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- Diferenţa dintre profesori
şi elevi, Popescule, este că ele-
vii rămân uimiţi la întrebări,
iar profesorii la răspunsuri.
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La Ierusalim şi
Tel Aviv, memoria
e mereu vie

Şedinţa comună a guverne-
lor român şi israelian, de la Ie-
rusalim, „capitala unită şi eter-
nă a Israelului”, constituie un
evenime nt de o amplitudine
aparte, în contextul perenelor
trainice relaţii dintre cele două
ţări, niciodată răcite, dar nici
cultivate cu discretă ipocrizie.
Ceea ce ştim este că Israelul, o
ţară cu destui inamici, dar şi po-
tenţiali neprieteni în regiune, a
simţit de-a lungul timpului me-
reu aproape Bucureştiul. Şi la
această stare de lucruri a con-
tribuit, chiar decisiv, fostul lider
comunist Nicolae Ceauşescu...

Opera Română Craiova se pregăteşte să tragă cortina stagiu-
nii 2013-2014. Aproape fiecare spectacol a fost o mică steluţă adă-
ugată la coroana pe care instituţia şi-o meşteşugeşte singură,
apelând la creaţie şi multe-multe eforturi. Părând că s-a intensi-
ficat şi mai mult odată cu schimbare denumirii instituţiei, spec-
tacolul muzical continuă şi în vacanţă, când cele mai frumoase
momente vor fi coborâte de pe scenă şi vor fi aduse în aer liber
pentru a bucura pe toţi craiovenii. În toamnă, odată cu noua sta-
giune, se va deschide o cutie cu surprize la care inventiva condu-
cere a instituţiei a început deja să înşire primele mărgăritare.
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O stagiune de succes
pentru Opera Română Craiova
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Arestaţi pentru
că vindeau
asigurări auto
false

Doi tineri de 22, respectiv 26
de ani, din Craiova, au fost ares-
taţi pe 30 de zile, în cursul zilei de
ieri, pentru comiterea infracţiuni-
lor de înşelăciune în formă conti-
nuată şi fals material în înscrisuri
oficiale în formă continuată. Cei
doi, împreună cu alţi trei bărbaţi,
unul dintre ei fiind fugit în prezent,
au înşelat câteva zeci de persoane
vânzându-le asigurări auto false
pentru maşini înmatriculate în spe-
cial în Bulgaria. Oamenii legii fac
apel la craiovenii care au căzut vic-
time ale tinerilor să se prezinte la
sediul Secţiei 2 Poliţie Craiova.

Evaluarea
Naţională s-a
încheiat cu un
eliminat în Dolj
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Parþial
înnorat

Parlamentul a adoptat, ieri, declaraþi prin care
se cere demisia preºedintelui Traian Bãsescu,
urmare a scandalului în care e implicat fratele
sãu, Mircea Bãsescu. Documentul a fost adop-
tat de plenul comun al celor douã Camere cu 344
voturi „pentru”, nici un vot „împotrivã” ºi 17
abþineri, în condiþiile în care parlamentarii PDL ºi
PMP au absentat. Declaraþia politicã a fost cititã
în plen de cãtre senatorul PSD Gabriela Firea ºi
ea menþioneazã cã „având în vedere atingerea
gravã ºi iremediabilã adusã instituþiei prezidenþi-
ale prin implicarea fratelui preºedintelui în fapte
de corupþie extrem de grave, precum ºi relaþia
acestuia cu persoane care aparþin unor grupuri
de crimã organizatã foarte periculoase, care au
fost folosite în interes electoral ºi de cãtre preºedin-
tele României, luând în considerare implicarea aflãrii
adevãrului ºi înfãptuirii actului de justiþie prin invo-
carea imunitãþii preºedintelui României în mai multe
cazuri aflate în cercetare, în scopul garantãrii presti-
giului ºi independenþei justiþiei în faþa cetãþenilor
României prin eliminarea oricãrei suspiciuni de in-
fluenþare sau favorizare a apropiaþilor de cãtre pre-
ºedintele þãrii, persoana a cãrui atribuþie constituþi-
onalã este numirea sau revocarea din funcþie a ma-
gistraþilor, precum ºi a conducãtorilor parchetelor ºi
instanþelor de judecatã, þinând cont de realitatea
politicã la nivel regional ºi european ºi îngrijoraþi de
impactul imens pe care scandalul legat de implicarea
preºedintelui României îl are în planul credibilitãþii
statului român, al capacitãþii de a fi un partener solid
de dezbatere, negociere ºi decizie a participãrii Ro-
mâniei, menite sã contribuie la stabilitatea ºi securi-
tatea þãrii noastre în regiune, caz în care este impe-
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Ponta: Acordul
cu PP-DD
nu presupune
candidat comun
la prezidenþiale

