor.
Este recomandat ca bicicletele sã fie
asigurate prin montarea unui sistem
de închidere”, a precizat agent prin-
cipal Amelia Cãprãrin, din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj. Asearã,
cei doi tineri au fost prezentaþi Jude-
cãtoriei Craiova cu propunere de
arestare preventivã.

nitivã, putând fi atacatã cu apel atât de in-
culpaþi cât ºi de procurori.

S-au gãsit probe la locuinþele lor
Reamintim cã, reprezentanþii IPJ Dolj

anunþau cã poliþiºtii Serviciului de Investi-
gaþii Criminale, împreunã cu poliþiºti din
cadrul Secþiei 6 Poliþie Craiova ºi Posturi-
lor de Poliþie Teasc ºi Ostroveni, au fãcut,
pe 14 ianuarie a.c., douã percheziþii domi-
ciliare la locuinþele lui Marin Sãrdaru, de
51 de ani, din Craiova ºi Stelian Ciuciunã,
de 25 de ani, din comuna Teasc. Cu oca-
zia percheziþiilor, poliþiºtii au identificat ºi
ridicat, în vederea cercetãrilor, bunuri ºi
mijloace materiale de probã, în baza cãro-
ra au reuºit sã documenteze ºi sã reþinã în
sarcina celor doi sãvârºirea infracþiunii de
distrugere prin incendiere. Poliþiºtii îi sus-
pectau pe cei doi cã, în noaptea de 11 spre
12 decembrie 2013, au incendiat ºi dis-
trus în proporþie de 90% autoutilitara Mer-
cedes Sprinter aparþinând pãrþii vãtãmate
Anghel Frunzã, de 56 de ani, din comuna
ªimnicu de Sus. Se pare cã primii doi i-au
vândut lui Frunzã maºina, au fãcut o chi-
tanþã de mânã în momentul tranzacþiei, apoi
au cerut bani mai mulþi ºi pentru cã nu s-
au înþeles, s-au hotãrât sã dea foc maºinii.
Dupã percheziþii, poliþiºtii i-au ridicat pe
cei doi pentru audieri, i-au prezentat Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria Craiova
ºi, în aceeaºi zi i-au prezentat ºi instanþei
de judecatã, care le-a emis mandate de
arestare preventivã pentru 20 de zile.
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Despre prezenţa regizorului,
coregrafului, scenografului ame-
rican Robe rt Wilson, la Craio-
va, în pregătire având spectaco-
lul „Rinocerii”, de Eugen Iones-
co, s -a făcut vorbire cu prilejul
unei recente conferinţe de presă
a Exc elenţei Sale. Mâine, Univer-
sitatea din Craiova îi va dec erna
titlul de Doctor Honoris Causa,
pr in rec torul său, prof.univ.dr.
Dan Claudiu Dănişor, în semn de
preţuire a unei ac tivităţi de avan-
gardă prelungite. În 2007, Robert
Wilson a primit şi titlul de Doctor
Honoris Causa al UNATC, ceea ce
probează o priză a c reaţiei sale
dramaturgice la spaţiul cultural
românesc. Un spaţiu pe care Mir-
cea Cornişteanu, directorul Tea-
trului Naţional „Marin Sorescu”,

MIRCEA CANŢĂR

Aşteptând un mare spectacol!
îl găseşte mai mult decât compa-
tibil c u cel occ idental, dacă nu
chiar  în consonanţă c u o fericită
definiţie a lui Alexandru Paleolo-
gu în cartea sa de eseuri „L’Oc-
cide nt est  a l’Est” (2001). Opti-
ca intelectualului român adevărat,
şi referirea îl vizează cu prec ăde-
re pe Mircea Cornişteanu, presu-
pune eliberarea de c omplexe şi
conş tiinţa absolută de s ine. Poate
că c eea ce ne rezervă domnia sa,
după Fes tivalul Internaţional
„Shakespeare”, prin punerea în
scenă de marele regizor Robert
Wilson a spectacolului „Rinoce-
rii”, în zilele de 2,3 şi 4 iulie, se
adresează unei elite,  unei supra-
structuri în sensul cel mai precis
al c uvântului, care nu comandă
mecanismele vieţii intelectuale efi-

ciente, oficiale sau particulare.
Însă dovedeşte că evadarea din
provincialism este de mult o amin-
tire. O primă observaţie: Mircea
Cornişteanu explorează, mereu şi
mereu, alte posibilităţi, alte relaţii,
alte sfere. Refuză cu încăpăţâna-
re lecţii şi bătăi condescendente
pe umăr, observaţii suficiente şi
critici neîntemeiate de la oric ine,
numai pentru că hazardul a făcut
să se nască în Est şi nu în Ves t. A
doua observaţie,  nedisoc iată de
cea dintâi: dispoziţia virilă de re-
ciprocitate spirituală afişată de
Robert Wilson faţă de colabora-
torii săi.  Ceea c e ştim despre an-
vergura regizorală a acestuia ne
îngăduie doar parcimonioase şi
extrem de atente puncte de vede-
re. Într-o artă prin exc elenţă co-

lectivă, Robert Wilson are aerul
unui solitar. E flatat de toată lu-
mea, care are cât de cât legătură
cu teatrul, uimită că sparge tipa-
rele, neţinând cont de „sacralita-
tea operei dramatice”. Şocul pro-
vine din „insolenţa” că îi concu-
rează pe Shakespeare sau Sofo-
cle,  adică vrea să spună şi altce-
va decât vor f i gândit aceş tia.
Detestă reverenţa umilă care ce-
lebrează o nemurire pietrificată a
unei opere dramatice şi nu acor-
dă ac esteia decât rolul de „mate-
rial de cons trucţie”, cum se ex-
prima un exeget, din care se poa-
te r idica o vilă,  dar şi o colibă.
Faptul că pentru regizorul ameri-
can nu orice operă este intangibi-
lă ş i inclusiv „Rinocerii” lui Eu-
gen Ionesco se pretează la o in-

solită adaptare, este expresia unei
filosofii c are fac e arta teatrală să
trăiască. Aşteptând un mare spec-
tacol sună a banal clişeu, însă fap-
tul că un gigant de talia lui Robert
Wilson nu ne priveşte distant, cu
nefirească superioritate, exprimă
recunoaşterea conştiinţei europe-
ne a c ulturii din aceas tă zonă a
ţării,  prin raportarea la c riteriile
şi scările de valori naţionale şi uni-
versale. În veacul acesta, provin-
ciile culturale nu se mai judecă
în funcţie de meridianul pe care
există, c i după c alitatea actului
artistic.  Şi noutăţile nu mai vin
numai de la Paris  sau Munchen,
ci... şi de la Craiova.  Care aspiră
tot mai îndreptăţit la dobândirea
statutului de Capitală Culturală
Europeană.

La prima probă, cea la Limba şi literatura
română, care s-a desfăşurat luni, 23 iunie
a.c., din totalul celor 5.231 de candidaţi în-
scrişi, 240 au ales să absenteze, pierzând
astfel dreptul de a mai susţine Evaluarea
Naţională în această sesiune. Examenul în-
cepe 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 materiale ajutătoare,
frauda şi tentativa de fraudă atrăgând elimi-
narea din sală. Elevii se vor aşeza câte unul
în bancă, în ordine alfabetică, potrivit liste-
lor afişate la intrarea din săli şi fiecare dintre
ei va primi o coală de hârtie pe care îşi scrie
cu majuscule numele, prenumele tatălui, toa-
te prenumele personale, în ordinea în care
sunt trecute în actul de identitate şi comple-
tează lizibil celelalte date de pe colţul colii,
care va fi lipit după distribuirea subiectelor
în săli şi după ce asistenţii din săli au verifi-
cat completarea corectă a tuturor datelor
cerute. Din momentul distribuirii subiecte-

Evaluarea Naţională continuă
cu proba la matematică

Aproximativ 5.000 de elevi dojeni de clasa a VIII-a susţin astăzi cea de-a doua probă din cadrul
Evaluării Naţionale în cele 157 de centre de examen organizate în tot judeţul. Primele rezultate
vor fi afişate pe 27 iunie, urmând ca rezultatele finale să fie făcute publice pe 1 iulie.

lor, 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 momentul distribuirii subiectelor
pierd dreptul de a mai susţine evaluarea na-
ţională în sesiunea respectivă; în cazuri ex-
cepţionale, dacă un elev se simte rău şi soli-
cită părăsirea temporară a sălii, el este înso-
ţit de unul dintre asistenţi, însă timpul alocat
rezolvării subiectelor nu va fi prelungit. Pen-
tru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc
numai cerneală sau pastă de culoare albas-
tră, iar pentru scheme şi desene folosesc
numai creion negru; pentru proba de la ma-
tematică, elevii pot să utilizeze instrumente
de desen. Dacă doresc să corecteze o gre-
şeală, atunci trebuie să taie fiecare rând din
pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul
în care unii elevi doresc să-şi transcrie lu-
crarea, 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, nea-
vând voie să depăşească timpul stabilit; trei
elevi rămân în sală până la predarea ultimei
lucrări. În cazul în care un candidat refuză
să predea luc rarea sc risă, ac est lucru se
consemnează într-un proces-verbal, semnat
de cei doi asistenţi şi atrage după sine elimi-
narea candidatului din examen. “Accesul ele-
vilor în săli este permis cel mai târziu cu 30
de minute înainte de începerea probei, res-
pectiv până la ora 8.30. Candidaţii nu au voie
să intre în sală cu materiale ajutătoare, cu
mijloace electronice de calcul sau de comu-
nicare, iar frauda şi tentativa de fraudă atrag
eliminarea din sală şi acordarea notei 1 pe
lucrarea lor” a declarat Luminiţa Popescu,
inspector şcolar general adjunct.
Supraveghere video
în toate cele 157 de centre