Preºedintele PSD, premie-
rul Victor Ponta, a precizat,
ieri, cã acordul politic
dintre PSD ºi PP-DD, semnat
ieri, „nu prevede nimic legat
de candidatura la preziden-
þiale”. „Vreau sã fac douã
precizãri, ca sã nu fie dupã
aceea întrebãri inutile. Nu
prevede acest acord nimic
legat de candidatura la
prezidenþiale. Candideazã
candidatul PP-DD, candi-
deazã cel care va fi desem-
nat de USD, deci nu se pune
problema sã avem un candi-
dat comun, ar fi destul de
dificil, cel puþin în primul
tur. În turul al doilea, sigur,
o sã vedem ºi o sã ne susþi-
nem reciproc”, a precizat
Ponta. Întrebat ce înseamnã
aceastã susþinere reciprocã
din turul al doilea ºi dacã
PSD l-ar susþine pe Dan
Diaconescu în cazul în care
acesta ar ajunge în turul
doi, Ponta a precizat: „Nu
ºtiu cine va fi candidatul
PP-DD, dacã nu intrã
candidatul nostru în turul
doi, sigur cã îl vom susþine”.
PSD ºi PP-DD au încheiat,
ieri, un protocol de colabo-
rare parlamentarã ºi la nivel
local, liderul PSD  preci-
zând cã nu este vorba despre
intrarea PP-DD în Guvern ºi
cã acest protocol va fi pânã
la alegerile parlamentare
din 2016.

rios necesar ca reprezentarea statului român sã se ba-
zeze pe instituþii puternice, asupra cãrora sã nu planeze
suspiciuni din zona combaterii crimei organizate, Parla-
mentul României, instituþia fundamentalã a democra-
þiei, (...) adoptã prezenta declaraþie politicã: Preºedinte-
le României, domnul Traian Bãsescu, nu mai este în-
dreptãþit sã asigure prestigiul, independenþa ºi legiti-
mitatea funcþiei prezidenþiale, motiv pentru care sã-ºi
asume de îndatã demisia din funcþia de preºedinte al
României”. ªedinþa a durat mai puþin de o jumãtate de
orã, iar votul a fost deschis, prin ridicare de mânã.

Propunerea de adoptare a unei declaraþii politice
privind demisia preºedintelui Traian Bãsescu a fost
formulatã, luni, de preºedintele Senatului, Cãlin Po-
pescu Tãriceanu. Anterior ºedinþei de plen de ieri,
Birourile permanente ale celor douã Camere au decis
sã modifice textul iniþial, în sensul de a nu mai cere
„demisia de onoare” a ºefului statului, ci demisia
efectivã. „S-a fãcut o propunere în Birourile perma-

nente, în sensul cã nu putem sã vorbim de o demi-
sie de onoare, ºi pur ºi simplu sã se cearã demisia,
pentru cã s-a apreciat cã o demisie de onoare nu ar
fi trebuit solicitatã. Demisia de onoare e un act
unilateral care protejeazã onoarea celui care este în
aceastã situaþie. S-a apreciat cã cererea de demisie
e suficientã pentru a se produce acest lucru”, a
precizat secretarul Camerei, Niculae Mircovici. Par-
tidele politice parlamentare ºi-au fãcut cunoscute
poziþiile vizavi de aceastã declaraþie încã de luni
sau marþi, doar UDMR a aºteptat pânã ieri. Astfel,
PDL ºi PMP au decis sã boicoteze ºedinþa, pe când
preºedintele PSD, Victor Ponta, a declarat cã parla-
mentarii PSD-UNPR o vor vota, ca ºi liderul PC,
Daniel Constantin. Liderul UDMR, Kelemen Hu-

nor, a anunþat ieri dimineaþã cã parlamentarii Uniunii
vor vota „dupã conºtiinþã”, subliniind cã „în acest
moment nu avem elemente pentru a stabili o vinovã-
þie a lui Traian Bãsescu. Dacã ne gândim doar politic,
toatã lumea este de acord ºi trebuie sã se vadã care
este acum rolul preºedintelui Traian Bãsescu într-un
astfel de scandal ºi, din acest punct de vedere, cu
sau fãrã declaraþia Parlamentului, fiecare om are ca-
pacitatea de a spune ce crede despre Traian Bãsescu
ºi nu trebuie sã facem din acest subiect acum, cu
patru luni înainte de terminarea mandatului sãu, o
luptã politicã”. Întrebat, dupã adoptarea declaraþiei,
cum vede faptul cã UDMR s-a abþinut la vot, premie-
rul Ponta a rãspuns cã „nu a existat o obligaþie în
coaliþie” ºi cã fiecare parlamentar „a votat aºa cum
crede”. Într-o declaraþie susþinutã marþi searã, de la
Palatul Cotroceni, preºedintelui Traian Bãsescu le-a
transmis „domnilor” care îi cer plecarea din funcþie cã
nu ia în considerare demersurile.

Premierul Victor Ponta a decla-
rat, ieri, cã în cursul zilei de luni l-a
întrebat pe preºedintele Traian Bã-
sescu în legãturã cu desemnarea lui
Ioan Rus în funcþia de ministru al
Transporturilor, în locul lui Dan
ªova, ºeful statului transmiþându-
i cã este de acord. Ponta a preci-
zat, rãspunzând unei întrebãri, cã
nu se aºteaptã ca Bãsescu sã
amâne procedurile de desemnare.
„Nu, l-am întrebat de acest lucru
ºi mi-a spus cã este de acord. Azi

Populaþia ºi micii consumatori vor plãti de la 1 iulie cu 2,5% mai mult pentru
gazele consumate, iar factura companiilor va urca cu 1,5%, pentru cã au cres-
cut importurile de gaze din Rusia, a declarat ieri preºedintele Autoritãþii Naþi-
onale de Reglementare în Energie (ANRE), Niculae Havrileþ. Guvernul s-a
angajat faþã de FMI sã renunþe treptat la preþurile reglementate la electricitate
ºi gaze. Populaþia beneficiazã de o perioadã mai lungã de aplicare a liberalizãrii
preþurilor gazelor naturale, respectiv pânã în 2018, termen care ar putea fi însã
prelungit cu un an. Pentru consumatorii noncasnici de gaze, dereglementarea
ar urma sã se încheie la 1 octombrie 2014. Luna iulie va aduce ºi scumpirea
energiei electrice, întrucât ANRE va recunoaºte în facturi costurile Hidroelec-
trica ºi Nuclearelectrica cu impozitul pe construcþiile speciale. Impozitul pe
proprietate pentru construcþiile speciale, de 1,5% din valoarea construcþiei, a
fost introdus la începutul acestui an. Prima tranºã din taxã a fost plãtitã pânã
la 26 mai, iar a doua are ca termen data de 25 septembrie.