Rezultatele vor fi afişate pe 27 iunie, până
la ora 16.00. Tot în aceeaşi zi se vor putea
depune contes taţiile, până la ora 20.00. Re-

zolvarea ac estora se va face între 28 ş i 30
iunie, urmând ca rezultatele finale să se afi-
şeze pe 1 iulie Examenul va fi supravegheat
video în toate cele 157 de centre organiza-
te în judeţul Dolj,  iar camerele vor fi insta-
late şi în sălile în care se descarcă subiec-
tele, precum şi în sălile în care se evaluea-
ză lucrările sc rise. Modul de calculare a
mediei de admitere la liceu s-a schimbat din
aces t an. Dacă până acum, media celor  pa-
tru ani de gimnaziu avea o importanţă de
50%,  ponderea acesteia scade la 25%. În
schimb, evaluarea naţională pentru liceu va
avea un impact mai mare, adică 75%, faţă
de vechea metodă de calcul cu 50%. Anul
trec ut, în Dolj, din totalul de 5.089 de can-
didaţi, pes te 3.600 de elevi au obţinut la
Evaluarea Naţională medii peste cinci,  iar
aproximativ 1300 de candidaţi au obţinut
medii sub cinci.

ALINA DRĂGHICI
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Activităţile infracţionale ale gru-
pării lui Bercea Mondial s-au aflat
în atenţia Serviciului Român de In-
formaţii încă din 2001, iar SRI a
transmis informări beneficiarilor le-
gali, inclusiv preşedintelui Traian
Băsescu, însă acesta nu a fost in-
format despre legăturile dintre fra-
tele său, Mircea Băsescu, şi Bercea,
a declarat ieri directorul SRI, Geor-
ge  Maior. Potrivit  lui Maior, a
existat o informare a preşedintelui
Traian Băsescu privind activităţile
clanului Bercea pe 29 octombrie
2009, în legătură cu probleme care
ţin de se curitatea naţională, dar
şeful statului a avut dreptate atunci
când a spus că nu a fost informat
despre legăturile dintre Sandu An-
ghel şi fratele său. „Nu a conţinut
acea informaţie referitoare la ra-
portul, relaţia lui Bercea cu fratele
domniei sale. Preşedintele, în de-
claraţia de ieri, a avut dreptate când
a spus că serviciile de informaţii nu
au abordat această chestiune într-
o informare separată”, a spus di-
rectorul SRI. El a mai adăugat că
urmărirea clanului s-a referit la
activităţi precum pe rceperea de

Maior: Preşedintele, informat de SRI cu privire la Bercea,
dar nu despre relaţia cu Mircea Băsescu

Situaţia Hidroelectr ica,  a Poştei Ro-
mâne, modernizarea s istemului de ve-
rificare a ac ordării ajutoarelor de stat,
dar  ş i c omisioanele interbanc are la
tranzacţiile cu carduri au fos t printre
temele discutate la Bruxelles de preşe-
dintele Cons iliului Concurenţei, Bogdan
Marius Chiriţoiu, ş i conduc erea Direc-
ţiei de concurenţă a Comisiei Europe-
ne, prilej cu care au fost trec ute în re-
vistă cazurile pe care Comisia le are în
lucru cu România, potrivit Agerpres.
„Ne interesează să f inalizăm, într-un
termen cât mai sc urt,  investigaţia Co-
misiei privind contrac tele Hidroelectr i-
ca. Partea română a furnizat informa-
ţiile solicitate de Comisie şi ne aştep-
tăm ca într-o perioadă relativ scurtă
cazul să fie finalizat. Comisia investi-
ghează însă dacă este vorba de ajutor
de stat în cazul acelor c ontracte. Noi
mai avem pe legis laţia naţională, deci
în România, o investigaţie privind du-
rata aces tora. Dacă Comisia constată
că a fost vorba de ajutor  de stat, su-
mele trebuie recuperate de la cei care
au primit energia prea ieftin, dac ă noi,
la nivel naţional, vom constata c ă ac e-
le contracte înc alcă legea concuren-

Situaţia Hidroelectrica, a Poştei Române şi reforma sistemului
ajutoarelor de stat, discutate la Comisia Europeană

ţei, vom impune amenzi către toţi par-
ticipanţii, toate părţile la c ontrac tele
respec tive”, a declarat presei române
Bogdan Chiriţoiu. Despre Poş ta Româ-
nă, af lată într-o procedură de privati-
zare, acesta a arătat c ă partea în care
intervine Comisia Europeană se referă
la faptul că,  în pregătirea privatizării,
statul român vrea să elimine datoriile
pe care instituţia le-a ac umulat la bu-
getul de s tat, pentru a face compania
mai atrac tivă pentru privatizare. “Ce
discutăm cu CE este să ne permită să
facem această conversie. După expe-
rienţele neplăcute pe care le-au avut cu
România în privinţa Oltchim ş i CFR
Marfă,  ei ins istă ca această convers ie
să fie numai temporară,  să fie condiţi-
onată de realizarea privatizării şi, în
cazul în care nu se va realiza privati-
zarea, datoriile să fie repuse pe rol, deci
să fie anulată c onversia, iar aceasta să
nu se mai fac ă la înc eputul proc edurii
de privatizării,  cum am făc ut la CFR
Marfă,  ci numai într-o fază foarte
avansată,  când suntem aproape siguri
că avem un cumpărător interesat să
preia c ompania”, a explic at oficialul
român.

Inginerul Mihai Cilibiu,
noul director al OCPI Dolj

De câteva zile, noul director al Oficiului de Cadas-
tru şi Publicitate Imobiliară Dolj este ing. Mihai Cili-
biu (36 de ani), licenţiat în geodezie. Îi succede în
funcţie lui Remulus Chiţu, oferta liberală din perioada
funcţionării USL Dolj. Consilier local din partea PP-
DD Dolj, formaţiune al cărui lider este, Mihai Cilibiu
se anunţă o soluţie oportună la conducerea OCPI Dolj,
chiar şi prin faptul că deţine o pregătire profesională
corespunzătoare în cadastru şi publicitate imobiliară,
ceea ce la nivelul sobordonaţilor săi chiar contează
efectiv. (Radu Iliceanu)

taxe de protecţie în diferite judeţe
sau controlarea directă sau prin in-
terpuşi a unor operaţiuni de eva-
ziune fiscală. Totodată, Maior a pre-
cizat că în perioada 2001- 2012, la
nivelul Serviciului au fost derulate
8 acţiuni informativ-operative re-
feritoare la activităţile de crimina-
litate organizată ale gruparii Ber-
cea. Comisia parlamentară SRI a
adoptat, ieri, cu unanimitate de vo-
turi, raportul solicitat de conduce-
rea celor două Camere referitor la
notificările făcute de Serviciu în ca-
zul Bercea Mondial. Raportul conţi-
ne şi menţiunea că, în condiţiile ini-
ţierii şi derulării cercetării de către
organele de urmărire penală, SRI
nu mai are posibilitatea legală de a
transmite beneficiarilor abilitaţi în
stat documente de informare care
să aibă la bază date obţinute în con-
textul instrumentării cauzei. SRI e
obligat să respecte confidenţialita-
tea fazei de urmărire penală, fiind
practic interzisă dise minare a de
date care fac obiectul unui dosar
penal, asupra cărora procurorul este
singurul care poate dispune, se mai
precizează în raport.
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Preºedintele rus, Vladimir Pu-
tin, a cerut ieri, înainte de a pleca
spre Austria, unde efectueazã o
vizitã oficialã, Consiliului Federa-
þiei (Camera superioarã a Parla-
mentului federal) sã revoce auto-
rizaþia cu privire la „utilizarea forþe-
lor armatei ruse pe teritoriul Ucrai-
nei”, în scopul normalizãrii ºi re-
glementãrii situaþiei în regiunile din
Est, relateazã agenþia de presã Ria
Novosti. Anunþul a fost fãcut de
Dmitri Peskov, purtãtorul de cu-
vânt al preºedintelui rus. Consiliul
Federaþiei va examina astãzi ches-
tiunea revocãrii autorizaþiei date în
luna martie. Imediat, preºedintele
ucrainean, Petro Poroºenko, a sa-
lutat decizia omologului sãu rus ºi
a calificat gestul drept „un prim pas
practic al Rusiei” în direcþia susþi-
nerii planului de pace în regiunile
separatiste Doneþk ºi Lugansk,
consemneazã agenþia EFE. Ante-
rior, Poroºenko invitase, oficial,
Rusia sã-ºi trimitã inspectori în
cadrul misiunii de monitorizare a
Organizaþiei pentru Securitate ºi
Cooperare în Europa (OSCE) în
estul Ucrainei, pentru a se asigura
cã puterea de la Kiev respectã ar-
mistiþiul unilateral instituit încã de
vineri seara, potrivit serviciului de
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presã al preºedinþiei ucrainene, ci-
tat de agenþia Ria Novosti. Sub-
iectul a fost abordat în cadrul unei
discuþii telefonice purtate de pre-
ºedintele Poroºenko cu cancelarul
german Angela Merkel. „Petro Po-
roºenko a informat-o pe dna can-
celar Merkel cã i-a propus oficial
pãrþii ruse sã-ºi trimitã inspectori
în cadrul misiunii de monitoriza-
re a OSCE în estul Ucrainei, pen-
tru a se asigura de respectarea

totalã de cãtre Kiev a armistiþiu-
lui”, se menþioneazã în comuni-
catul serviciului de presã citat.
Dupã îndelungi negocieri, miliþii-
le proruse au acceptat, în cele din
urmã, luni seara, sã respecte ar-
mistiþiul instituit de Kiev pânã la
27 iunie (vineri), aºa cum a de-
clarat „premierul” autoproclama-
tei “Republicii Populare Doneþk”,
Aleksandr Borodai. „În rãspuns la
încetarea focului de cãtre Kiev,

noi ne angajãm de asemenea sã
respectãm armistiþiul pânã la 27
iunie”, a declarat Borodai, în tim-
pul discuþiilor la care au partici-
pat reprezentanþi ai OSCE, ai
Moscovei ºi Kievului, precum ºi
ai rebelilor din Doneþk ºi Lugansk.
Se aºteaptã ca armistiþiul sã per-
mitã desfãºurarea unor consultãri
privind soluþionarea paºnicã a con-
flictului. „La fel ca încetarea fo-
cului, ar trebui sã înceteze ºi miº-
cãrile de trupe (ucrainene) pe te-
ritoriul republicilor” autoprocla-
mate, a adãugat Borodai, expri-
mându-ºi speranþa cã respectarea
armistiþiului va fi supervizatã de
Rusia ºi OSCE. În cadrul planului
sãu de soluþionare paºnicã a con-
flictului din Est, preºedintele Pe-
tro Poroºenko a dat ordin, vine-
rea trecutã, ca toate unitãþile mili-
tare ucrainene angajate pe “fron-
tul de Est” sã înceteze focul în
mod unilateral. Cu toate acestea,
potrivit Ria Novosti, citând un
purtãtor de cuvânt al separatiºti-
lor, armata ucraineanã ar fi lansat
în noaptea de luni spre marþi ti-
ruri de artilerie asupra oraºului
Privolnoe, din nordul regiunii Lu-
gansk. Informaþia nu a putut fi
confirmatã ºi din alte surse.

UE acordã Albaniei statutul
de þarã candidatã la aderare

Statele membre UE au decis,
ieri, sã acorde Albaniei statutul de
þarã candidatã la aderare, dar ne-
gocierile se anunþã de duratã ºi vor
necesita importante reforme în
domeniul justiþiei, a anunþat Comi-
sia Europeanã. Decizia a fost luatã
la reuniunea miniºtrilor europeni de
Externe de la Luxemburg, în urma
recomandãrii în acest sens din par-
tea Comisiei Europene ºi urmeazã
sã fie aprobatã de ºefii de stat ºi de
guvern din cele 28 de state mem-
bre UE la summitul programat pen-
tru joi ºi vineri la Bruxelles.

Procesul interceptãrilor telefoni-
ce practicate de „News of the
World”, la final

Fostul redactor-ºef al tabloidu-
lui „News of the World” (NotW),
Andy Coulson, a fost gãsit vinovat,
ieri, la Londra, în procesul intercep-
tãrilor telefonice ilegale practicate de
publicaþia deþinutã de Rupert Mur-
doch, în timp ce o altã acuzatã,
Rebekah Brooks, a fost achitatã.
Sentinþa va fi pronunþatã la o datã
ce va fi anunþatã ulterior. Coulson
(46 de ani), care a fost pentru o
vreme directorul de comunicare al
premierului britanic David Came-
ron, a fost gãsit vinovat la cel puþin
un cap de acuzare. Brooks (tot 46
de ani), fost, la rândul ei, redactor-
ºef al tabloidului, a fost achitatã de
cei 11 juraþi de la Tribunalul Old
Bailey din Londra, dupã opt zile de
deliberãri. Ambii jurnaliºti sunt con-
sideraþi prieteni apropiaþi ai premie-
rului britanic. Aceste verdicte au
fost date la capãtul unui proces de
130 de zile. Interceptãrile telefoni-
ce practicate între 2000 ºi 2006 de
NotW au vizat sute de persoane: de
la celebritãþi precum prinþul Harry
ºi Kate Middleton la artiºti de renu-
me precum actorul Jude Law.
Scandalul politico-mediatic provo-
cat de dezvãluirea acestor practici
a condus la închiderea precipitatã a
tabloidului duminical, în vara anu-
lui 2011.

Oficial chinez cãrat în spate
într-o zonã inundatã, demis

Un oficial din provincia chinezã
Jiangxi (est) a fost destituit din post
în urma impactului pe reþele de so-
cializare a unei fotografii în care este
surprins în timp ce era cãrat în spate
într-o zonã inundatã, au anunþat
autoritãþile locale citate de agenþia
Xinhua, în pagina electronicã. În
fotografie, care a devenit viralã pe
Internet, oficialul, încãlþat în pan-
tofi din piele, este surprins în timp
ce este cãrat în spate de cãtre alt
bãrbat, într-o zonã din satul Lan-
tian în care apa ajunge pânã la glez-
ne. În explicaþia foto se precizeazã
cã este vorba despre un oficial din
cadrul Primãriei oraºului Guixi. Au-
toritãþile de la Guixi au confirmat
cã incidentul a avut loc sâmbãtã, în
timpul cãutãrii unor copii din sat
care au cãzut într-un râu. Wang,
adjunctul directorului unui birou din
cadrul primãriei, urma sã traverse-
ze o zonã inundatã. Ding, un oficial
de rang inferior, s-a oferit sã-l care
în spate. Acest gest a avut un “im-
pact social negativ ºi a pãtat imagi-
nea oficialilor din cadrul partidului”,
au afirmat autoritãþile locale.

Secretarul de stat american John Kerry a so-
sit, ieri, în regiunea autonomã Kurdistan din Irak,
în cadrul unei misiuni ultra-delicate, menite sã
încerce sã uneascã forþele politice în faþa ofen-
sivei insurgenþilor sunniþi. La Erbil, capitala Kur-
distanului, Kerry urma sã îl întâlneascã pe pre-
ºedintele Massoud Barzani, care l-a îndemnat pe
premierul irakian Nuri al-Maliki, aflat la putere
din 2006, sã demisioneze. Secretarul de stat va
insista asupra “rolului important pe care l-ar pu-
tea juca kurzii în vederea ajutorãrii Guvernului
central sã facã faþã (...) provocãrilor, în intere-
sul tuturor irakienilor”, a declarat Jen Psaki, o
purtãtoare de cuvânt a Departamentului de Stat.
Ofensiva insurgenþilor le-a permis kurzilor sã
preia controlul asupra unor sectoare pe care ºi le
disputã cu Bagdadul ºi pe care vor sã le integre-
ze în regiunea autonomã. Astfel, forþele lor de
securitate deþin deja controlul asupra oraºului
multietnic ºi petrolier Kirkuk, aflat în disputã.

Kerry, în vizitã în regiunea irakianã
autonomã Kurdistan

Întrebat dacã kurzii din Irak cautã
sã-ºi proclame independenþa, Bar-
zani a rãspuns cã „Irakul este în
mod clar pe cale sã se dezintegre-
ze, oricum, ºi este evident cã un
Guvern federal sau central a pier-
dut integral controlul”. Oficialii
americani sunt conºtienþi de faptul
cã aceste cuceriri efectuate de cã-
tre kurzi în ultimele sãptãmâni pe
teren ar putea sã fie ireversibile.
Însã Washingtonul vrea sã-i con-
vingã pe kurzi sã ajute la accelerarea formãrii
unui nou guvern, în urma alegerilor din aprilie.
În virtutea sistemului în vigoare în ultimii ani,
preºedintele Irakului este un kurd, premierul este
un ºiit, iar preºedintele Parlamentului este un sun-
nit. Peste 1.000 de persoane au fost ucise în
intervalul 5-17 iunie în regiunile din nordul Ira-
kului ocupate de insurgenþi sunniþi, anunþã Înal-

tul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului.
„Cel puþin 757 de civili au fost uciºi, iar 599 au
fost rãniþi în provinciile Ninive, Diyala ºi Sala-
heddine, în perioada 5 - 22 iunie. Alte cel puþin
318 persoane au fost ucise, iar 590 au fost rãni-
te în aceeaºi perioadã, la Bagdad ºi în alte re-
giuni”, a declarat Rupert Colville, purtãtorul de
cuvânt al agenþiei ONU.