Liderii PSD Victor Ponta ºi Liviu Dragnea au fost
solicitaþi, ieri, sã comenteze acuzaþiile Agenþiei Naþi-
onale pentru Integritate (ANI) referitoare la adopta-
rea unei legi care permite aleºilor sã facã parte din
AGA, cei doi arãtând cã legea se referã ºi la liberalul
Klaus Iohannis (n.r. – primarul Sibiului), care acum
poate candida la prezidenþiale. „(Liberalii - n.r.) ne-au
ajutat ieri la acea lege cu incompatibilitãþile, pentru
cã e o lege care se referã ºi la domnul Iohannis. Dom-
nia sa poate candida acum fãrã probleme”, a spus
Ponta. Întrebat despre acuzaþiile ANI, care vorbea
despre o nouã „marþea neagrã”, având în vedere cã
legea întrerupe proceduri pentru 1.200 de primari (n.r.
– declaraþi incompatibili tocmai pentru cã fac parte
din AGA unor asociaþii de interes local sau regional),
Ponta a rãspuns: „Bun, dacã e ºi domnul Iohannis
printre ei, înseamnã cã e un lucru bun”. La rândul
sãu, preºedintele executiv al PSD, Liviu Dragnea, a
arãtat cã legea a fost „datã”, în opinia sa, pentru -
Klaus Iohannis. „Eu nu am fost la vot, dar cred cã e o
lege, cred cã a fost datã pentru domnul Klaus Iohan-

Ioan Rus, noul ministru
al Transporturilor

ANRE: Populaþia va plãti cu 2,5%
mai mult pentru gaze de la 1 iulie

nu, luni l-am întrebat, mi-a spus
cã e dreptul primului-ministru de
a propune ºi nu mã va împiedica
în acest sens”, a subliniat premie-
rul. Ioan Rus a fost propus pen-
tru postul de ministru al Trans-
porturilor, iar Dan ªova va fi pur-
tãtor de cuvânt al PSD ºi poate
reveni în funcþia de ministru dupã
alegerile prezidenþiale din noiem-
brie, a anunþat, marþi searã, premie-
rul. Asearã, Rus a ºi depus jurãmân-
tul ca ministru al Transporturilor.

ANI vorbeºte de o nouã „marþea neagrã”, Ponta ºi Dragnea
spun cã s-au gândit la Iohannis

nis, am înþeles cã are probleme ºi sã fim
siguri cã poate sã candideze”, a spus Drag-
nea. Întrebat ce se întâlmplã însã cu ceilalþi
aleºi locali, Dragnea a rãspuns: „Ceilalþi nu
candideazã”. Camera Deputaþilor a adop-
tat, marþi, un proiect de lege care prevede
ca primarii sau preºedinþii de CJ sã fie re-
prezentanþii comunitãþilor în adunãrile ge-
nerale ale asociaþiilor de dezvoltare intercomunitarã.
Proiectul de lege a fost iniþiat de ºase deputaþi PSD,
printre care Florin Iordache ºi Marian Neacºu. Ini-
þiatorii au precizat cã „în practica administrativã s-a
apreciat cã este legal ca primarii, respectiv preºedin-
þii consiliilor judeþene sã reprezinte unitãþile adminis-
trativ-teritoriale în adunarea generalã a asociaþiei ºi
în consiliul director. (...) Datã fiind inexistenþa unor
prevederi exprese, ANI a apreciat, în opinia noastrã,
în mod abuziv, cu exces de putere, cã funcþiile de
primar ºi preºedinte al consiliului judeþean sunt in-
compatibile cu calitatea de reprezentant al comunei,
oraºului, municipiului ºi judeþului în adunarea gene-