Curtea de Justiþie a Republicii
(CJR) Franceze va ancheta rolul
jucat de fostul ºef al guvernului fran-
cez, Edouard Balladur, ºi de ex-mi-
nistrul sãu al Apãrãrii, Francois Leo-
tard, în aºa-numita afacere Karachi,
a aflat AFP din sursã judiciarã. An-

Franþa: Fostul premier Balladur, vizat de o
anchetã a Curþii de Justiþie

cheta vizeazã finanþarea
campaniei prezidenþiale a
lui Edouard Balladur în
1995, existând suspiciu-
nea cã aceasta ar fi fost
finanþatã parþial prin mita
obþinutã pentru con-
tracte de armament, dar
ºi prin eventuale detur-
nãri din fondurile secre-

te ale serviciilor primului ministru,
a precizat sursa. Fostul premier a
reafirmat luni, prin avocaþii sãi, cã
toatã campania sa prezidenþialã din
1995 a fost “finanþatã cu respecta-
rea legislaþiei în vigoare”. El “con-
testã în modul cel mai formal ale-

gaþiile potrivit cãrora” campania sa
ar fi putut fi finanþatã “prin comi-
sioane obþinute cu ocazia încheierii
unor contracte între Franþa ºi un
stat strãin ºi prin ipotetice fonduri
secrete”, au indicat avocaþii sãi.
CJR este singura instanþã abilitatã
sã judece miniºtri pentru fapte co-
mise în timpul exercitãrii funcþiei.
ªase persoane au fost deja trimise
la închisoare în acest dosar. Jude-
cãtorii, care ancheteazã acest do-
sar de trei ani, suspecteazã cã sem-
narea unor contracte de armament
cu Pakistanul ºi Arabia Sauditã ar fi
prilejuit acordarea unor mite care
ar fi contribuit la finanþarea cam-

paniei lui Balladur. Ipoteza lor este
cã guvernul Balladur ar fi impus o
nouã reþea de intermediari în aces-
te contracte, în timp ce ele erau cva-
sifinalizate, cu scopul ca aceastã
reþea sã vireze apoi ilegal campa-
niei o parte din banii percepuþi.
Dosarul are ºi o parte teroristã: ju-
decãtorul Marc Trevidic studiazã
versiunea potrivit cãreia atentatul de
la Karachi, din mai 2002, care a
costat viaþa a 15 persoane, între
care 11 francezi, a fost comis ca
replicã la o decizie de a pune capãt
vãrsãrii comisioanelor luatã de pre-
ºedintele Jacques Chirac, adversa-
rul politic al lui Balladur.
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Anunþul tãu!
D.G.R.F.P.Craiova-Administraþia

Judeteanã a Finanþelor Publice Dolj,
Serviciul Fiscal Baileºti scoate la licita-
þie publicã  urmãtoarele bunuri mobile
aparþinând  urmãtorilor debitori: Roua
Florin din Baileºti, str. Dimitrie Bolinti-
neanu, nr. 18, în data de 7.07.2014 ora11
urmãtoarele bunuri:1) Televizor Pana-
sonic TX-28MK1C- 65 lei; 2) Frigider
VEGA-45 lei; Mihai Ion din Baileºti, str.
Dimitrie Bolintineanu, nr. 85, în data de
8.07.2014 ora 11 urmãtoarele bunuri: 1)
Autoutilitara Dacia 1305 Drop-Side (DJ
68 PAU) - 475 lei; Anita Mircea cu do-
miciliul în Baileºti, str. Victoriei, nr.166,
în data de 9.07.2014 ora11 urmãtoarele
bunuri: 1) Masinã de cusut Singer-110
lei; 2) Masinã de cusut Singer-75 lei; 3)
Televizor color Taurus- 58 lei; 4) Coltar
3 corpuri-135 lei; 5) Calorifer cu ulei-58
lei; 6) Lada frigorificã Artic-55 lei;7) Te-
levizor Panasonic-60 lei; Viºan ªtefan
cu domiciliul in Baileºti, str. Eroilor, nr.
57, in data de 10.07.2014 ora11 urmã-
toarele bunuri:1) Lada frigorificã Za-
nussi-145 lei; 2) Televizor color Euro-
color-30 lei; 3) Televizor color Galac-
tic-30 lei; Preþurile nu includ TVA. Men-
þionãm cã înscrierea imobilelor la car-
tea funciarã se va face de cãtre cumpa-
rãptori. Invitãm pe cei care pretind vre-
un drept asupra bunurilor, sã înºtiinþe-
ze despre aceasta organul de executa-
re înainte de data stabilitã pentru vân-
zare. Licitaþiile se vor þine  la sediul Ser-
viciului Fiscal Baileºti din str. Victoriei,
nr. 42  la ora 11 iar vânzarea se va face
conform OG nr. 92/2003, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, numai cãtre cei care nu au obligaþii
fiscale restante. Pentru participarea la
licitaþie ofertanþii depun, cu cel putin o
zi înainte de data licitaþiei, respectiv:
4.07.2014, 7.07.2014, 8.07.2014 si
9.07.2014 urmãtoarele documente: a)
ofertã de cumpãrare; b) dovada plaþii
taxei de participare sau o scrisoare de
garanþie bancarã, reprezentând 10% din
preþul de pornire a  licitaþie, în contul
RO16TREZ2915067XXX005062, cod fis-
cal 4830007, deschis la Trezoreria Cra-
iova c) împuternicirea persoanei care
îl reprezintã pe ofertant; d) pentru per-
soanele juridice de naþionalitate roma-
nã, copie de pe certificatul unic de în-
registrare eliberat de oficiul registrul co-
merþului; e) pentru persoanele juridice
strãine, copie de pe actul de înmatri-

Anunþul tãu!
culare în limba românã; f) pentru per-
soanele fizice romane, copie de pe ac-
tul de identificare; g) pentru persoane-
le fizice straãne, copie de pe paºaport;
h) dovadã, emisã de creditorii fiscali,
cã nu are obligaþii fiscale restante. Re-
laþii suplimentare la telefon 0251/
312.169 sau la sediul Serviciului Fiscal
Baileºti, str. Victoriei, nr. 42.

Lichidatorul judiciar C.I.I. Stanicã
Nicolae notificã creditorii privind des-
chiderea procedurii simplificate de in-
solvenþã împotriva debitoarei SC TERA-
FIN CONSULTING SRL, conform înche-
ierii din data de 05.06.2014 pronunþatã
de Tribunalul Dolj, sectia a II-a civilã, în
dosarul numãrul 8165/63/2014. Termene
limitã: - pentru depunerea creanþelor:
17.07.2014. - pentru verificarea creanþe-
lor, întocmirea, afiºarea ºi comunicarea
tabelului preliminar al creantelor:
2.10.2014. - pentru definitivarea tabelu-
lui de creanþe: 16.10 2014.

Dirmon Ion Cristian ºi Dirmon Alin
Florin anunþã elaborarea primei versiu-
nim a planului: “Intocmire PUZ pentru
introducere teren în intravilan, Construi-
re atelier dezmembrare auto, vânzare ºi
recuperare piese auto” în Calafat, sat
Golenþi, T16 , P47 ºi declansarea etapei
de încadrare pentru obþinerea avizului
de mediu. Consultarea primei versiuni
a planului se poate realiza la sediul  APM
Dolj în termen de 18 zile calendaristice
de la data prezentului anunþ.

DIRECÞIA pentru Agriculturã Dolj,
cu sediul în Strada Ion Maiorescu, nr.4,
organizeazã concurs pentru ocuparea
unei funcþii publice de execuþie vacan-
tã de consilier juridic grad profesional
asistent. Proba scrisã se organizeazã în
data de 21 iulie 2014, ora 11.00 ºi proba
oralã în data de 22 iulie 2014, ora 11.00,
la sediul DA Dolj. Condiþii de participa-
re: studii universitare de licenþã absol-
vite cu diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã absolvite cu diplo-
mã de licenþã sau echivalentã, în dome-
niul ºtiinþelor juridice; vechime în spe-
cialitatea studiilor necesare exercitãrii
funcþiei publice: minim 1 an; cunoºtin-
þe operare calculator - nivel mediu. Do-
sarele de înscriere se depun în termen
de maxim 20 zile de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial la sediul
DA Dolj. Relaþii suplimentare se pot ob-
þine la nr. de telefon: 0251.418.127.

Primãria comunei
CARPEN vã invitã duminicã,

29 iunie 2014,
începând cu ora 10.30, la

« SÃRBÃTOAREA TEIULUI »
ce va avea loc în lunca

de tei « SCUNDARI » din
comuna Carpen, sat Cleanov.

Vã aºteptãm cu drag!

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

OFERTE SERVICIU
Angajez doamnã
pentru menaj la un
bãtrân singur (sãnã-
tos) pentru una-douã
zile / sãptãmânã. Te-
lefon: 0766/304.708.
Caut bãiat tehnician
veterinar. Telefon:
0730/968.752.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Apartament 2 camere
ultracentral, ultralux,
A.C. internet, toate
dotãrile. Telefon: 0762/
109.595.
PARTICULAR, vând
apartament 2 camere,
decomandate, preþ
negociabil. Telefon:
0736/098.074.
Particular vând 2 se-
midecomandate 1/4
sau schimb cu 2 sau
3 decomandate etaj p-
3 ºi dau diferenþa. Te-
lefon: 0742/390.301.
Vând (schimb) aparta-
ment semidecoman-
dat etaj 1/4 cu aparta-
ment  decomandat p/
3 sau diferenþa. Tele-
fon: 0742/390.301.
3 - 4 CAMERE
Vând (schimb) 3 ca-
mere semidecoman-
date 43 mp, etaj 1 cu
apartament 2 camere
decomandate etaj 1
sau 2 plus 1500 Euro.
Telefon: 0351/409.381.

CASE
Vând casã 3 camere,
anexe, pomi, vie, fân-
tânã, apã ºi canaliza-
re la poartã, localitatea
Ciutura. Telefon:
0763/305.850.
VÂND casã comuna
Giubega, Dolj. Telefon.
0768/ 595.932.
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Primãria ºi Consiliul Local
Scaeºti, vã invitã în data de
29.06.2014 la sãrbãtoarea
Câmpeneascã în satul Valea
lui Pãtru , comuna Scaeºti cu
ocazia desfãºurãrii Memorialu-
lui de Fotbal „Gheorghe Calotã”.
Evenimentul se va desfãºura
pe terenul de fotbal din satul
Valea lui Pãtru.

Vând casã central 6
camere 95 mp, curte
143 mp, spaþiu comer-
cial 11 mp, gaze, sau
schimb cu casã. Tele-
fon: 0769/682.917.
Vând casã ºi 600 mp
teren Craiova. Preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând D+P 6 camere,
2 holuri, pivniþã, utilitãþi,
teren 1300 mp str. Bu-
covãþ. Telefon: 0769/
360.741.
Casã la roºu, proiect de-
osebit, posibil ºi sediu fir-
mã, plus 800 mp teren,
curent electric, fântânã,
reþea apã de la comunã,
la asfalt, 13 km de Craio-
va, comuna Robãneºti.
Telefon: 0784/096.826.
Vând casã cu depen-
dinþe în satul Negoeºti -
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 re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în comu-
na Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren intravilan în
comuna Leu 1174 mp
zonã comercialã, ieºiri
2x17 m, reþea apã,
electricitate, cadastru,
carte funciarã. Telefon:
0724/572.434; 0351/
179.436.
Cârcea teren intravi-
lan, utilitãþi în aproprie-
re – 650 mp - 15 Euro/
mp. Telefon: 0767/
263.391.
Vând teren extravi-
lan 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 cen-
tralã, 260 metri pãtraþi.
Preþ 210 Euro/mp. Te-
lefon: 0769/709.451.
Vând teren 1500 mp
deschidere 30 m Ba-
riera Vâlcii 20 Euro/
mp. Telefon: 0748/
887.219.
Vând teren 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 Gheorghe. Te-
lefon: 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 pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibilita-
te energie + alte avan-
taje. Telefon: 0785/
336.241.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craio-
va.  Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
cu terasã, zonã centra-
lã. Telefon: 0746/
660.001.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã
parter Turnu Severin -
Crihala cu garsonierã
zona Brazdã Craiova
+ diferenþa. Telefon:
0251/595.609.
Apartamnet 2 camere
cu casã împrejurimi
Craiova. Telefon:
0771/663.179.

Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.
Schimb apartament în
Timiºoara cu similar
Craiova. Telefon: 0740/
887.095

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, ben-
zinã, revizie 2015, sta-
re excelentã 91000
km, 4500 RON, con-
sum sub 4,5%. Tele-
fon: 0749/059.070.
Vând autoturism Da-
cia 1310, anul fabrica-
þiei 1993. Telefon:
0765/789.181.

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

VÂNZÃRI UTILAJE
VÂND automacara
AM 5. Telefon: 0740/
178.633.
CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr faþã de uºã sau
uºã stânga faþã Dacia
1310 ultimul model. Te-
lefon: 0722/382.970.
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VÂNZÃRI DIVERSE
Platformã 3,5/2,5 m,
tracþiune hipo/auto, 2
osii, 4 roþi Dacia. Tele-
fon: 0749/012.505.
Vând vin roºu 5 lei/litru
ºi þuicã 10 lei/litru. Tele-
fon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Albine, familii puterni-
ce ºi roi bine dezvol-
taþi cu mãtci selecþio-
nate. Telefon: 0720/
115.936.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi feres-
tre. Telefon: 0766/
676.238.
Vând vin zaibãr 5 lei ºi
þuicã. Telefon. 0749/
012.505
Vând vacã ºi junincã
la prima fãtare cu vi-
þel. Telefon: 0351/
806.950.
Vând albine, familii
puternice. Podari. Te-
lefon: 0720/115.936.

Tablouri litografie 30
Ron bucata, rochie
domniºoarã de onoare
mãrime 36-40-40 Ron.
Telefon: 0351/181.202;
0767/049.976.
Vând þiglã Jimbolia ºi
cãpriori din demolãri.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc,
canistrã aluminiu nouã
20 l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V
nou, delcou aprindere
Dacia 1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut: SIN-
GER PAFF. Telefon:
0745/751.558.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.

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 nefolo-
sit, sigilat, garanþie 300
Euro. Telefon: 0722/
456.609.
Vând pãlãrie fetru nr. 55
nouã - 50 lei, sapã ºi
casma cu coadã 7 lei/
buc, saltea Dormeo 2/
1m cu husã 90 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând aparat de sudu-
rã, autogen polizor,
bormaºinã, parbriz
Tico. Telefon: 0761/
155.549.
Vând 3 locuri de veci.
Telefon: 0770/661.777.
Vând mânzã belgianã
8 luni. Telefon: 0741/
975.279.
Vând maºinã de spã-
lat, frigider inox, televi-
zor mic ºi mare, ºifo-
nier stejar. Telefon:
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 impri-
mat 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 castrat
armãsari, inox veritabil
- stazã perfectã. Tele-
fon: 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 cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã,
o persoanã, lustre 2-3
braþe 25 lei, fereastrã
cu toc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI
STUDIO ºi BMB 232.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0763/806.750.
Vând ghete (bocanci)
nr. 44, piele naturalã,
nefolosiþi, antiderapan-
te, cãrucior copii mo-
dern. Telefon: 0724/
009.627.
Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate la
cimitirul Romaneºti,
convenabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou, com-
binã stereo - nouã, fri-
gider 320 litri, piei bo-
vinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând un injector pen-
tru instalaþie de încãl-
zit locuinþe la un preþ
ieftin. Telefon: 0729/
092.211.

Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm - 100
lei, motor maºinã spã-
lat Albalux, Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II
E 460, 500 Ron, No-
kia 113, 80 Ron ga-
ranþie. Telefon: 0731/
877.880.
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 pluºate,
mochetã, haine din
piele, maºinã de cu-
sut, galerii sculptate, 9
ha pãdure - Gorj. Te-
lefon: 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 Merce-
des. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car com-
plet. Telefon: 0251/
598.518.
Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig
micã defecþiune 50 lei,
cuptor cu microunde
geam spart 40 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Coralex,
stare foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/
010.296.



cuvântul libertãþii / 13miercuri, 25 iunie 2014 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

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
financiar-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.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 25 iunie 2014

        TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric,
þeavã neagrã, schelã
metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de prune ºi
vin roºu. Telefon:
0765/291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, 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 negocia-
bil. Telefon: 0351/
440.594.

Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de casã
15 kg,  2 damigene 10-
15 litri, 15 lei/buc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
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 dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.

Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând þuicã prune
15 lei, de fructe 12
lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
SCHIMBURI

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

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr maºinã de
gãurit trifazicã cu picior.
Teleon: 0749/ 012.505.
Cumpãr tablouri pe
pânzã sau carton -
150-60. Telefon: 0766/
304.708.
Maºinã de cusut,
eventual defectã,
DVD recorder. Tele-
fon: 0351/181.202;
0767/049.976.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament 2
camere ultracentral –
ultralux, toate dotãrile,
A.C., internet. Telefon:
0762/109.595.
APARTAMENT 3 ca-
mere, supermodern.
Telefon: 0766/660.105;
0740/991.323.
Închiriez apartament 2
camere, etaj 2, ultra-
central, pretabil firmã.
Telefon: 0745/698.425.
Închiriez spaþiu stradal,
birou mobilat, depozit,
Dezrobirii. Telefon:
0351/437.906.

Închiriez apartament
decomandat Sãrari,
renovat, apã potabilã
contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Te-
lefon: 0761/665.763.
MATRIMONIALE
Domn singur, 55 ani,
doresc cunoºtinþã
doamnã pentru priete-
nie - cãsãtorie. Tele-
fon: 0736/451.752.

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

PIERDERI
S.C. DAREMA COM
SRL anunþã pierderea
Anexei de autorizare.
Se declarã nulã.
PIERDUT Carnet de
student pe numele
Ciobanu Alina Ionela.
Se declarã nul.
PIERDUT Carnet de
student pe numele Al-
Semendari Jihad. Se
declarã nul.