ralã a asociaþiei de dezvoltare intercomunitarã. Iatã
de ce considerãm cã se impune ca aceastã situaþie sã
fie reglementatã fãrã echivoc, stabilindu-se în mod
expres faptul cã primarii ºi preºedinþii CJ sunt repre-
zentanþi de drept ai unitãþilor administraiv-teritoriale
în adunãrile generale ale asociaþiilor de dezvoltare
intercomunitarã, calitate pe care o pot delega prin act
administrativ”, au explicat iniþiatorii în expunerea de
motive a proiectului. ANI nu susþine modificarea Legii
51/2006 prin care primarii sau preºedinþii de CJ ar
putea fi membri în adunãrile generale ale asociaþiilor
de dezvoltare intercomunitarã, precizând cã nici nu i
s-a cerut un punct de vedere privind acest demers.
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Şedinţa comună a guvernelor ro-
mân şi israelian, de la Ierusalim, „ca-
pitala unită şi eternă a Israelului”,
constituie un eveniment de o ampli-
tudine aparte, în contextul perene-
lor trainice relaţii dintre cele două
ţări, niciodată răcite, dar nici culti-
vate cu discretă ipocrizie. Ceea ce
ştim este că Israelul, o ţară cu des-
tui inamici, dar şi potenţiali neprie-
teni în regiune, a simţit de-a lungul
timpului mereu aproape Bucureştiul.
Şi la această stare de lucruri a con-
tribuit, chiar decisiv, fostul lider co-
munist Nicolae Ceauşescu, comu-
nitatea evreiască din ţară, ca şi cea
reîntoarsă acasă, lângă aceste reali-
tăţi adăugându-se şi abilitatea diplo-
maţiei de la Bucureşti, după 1990.
Fiecare dintre aceste detalii se poate
nuanţa, cu tuşele de rigoare. Destu-
le au fost dificultăţile, nu uşor de sur-

MIRCEA CANŢĂR

La Ierusalim şi Tel Aviv,
memoria e mereu vie

montat, inclusiv din cauza multor
abordări nelipsite de maliţiozitate, deşi
realităţile, odată cunoscute, au fost
şi asumate, încât nu mai pot fi răs-
colite. Recent, cu puţină vreme îna-
intea expirării mandatului de preşe-
dinte al ţării, marele bărbat de stat
Shimon Peres a evocat, într-o întâl-
nire cu premierul Victor Ponta, trai-
nicele punţi de legătură dintre cele
două ţări, reamintind, între altele, do-
vada unei memorii fabuloase şi vii,
că România, după războiul de 6 zile,
din 1967, a fost singura ţară din blo-
cul răsăritean care n-a rupt relaţiile
cu Israelul. Nu mai zăbovim asupra
conţinutului aces tor relaţii, de-a
dreptul consistente. Neîndoielnic,
Bucureştiul şi Tel Aviv-ul au o relaţie
specială, creată în cei 66 de ani de
relaţii bilaterale neîntrerupte, dar şi
determinarea de a înainta către o di-

mensiune strategică a cooperării,
cum se menţionează într-un comu-
nicat MAE, după întrevederea mi-
nistrul român de Externe, Titus Cor-
lăţean, cu omologul său israelian
Avigdor Lieberman, care, între alte-
le, ştie şi româneşte. Cea de-a doua
şedinţă comună a guvernului român
şi guvernului statului Israel n-a fost
doar o expresie a cordialităţii reci-
proce, ci şi posibilitatea identificării
a noi modalităţi de cooperare în plan
sectorial, în diverse domenii: econo-
mic, investiţii, cercetare şi dezvolta-
re, turism şi educaţie. De altfel, a şi
fost semnat deja, de către şefii di-
plomaţiilor română şi israeliană, Pro-
tocolul de cooperare între cele două
ministere, dar şi Programul de cola-
borare culturală, educaţională şi ştiin-
ţifică, pentru anii 2014-2017, între
guvernele conduse de Victor Ponta