A.F. ARGEªANU
GIULIANO ºi DORU
anunþã pierderea
adresei de fiscalizare
a cãrþii de intervenþii,
aparþinând A.M.E.F.
DATECS MP 55 cu
seria de fabricaþie
12154779 ºi seria fis-
calã DJ 0140012405.
Se declarã nule.
CONDOLEANÞE
Familia Prof. Dr.
Eva ºi Corneliu Sa-
betay anunþã cu
mare durere pierde-
rea unui minunat
prieten de-o viaþã
doamna MARINA
SURDU fostã asis-
tentã laboratorul
Clinic Spitalul CFR
Craiova. A fost un
model în viaþa ei de
soþie, mamã, buni-
cã ºi prieten pentru
cei din jur. S-a de-
votat  întrutotul fa-
miliei, prietenilor.
Sincere condo-
leanþe lui Raluca ºi
Cornel. Noi nu o
vom uita niciodatã!
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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: Camerun – Brazilia 1-4

23 iunie: Croaþia – Mexic 1-3

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: Australia – Spania 0-3

23 iunie: : Olanda – Chile 2-0

14 iunie: Columbia – Grecia 3-0

15 iunie: Coasta F. – Japonia 2-1

19 iunie: Columbia – Coasta F. 2-1

20 iunie: Japonia – Grecia 0-0

Azi-noapte: Japonia – Columbia
Azi-noapte: Grecia – Coasta F.

14 iunie: Uruguay – Costa R. 1-3

15 iunie: Anglia – Italia 1-2

19 iunie: Uruguay – Anglia 2-1

20 iunie: Italia – Costa R. 0-1

Asearã: Costa R. – Anglia
Asearã: 19:00: Italia – Uruguay
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GRUPA B

OLANDA  9p (10-3)

CHILE 6p (5-3)

Spania 3p (4-7)

Australia 0p (3-9)

GRUPA C
COLUMBIA 6p (5-1)

Coasta de Fildeº 3p (3-3)

Japonia 1p (1-2)

Grecia 1p (0-3)

GRUPA D
COSTA RICA 6p (4-1)

Italia 3p (2-2)

Uruguay 3p (3-4)

Anglia 0p (2-4)

GRUPA A
BRAZILIA 7p (7-2)

MEXIC 7p (4-1)

Croaþia 3p (6-6)

Camerun 0p (1-9)

Cartonaºe galbene: Spiranovici 88, Jedinak 90+2 / Ramos 62.
Arbitru: Nawaf Shukralla (Bahrain).

Cartonaºe galbene: Rakitici 9 / Marquez 39, Vasquez 66.
Cartonaº roºu: Rebici 89.

Arbitru: Rashvan Irmatov (Uzbekistan).

Luni searã, ºi mai apoi târziu
în noapte, s-au conturat primele
optimi de finalã de la Cupa Mon-
dialã, gazda Brazilia urmând sã
înfrunte reprezentativa statului
Chile, sâmbãtã, la Belo Horizon-
te, iar Olanda pe Mexic, dumini-
cã, la Fortaleza. Fapt devenit cer-
titudine, pentru cã ierarhiile la
vârf n-au suferit vreo modifica-
re în runda finalã a fazei grupe-

Brazilia – Chile ºi Olanda – Mexic,Brazilia – Chile ºi Olanda – Mexic,Brazilia – Chile ºi Olanda – Mexic,Brazilia – Chile ºi Olanda – Mexic,Brazilia – Chile ºi Olanda – Mexic,

lor A ºi B, dupã ce Olanda a tre-
cut cu 2-0 de Chile, Brazilia cu
4-1 de Camerun ºi Mexic cu 3-1
de Croaþia.

Liniºtea a venit de pe bancã
Olanda avea nevoie de o remi-

zã cu Chile, graþie golaverajului
superior, pentru a câºtiga grupa
B ºi pentru a evita o eventualã
confruntare cu Brazilia, forma-

þie ce pornea drept mare favoritã
în faþa „dezamãgirii” Camerun,
meci ce debuta patru ore târziu.
ªi aºa ºi pãrea sã se încheie dis-
puta de la Sao Paulo, pânã în
momentul când selecþionerul
„Portocalei mecanice”, Louis van
Gaal, a decis sã-i arunce în luptã
pe Memphis Depay (69) ºi Le-
roy Fer (75). Teribilã inspiraþie.
Fer (foto), fotbalist în Anglia, la

Norwich City, n-a avut nevoie de
mai mult de 100 de secunde pen-
tru a-l învinge pe noul goalkee-
per al Barcelonei, Claudio Bravo,
înscriind cu o loviturã de cap,
graþie unei centrãri semnate de
Janmaat. În prelungiri, ºi Depay
avea sã strãpungã defensiva sud-
americanilor, dupã un contraatac
purtat într-o vitezã supersonicã
de Robben, care a trimis în faþa
porþii pentru 2-0. Din postura de
rezervã, Depay punctase ºi în
meciul anterior, înscriind golul
decisiv contra Australiei (3-2).
Pânã la reuºita lui Fer, chilienii
fuseserã echipa mai prezentã în
joc. Ocaziile cu adevãrat mari
însã au lipsit. 63 faþã de 37 la sutã
au avut posesie în acest meci
fotbaliºtii din America de Sud,
plus 10-8 la ºuturi spre poartã,
dar nu i-a ajutat la nimic.

Furia aztecã ºi emoþiile
gazdelor

Neymar a înscris repede (17)
în meciul cu Camerun ºi se pã-
rea cã gazdele nu vor avea nici o
problemã în a câºtiga fãrã pro-
bleme grupa ºi a evita Olanda.
Mai ales cã Mexicul, singura care
îi putea lua faþa (la golaveraj),
juca un meci decisiv cu Croaþia.
O altã reuºitã a lui Neymar (34),
dupã ce ºi africanii punctaserã
prin Matip (26), plus golul de 3-
1 al lui Fred (din ofsaid, min. 49),
chiar cã înlãturaserã orice um-

brã de îndoialã. Însã, dupã un fi-
nal furibund, cu 3 goluri mexi-
cane în doar 10 minute (72-82),
a dat peste cap toate calculele.
Verzii mai aveau nevoie de un gol
(golaveraj 4-0, faþã de 6-2) pen-
tru a prelua ºefia grupei. Fernan-
dinho nu ºi-a lãsat fanii sã tre-
mure însã decât douã minute, fã-
când 4-1 (7-2 golaveraj). Fond
pe care mexicanii n-au mai for-
þat, iar Perisici (87) a mai salvat
ceva din onoarea croaþilor.

În sfârºit, victorie
ºi pentru Spania

În singurul meci fãrã mizã al
zilei, Spania, ridiculiazatã anterior
de Olanda ºi Chile, ºi-a luat la re-
vedere de la Mondialul brazilian
cu un succes la scor de nepre-
zentare, 3-0 contra Australiei. Vi-
cente Del Bosque a trimis în te-
ren o echipã mult schimbatã, iar
golurile încã deþinãtoarei titlului
suprem au purtat semnãturile lui
Villa, Torres ºi Mata. „Am pãrã-
sit cu demnitate Cupa Mondia-
lã. În primele minute, jucãtorii
nu ºi-au gãsit ritmul, dar treptat
am pus stãpânire pe joc ºi am fost
superiori adversarilor. Am fost
puþin mai slabi decât primele
douã echipe din grupã. Olanda
ºi Chile au meritat sã se califi-
ce. Noi am jucat slab, dar ad-
versarii au fost puternici”, a spus
dupã meci selecþionerul iberic,
Vicente Del Bosque.

Olanda  2-0  Chile
Stadion: Corinthians – Sao Paulo, spectatori: 62.996.

Au marcat: Fer 77, Depay 90+2.

Cillessen – Janmaat, Vlaar, De Vrij, Blind
– De Jong – Wijnaldum, Sneijder (Fer 75),
Kuyt (Kongolo 89) – Robben, Lens (De-
pay 69).

Selecþioner: Louis van Gaal.

Bravo – Medel, Silva (Valdivia 70), Jara
– Isla, Aranguz, Diaz, Mena – Gutierrez
(Beausejour 46) – Sanchez, Vargas (Pi-
nilla 81).

Selecþioner: Jorge Sampaoli.

Cartonaºe galbene: Blind 64 / Silva 25.
Arbitru: Bakary Gassama (Gambia).

Australia  0-3  Spania
Stadion: Da Baixada – Curitiba, spectatori: 39.375.

Au marcat: Villa 36, Torres 69, Mata 82.
Ryan – NcGowan, Spiranovici, Wilkin-

son, Davidson – McKay, Jedinak, Bozanici
(Bresciano 72) – Leckie, Oar (Troisi 61) –
Taggart (Halloran 46).

Selecþioner: Angelo Postecoglou.

Reina – Juanfran, Albiol, Ramos, Alba
– Alonso (D. Silva 84), Iniesta, Koke –
Cazorla (Fabregas 68), Torres, Villa
(Mata 57).

Selecþioner: Vicente Del Bosque.

Camerun  1-4  Brazilia
Stadion: Nacional – Brasilia, spectatori: 69.112.

Au marcat: Matip 26 / Neymar 17, 34, Fred 49, Fernandinho 84.
Itandje – Nyom, N’Koulou, Matip, Be-

dimo – N’Guemo – Choupo-Moting (Ma-
koun 81), M’Bia, Enoh, Moukandjo (Salli
58) – Aboubakar (Webo 72).

Selecþioner: Volker Finke.

Cesar – Alves, T. Silva, D. Luiz, Marce-
lo – Paulinho, L. Gustavo, Oscar – Hulk,
Neymar, Fred.

Selecþioner: Felipe Scolari.
Cartonaºe galbene: Enoh 11, Salli 75, M’Bia 80.

Arbitru: Jonas Eriksson (Suedia).

Croaþia  1-3  Mexic
Stadion: Pernambuco – Recife, spectatori: 41.212.

Au marcat: Perisici 87 / Marquez 72, Guardado 75, Hernandez 82.
Pletikosa – Srna, Corluka, Lovren, Vrsal-

jko (Kovacici 58) – Rakitici, Pranjici (Jela-
vici 74) – Perisici, Modrici, Olici (Rebici 69)–
Mandzukici.

Selecþioner: Niko Kovaci.

Ochoa – Aguilar, Rodriguez, Marquez,
Moreno, Layun – Herrera, Vasquez, Guar-
dado (Fabian 84) – Dos Santos (Hernandez
62), Peralta (Pena 79).

Selecþioner: Miguel Herrera.
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17 iunie: Belgia – Algeria 2-1

18 iunie: Rusia – Coreea S. 1-1

22 iunie: Belgia – Rusia 1-0

22 iunie: Coreea S. – Algeria 2-4

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: Elveþia – Franþa 2-5

21 iunie: Honduras – Ecuador 1-2

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: Argentina – Iran 1-0

22 iunie: Nigeria – Bosnia 1-0

25 iunie, 19:00: Nigeria – Argentina
25 iunie, 19:00: Bosnia – Iran

16 iunie: Germania – Portugalia 4-0

17 iunie: Ghana – Statele Unite 1-2

21 iunie: Germania – Ghana 2-2

23 iunie: Statele Unite – Portugalia 2-2
26 iunie, 19:00: Portugalia – Ghana
26 iunie, 19:00: Statele Unite – Germania
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GRUPA E

Franþa 6p (8-2)

Ecuador 3p (3-3)

Elveþia 3p (4-6)

Honduras 0p (1-5)

GRUPA F
ARGENTINA 6p (3-1)

Nigeria 4p (1-0)

Iran 1p (0-1)

Bosnia 0p (1-3)

GRUPA G
Germania 4p (6-2)

Statele Unite 4p (4-3)

Ghana 1p (3-4)

Portugalia 1p (2-6)

GRUPA H
BELGIA 6p (3-1)

Algeria 3p (5-4)

Rusia 1p (1-2)

Coreea de Sud 1p (3-5)

Criterii de departajare în caz de
egalitate de puncte

1. Golaverajul general (diferenþa de
goluri dupã toate meciurile din grupã).

2. Numãrul mai mare de goluri mar-
cate în toate meciurile din grupã.

3. Numãrul mai mare de puncte obþi-
nute dupã meciurile din grupã între echipe-
le aflate la egalitate.

4. Diferenþa de goluri în meciurile din
grupã între echipele în cauzã.

5. Numãrul mai mare de goluri mar-
cate în meciurile din grupã între echipele
aflate la egalitate.

6. Prin tragere la sorþi efectuatã de Co-
misa de organizare a FIFA.

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

primele „optimi” de la CMprimele „optimi” de la CMprimele „optimi” de la CMprimele „optimi” de la CMprimele „optimi” de la CM

Nigeria – Argentina
Stadion: Beira-Rio – Poro Alegre, ora

19.00, TVR 1
Arbitru: Nicola Rizzoli (Italia).
Meciuri directe – 6: 1-1-4 (golaveraj

6-8). La CM, cele douã s-au întâlnit de
trei ori pânã acum, impunându-se de
fiecare datã Argentina: 2-1 în 1994 ºi
1-0 în 2002 ºi 2010. Ultimul meci
direct s-a consumat în 6 septembrie
2011, 3-1, tot în favoarea „pumelor”,
într-un amical.

Programul zilei la CM
Bosnia – Iran

Stadion: Fonte Nova – Salvador, ora
19:00, TVR 2.

Arbitru: Carlos Velasco Carballo
(Spania).

Meciuri directe – 5: 0-1-4 (golave-
raj 7-16). Cum Bosnia se aflã în
premierã la o CM, cele douã nu s-au
întâlnit în cadrul comprtiþiei. Ultima
confrunatre directã a avut loc în 12
august 2009, 3-2 pentru Iran, într-un
joc test.

Ecuador – Franþa
Stadion: Maracana – Rio De Janeiro,

ora 23:00, TVR 1.
Arbitru: Noumandiez Doue (Coasta de

Fildeº).
Meciuri directe – 1: 0-0-1, (golaveraj

0-2; amical disputat în 27 mai 2008).

Honduras – Elveþia
Stadion: Amazonia – Manaus, ora 23:00,

TVR 2.

Arbitru: Nestor Pitana (Argentina).
Meciuri directe – 1: 0-1-0 (golaveraj

0-0; s-a întâmplat la CM 2010).

Dupã 4-1 cu Camerun, selecþio-
nerul Braziliei, Luiz Felipe Scolari,
considerã cã echipa sa este „aproa-
pe de nivelul ideal”,

„Am reuºit sã ne calificãm, dar a
fost dificil. Camerunul putea fi una
dintre echipele implicate în lupta
pentru calificare. Dupã meciul lor
din aceastã searã, îþi spui cã nu este
posibil ca aceastã echipã sã aibã
trei înfrângeri în grupã. Noi suntem
aproape de nivelul ideal ºi este
important sã ajungem la acest nivel
în momentul meciurilor cu eliminare
directã. Acum trebuie sã comitem
mai puþine greºeli. În grupe îþi poþi

Fundaºul mexican Rafael Marquez a ega-
lat recordul conaþionalului sãu, atacantul,
Cuauhtemoc Blanco, care marcase la trei
ediþii de Cupã Mondialã , dupã ce a des-
chis scorul în meciul cu Croaþia (3-1).

Marquez, 35 ani, fost jucãtor la FC Bar-
celona, a marcat câte un gol la ediþiile CM
2006 ºi CM 2010, ºi a devenit în Brazilia

Rafa Marquez, al treilea
Mondial cu gol marcat

primul cãpitan al naþionalei mexicane care
a participat la 4 Mondiale (2002, 2006,
2010, 2014).

Blanco a marcat la CM 1998, CM 2002
ºi CM 2010. Marquez este ºi jucãtorul me-
xican cu cele mai multe meciuri disputate
la Mondiale — 15, inclusiv cel de luni,  ju-
cat cu Croaþia.

Foarte bucuros pentru reuºitele tinerilor Leroy Fer (24 ani) ºi -
Memphis Depay (20 ani), intraþi în teren cu doar câteva minute înain-
te de a înscrie golurile care au adus victoria Olandei în meciul cu
Chile, Louis van Gaal a recunoscut cã antrenoratul sãu înseamnã ºi
„ºansã”.

„Secretul antrenoratului meu este ºi ºansa. ªtiam cã Fer se miºcã
foarte repede, cã este foarte bun la fazele cu capul. În ce-l priveºte pe
Memphis, am vãzut cã avem mai mult spaþiu, Robben a rãmas un pic
mai retras în apãrare, fapt care a bulversat adversarul, i-a centrat ºi

Scolari, încântat de echipa sa:
„Suntem aproape de nivelul ideal”

permite asta, însã în faza urmãtoare
nu mai este posibil, pentru cã soarta

unui meci poate depinde de un
singur gol. Este ceea ce trebuie sã
schimbãm în jocul nostru”, a decla-
rat selecþionerul brazilian dupã meci.

Cât despre Chile, adversarul din
„optimi”, Scolari a afirmat: „Am
jucat de douã ori împotriva chilie-
nilor ºi vãd dificultãþile. Sunt
oameni care cred cã Chile este uºor
de învins, însã echipa are calitate.
Vom încerca sã câºtigãm. Dacã
puteam alege adversarul, aº fi ales
un altul. Chile este o echipã sud-
americanã, care are calitate ºi
organizare”, a adãugat selecþionerul
Braziliei.

a înscris în urma unei acþiuni de clasã mondialã. Despre viitoarea
noastrã adversarã nu vreau sã mã pronunþ pentru cã nu vreau sã
provoc nici o echipã. Toate echipele care se vor califica în optimile
de finalã sunt foarte bune, deci nu pot sã vorbesc despre preferinþe în
acest sens”, a declarat Van Gaal.

„Locul 1 este mai mult decât meritat. Nimeni nu se aºtepta sã
reuºim acest lucru. Am spus cã meciul va fi decis de spaþiile rãmase
în ultimele 15 minute ºi aºa a fost. Când joci frumos ºi ai creativitate,
poþi obþine rezultate bune, este o mare bucurie”, a mai spus Van Gaal.

Van Gaal: „Secretul antrenoratului meu este ºi ºansa”
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Clubul CS Universitatea Craiova anunţă selecţii pentru copii şi juniori
născuţi în anii 2000, 2001 şi 2002. Astfel, astăzi, de la ora 9, pe stadionul
„Electroputere” pot veni să dea probe copiii născuţi în 2002. Tot astăzi,
de la ora 18, pe terenul „Zoltan Crişan” din complexul „Ion Oblemenco”
vor veni copiii născuţi în 2002, iar mâine, de la ora 18, tot pe „Zoltan
Crişan”, este selecţie pentru copiii născuţi în 2001.