şi Benjamin Netanyahu. Circumscris
acestora este şi dialogul fertil al ce-
lor doi premieri, deplina lor încrede-
re reciprocă şi, în context, o subli-
niere a lui Victor Ponta: „Vă asigur
că veţi găsi întotdeauna în Româ-
nia un partener (...). Vreau să con-
damn orice formă de violenţă care
se manifestă împotriva poporului
dumneavoastră şi a guvernului dum-
neavoastră”. Nu e loc de comentat
performanţa oratorică a premieru-
lui, atent la nuanţe, dar de această
dată trebuie lăudată mişcarea sa in-
teligentă. Israelul trăieşte într-o lu-
cidă şi necomplezentă disperare.
Convins doar că într-o lume în care
pacea şi Dumnezeu sunt figuri reto-
rice e loc şi pentru încredere în vii-
tor. Când a prevenit Occidentul că
Primăvara Arabă ar putea deveni Iar-
na Arabă, nimeni n-a vrut să audă.

Pe tot parcursul anului 2011 s-a ce-
lebrat ceea ce se credea că este în-
ceputul unei noi ere de democraţie,
libertate şi respectarea drepturilor
omului în Orientul Mijlociu. Devenit
în prezent o bombă cu ceas pentru
israelieni şi aliaţii lor vestici. Parado-
xal, deşi poziţionate în zone geogra-
fice diferite, nu la mare depărtare,
Israelul şi România au totuşi o ase-
mănare, deseori trecută cu vederea:
încrâncenarea partidelor lor politice.
Ceea ce nu li se poate însă imputa
politicienilor evrei este dragostea lor
neţărmurită, implacabilă şi devora-
toarea faţă de propria ţară. Scriito-
rul şi istoricul marocan Robert As-
saraf, care trăieşte la Paris, în car-
tea „Ariel Sharon şi bătăliile lui
politice”, descrie, fără să-şi propu-
nă precumpănitor acest lucru, şi
această virtute a evreilor.

Doar până pe 30 iunie,

Fermierii doljeni mai pot depune
Cererile de ajutor pentru Măsura 215

Promoţie la creditele
imobiliare

Sâmbătă,  28 iunie,  înc epând cu ora
12.00, o nouă serie de soldaţi profesionişti
vor depune jurământul militar, în cadrul unei
ceremonii c e se va desfăşura la sediul Ba-
talionului înstrucţie comunicaţii şi informa-
tică „Fraţii Buzeş ti” din Craiova. Aşa cum
a ţinut să ne precizeze mr. Ionuţ Daniel Şer-
ban,  ofiţerul de informare şi relaţii publice

„Ziua Porţilor Deschise” la Batalionul
„Fraţii Buzeşti”

Seminar pe tema fiscalităţii
organizat de Camera de Comerţ

se vor rosti cu această ocazie cuvin-
tele sacre ale legământului suprem 111
soldaţi profesionşti, care s -au instruit
timp de opt săptămâni în cadrul uni-
tăţii, în prima etapă a pregătirii lor, cea
a modului instrucţiei individuale. La
ceremonie vor participa, pe lângă ru-
dele militar ilor, reprezentanţi ai eşa-
loanelor superioare, cadre militare în

activitate şi în rezervă sau retragere,  re-
prezentanţi ai autorităţilor publice locale şi
ai cultelor  religioase. Cu acest prilej,  în
cazarma Batalionului ins trucţie comunica-
ţii şi informatică „Fraţii Buzeşti” se va des-
făşura, între orele 9.45 ş i 11.45, „Ziua
Porţilor Deschise”.