CS Universitatea Craiova a ple-
cat ieri în stagiul de pregătire de la
Dragovac, o localitate din nordul
Sloveniei, la graniţa cu Austr ia.
Ionel Gane a surprins lăsându-l
acasă pe tânărul Cristi Ganea, unul
dintre jucătorii de bază ai stagiunii

Jucători importanţi în sezonul trecut, Ganea şi Ljubinkovic
n-au plecat în stagiul de vară, acolo unde sunt însă
anonimii Berceanu, Valskis şi Chera

trecute, acesta urmând să se pre-
gătească la echipa secundă alături
de ceilalţi „refuzaţi” ai lui Gane:
stoperul sârb Vukasin Tomic, fun-
daşul dreapta Tome Kitanovski,
stoperul Răzvan Patriche, pus pe
lista de transferuri şi un alt jucător

important al Craiovei în sezonul
precedent, Zoran Ljubinkovic. În
schimb, au fost păstraţi în lot ata-
cantul lituanian Valskis, care nu a
convins până acum la Craiova, sto-
perul Andrei Berceanu, care la 25
de ani nu are deloc un CV de re-
marcat, cât şi brazilianul Jean Che-
ra, „prietenul lui Neymar”, care, la
fel ca Berceanu, va avea şanse să
confirme în amicale pentru a sem-
na cu oltenii. Unul dintre jucătorii
din Capul Verde, fundaşul Kay, tre-
buie să repete testele medicale, pri-
mele indicând o mică problemă
cardiacă. De la 1 iulie se vor alătu-
ra lotului craiovean şi ieşenii Avră-
mia şi Herghelegiu, af laţi până
atunci sub contract cu Iaşiul. În
Slovenia, CSU Craiova va susţine
5 amicale, 4 dintre ele fiind deja
stabilite, cu Slaven Belupo (Croa-
ţia), Vardar Skopje (Macedonia),
Jagodina (Serbia, viitoarea adver-
sară din Europa League a CFR-ului
şi fosta echipă a lui Tomic) şi NK
Celje (Slovenia) . Digisport.ro

anunţa ieri că oficialii CSU nego-
ciază pentru achiziţionarea fostu-
lui atacant al Vasluiului, brazilianul
Wesley.

Lotul CS
Universitatea
pentru
cantonamentul
din Slovenia:

Portari: Bojan Brac, Cătălin Stra-

ton, Ionuţ Irimia, Ilie Burci
Fundaşi: Sebastian Achim, Ovi-

diu Dănănae, Cosmin Frăsinescu,
Andrei Berceanu, Bogdan Vătăje-
lu, Gabriel Velcovici

Mijlocaş i: Viorel Ferfelea, Ale-
xandru Mateiu, Mihăiţă Pleşan,
Madson, Nuno Rocha, Alexandru
Neacşa, Andrei Sin, Alexandru Bă-
luţă, Nicuşor Bancu

Atacacţi: Andrei Ivan, Costin
Curelea,  Nerijus Valskis , Răzvan
Gorovei, Jean Chera.

Ionel Gane spune că-şi doreşte
ca echipa să joace un fotbal ofen-
siv, nu pe contraatac, iar sistemul
de joc va fi ales în funcţie de jucă-
torii pe care-i va avea la dispoziţie.
 Am fost şivoi rămâne adeptul fot-
balului ofensiv, poate şi pentru că
sunt atacant şi îmi place golul. Fi-
losofia mea despre fotbal este că e
un joc de bărbaţi, curajos şi plin
de elan, nu unul de aşteptare sau
în care să joci la ciupeală. Vreau
ca echipa mea să intre pe teren şi
să forţeze golul din primele minu-
te. Ca sisteme de joc, îmi plac 4-
3-3 şi 4-4-2, dar în această perioadă
caut să-mi cunosc cât mai bine
jucătorii, să discut cu fiecare în
parte, să văd pe ce post se simt
cel mai bine, apoi voi încerca să-i
pun în valoare cât mai bine. De-
geaba prefer eu un sistem dacă ju-
cătorii îmi spun că nu se simt bine
în acea formulă şi nu dau randa-
ment maxim. De asemenea, sunt
adeptul regulilor, al disciplinei. Ţin

Gane promite un joc
ofensiv al Craiovei
Antrenorul oscilează între aşezările 4-3-3 şi 4-4-2

la anumite principii, pe care eu o
să le comunic jucătorilor în aceas-
tă perioadă, dar sunt şi dispus la
comunicare. Le cer să fie echili-
braţi în tot ceea ce fac şi să înţe-
leagă că grupul e cel mai impor-
tant, nu voi pune niciodată un ju-
cător mai presus decât echipa”
spune antrenorul Craiovei.

Madson – certitudine, Chera –
de văzut

Gane aşteaptă să se convingă
în privinţa jucătorilor pe c are-i are
în probe în Slovenia, unii fiind
însă c ertitudini,  precum brazilia-
nul Madson, în timp ce Jean Che-
ra trebuie să demonstreze ce poa-
te în mec iurile amicale din Slo-
venia.  „Pe Madson îl ştim de la
Vaslui, unde era un jucător de
bază, un recuperator foarte bun,
dar şi cu simţ al fazei ofens ive,  a
dat destule goluri (dou, n. r.) .
Despre Jean Chera nu mi-am fă-

cut încă o părere. L-am avut doar
la un antrenament. Cu siguranţă
es te un juc ător foarte talentat,
dar are un minus  în ceea c e pri-
veşte continuitatea, în ultimii doi
ani a fos t mai mult plimbat dec ât
a jucat. Ca să-şi demonstreze ta-
lentul va trebui să munc easc ă
foarte mult, iar  noi vom încerca
să îi asigurăm liniştea pe c are la
alte echipe nu a găsit-o în alte
părţi” a declarat Gane.  Antreno-
rul l-a c onfirmat pe Pleşan în
postura de căpitan, urmând să se
decidă în privinţa celorlalţi pur-
tători ai banderolei: „Primul c ă-
pitan va f i Pleşan, un jucător im-
portant pentru noi, voi vedea care
vor fi următorii.  Căpitanul trebu-
ie să fie un lider adevărat, un ju-
cător care pe teren pune primul
capul în contră şi trage grupul
după el. Când porţi banderola de
căpitan la Universitatea Craiova,
trebuie să fii conştient de respon-
sabilitatea pe care o ai”.

„Pe suporterii sceptici îi pot
convinge cu evoluţia echipei”

Gane a vorbit şi despre reticenţa
cu care a fost privit de suporterii
din Bănie, CV-ul său nefiind unul
pe măsura aşteptărilor în privinţa
noului tehnician. „Nu mi-a fost uşor
cu înţepăturile unor suporteri, dar
cu vorbe n-o să-i conving. Am mare
încredere că, dacă le vom oferi ol-
tenilor un joc frumos, ei îl vor apre-
cia. Eu nici ca jucător n-am fost
numai aplaudat, dimpotrivă, dacă ar
fi fost să ţin cont de toate înjurătu-
rile luate la ratări, trebuia să mă fi
lăsat de fotbal. Dar pe mine lucru-
rile astea mă ambiţionează. Pun

multă pasiune în ceea ce fac şi nu
mă sperie nimic. Dacă ar fi venit
un antrenor cu nume, probabil că
ar fi fost primit mai bine, dar până
la urmă tot problema jocului echi-
pei se punea. Se tot repetă că am
retrogradat cu două echipe, dar nu
se spune conjunctura în care le-am
preluat, în mijlocul campionatului,
cu multe puncte de recuperat şi cu
multe probleme financiare. Jucăto-
rii erau neplătiţi de luni de zile iar
noi abia strângeam bani să facem
deplasările. Nu a fost deloc uşor în
condiţiile astea şi totuşi jocul a plă-
cut ochiului. Eu cred că ăsta e un
aspect important, mai ales pentru
olteni” spune fostul atacant.

Tenis, Wimbledon

Begu, în turul 2,
Mitu, eliminată

Tenismena Irina Begu (locul 81 WTA) s-a calificat
ieri în turul secund al turneului de Mare Şlem de la
Wimbledon, după ce a învins-o, la capătul unui meci
care a durat 2 ore şi 22 de minute pe franţuzoaica
Virginie Razzano (locul 97 WTA), scor 1-6, 6-4, 7-5.

În turul secund, Begu va avea o misiune mult mai
dificilă, fiindcă o va întâlni pe nemţoaica Andrea Pet-
kovic, cap de serie 20 la Wimbledon. Învinsa Simonei
Halep în semifinalele de la Roland Garros a trecut uşor
de Katarzyna Piter, scor 6-4, 6-1. În schimb, Andreea
Mitu (locul 213 WTA), jucătoare venită din calificări,
nu i-a făcut faţă Angneskăi Radwanska, finalista de
acum doi ani de la turneul londonez, care s-a impus
cu 6-2, 6-1 după doar 48 de minute. Aseară au intrat
pe iarba de la All England Tennis and Crocket Club şi
Simona Halep, Sorana Cârstea şi Alexandra Cadanţu.

Selecţii la CSU pe „Electro”
şi „Zoltan Crişan”
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