MARGA BULUGEAN

Camera de Comerţ şi Industrie Dolj or-
ganizează astăzi, începând cu ora 9.30, se-
minarul “Fiscalitate – Noutăţi în 2014”,
care se adresează contabililor şi economişti-
lor. Anul acesta au intrat în vigoare impor-
tante modificări referitoare la impozitul pe

profit (scutirea profitului reinvestit, tratamen-
tul fiscal al cheltuielilor cu sponsorizarea),
impozitul pe dividende şi la impozitul pe ve-
niturile microîntreprinderilor. Totodată, în-
cepând cu 1 ianuarie 2014 a fost reglemen-
tat impozitul pe construcţii - un nou impozit
ce se face venit la bugetul de stat. Gabriel
Vlăduţ, preşedintele CCI a judeţului Dolj a
precizat într-un comunicat de presă că pen-
tru a sprijini mediul de afaceri în înţelegerea
acestor modificări în legis laţia fiscală din
România şi impactul lor asupra companiilor,
Camera de Comerţ şi Professional Consul-
ting organizează un seminar ce se va con-
centra pe aspectele care pot diminua riscu-
rile legate de aplicarea inadecvată a regle-
mentarilor fiscale în vigoare.

MARGA BULUGEAN

Doar până la finele acestei luni fermie-
rii doljeni mai pot depune la sediul Agen-
ţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricul-
tură (A.P.I.A.) cererile de ajutor pentru
Măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea
animalelor, atât pentru porcine. Cererea
de ajutor poate fi completată pe format
de hârtie sau online de către solicitant,
individual, prin accesarea site-ului www.a-
pia.org.ro. „După completarea online,
cererea se tipăreşte şi la fel ca şi cererea
completată pe format de hârtie, se depu-
ne la Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi
şi Intervenţie pentru Agricultură, pe raza
căruia se află sediul social  sau pe raza teri-
torială unde solicitantul are capacitatea de
producţie cea mai mare”, se precizează într-
un comunicat al A.P.I.A. Dolj. Eventualele
greşeli care se fac la completare se corec-
tează de către solicitant prin tăiere cu o linie
orizontală, iar informaţia corectă va fi în-
scrisă alături, confirmând corecţia efectua-

tă prin semnarea şi datarea acesteia de către
acesta. Dovada depunerii cererii de ajutor o
reprezintă bonul de mână care conţine ur-
mătoarele date: centrul judeţean, numărul ce-
rerii din registrul special, data şi ora înregis-
trării, numele lizibil şi semnătura funcţiona-
rului A.P.I.A. care a primit cererea.

MARGA BULUGEAN

Până pe 19 oc tombrie,  BRD
desfăşoară o promoţie la cre-
ditele imobiliare în lei şi euro.
Clienţii care vor c ontracta un
credit imobiliar în timpul cam-
paniei vor primi garantat un Gift
Card în valoare netă de 800 de
lei, dacă îşi domiciliază venitul
într-un cont BRD,  sau de 400
lei, dac ă nu optează pentru
această variantă.„Prin acorda-
rea Gift Cardurilor cu sume ga-
rantate, promoţia noastră doreş te să aco-
pere, parţial, diversele cheltuieli ocazionate
de ac hiziţionarea şi amenajarea unei locuin-
ţe”, spune Adrian Jantea, directorul co-
merc ial responsabil cu clientela de persoa-
ne f izice la BRD. Potrivit statisticilor BRD,
majoritatea achiziţiilor făcute între  2007 şi
2014 cu ajutorul c reditelor imobiliare au
fost în blocuri de apartamente (70%), însă
doar 20% dintre ac estea sunt în c lădiri noi.
15 % dintre imobilele achiziţionate prin cre-
dit sunt case, 30% dintre acestea fiind nou-

construite. Dis tribuţia împrumuturilor  pe
zone geografice sc oate în evidenţă zona de
vest a ţării (Transilvania, Banat, Crişana,
Maramureş), cu 41% dintre credite, urma-
tă de Bucureşti, cu 19% din credite, Mun-
tenia (exclusiv Bucureşti), cu 24% şi Mol-
dova, cu 16%. Valoarea medie a creditelor
este de 51.000 EUR. Perioada de creditare
aleasă de c ei mai mulţi dintre clienţi depă-
şeşte 20 de ani, 40% dintre finanţări f iind
acordate pe 30 de ani.

MARGA BULUGEAN
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Paginã realizatã de  CARMEN ZUICAN

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului Dolj, au
anunþat cã, poliþiºtii Secþiei 2 Po-
liþie Craiova au definitivat cerce-
tãrile într-un dosar penal com-
plex privind comiterea infracþiu-
nilor de înºelãciune în formã con-
tinuatã ºi fals material în înscri-
suri oficiale în formã continua-
tã. Este vorba despre o bandã de
craioveni care în ultimele luni au
înºelat zeci de persoane cãrora

Arestaþi pentru cã vindeau asigurãri auto falseArestaþi pentru cã vindeau asigurãri auto falseArestaþi pentru cã vindeau asigurãri auto falseArestaþi pentru cã vindeau asigurãri auto falseArestaþi pentru cã vindeau asigurãri auto false
Doi tineri de 22, res-

pectiv 26 de ani, din Cra-
iova, au fost arestaþi pe 30
de zile, în cursul zilei de
ieri, pentru comiterea in-
fracþiunilor de înºelãciu-
ne în formã continuatã ºi
fals material în înscrisuri
oficiale în formã conti-
nuatã. Cei doi, împreunã
cu alþi trei bãrbaþi, unul

le vindeau asigurãri auto obliga-
torii ºi alte documente pentru au-
toturisme înmatriculate în special
în Bulgaria, dar ºi în Italia, pe
care le falsificau...acasã. Oame-
nii legii au fãcut în ultimele zile
15 percheziþii domiciliare în Cra-
iova, la locuinþe ale suspecþilor,
dar ºi la victime ale acestora ºi
au ridicat unitãþi de calculator ºi
laptop-uri, pentru care au obþi-
nut autorizaþii de percheziþii in-

formatice. În cur-
sul zilei de marþi,
poliþiºtii i-au ridi-
cat de la locuinþe
pe Bogdan Mehe-
dinþeanu, de 22 de
ani, Claudiu Cãlã-
fãteanu, de 26 ani,
ambii din Craiova
suspectaþi de sã-
vârºirea infracþiu-
nilor de înºelãciu-

ne în formã continuatã ºi fals
material în înscrisuri oficiale în
formã continuatã, Mihai Sima, de
28 de ani ºi Romicã Andrei, de
44 de ani, tot din Craiova, cer-
cetaþi pentru fals, uz de fals ºi
mãrturie mincinoasã, în acelaºi
dosar fiind cercetat ºi Constan-
tin Neagoe, de 26 de ani, din co-
muna Carpen, care este cãutat în
prezent întrucât se sustrage cer-
cetãrilor, sub aspectul sãvârºirii
infracþiunilor de uz de fals ºi mãr-
turie mincinoasã.

15 victime identificate
pânã în prezent

Cei patru craioveni au fost
conduºi la sediul Secþiei 2 Poliþei
Craiova pentru audieri, din inves-

tigaþii stabilindu-se faptul cã Bog-
dan Mehedinþeanu ºi Claudiu Cã-
lãfãteanu, coordonatorii reþelei de
falsificatori, în baza unei înþele-
geri prealabile, au indus în eroa-
re 15 persoane vãtãmate (aces-
tea au fost identificate pânã în
prezent) de la care au cerut ºi
primit suma de 7.100 lei în
schimbul unor asigurãri obliga-
torii auto ºi a altor documente
auto pentru autoturisme înmatri-
culate în România ºi în strãinã-
tate, în special în Bulgaria. Însã
cumpãrãtorii s-au ales cu docu-
mente false, iar oamenii legii sus-
pecteazã cã numãrul victimelor
este mult mai mare. Totodatã, s-
a mai stabilit cã Romicã Andrei
ºi Constantin Neagoe au folosit

astfel de documente falsificate,
iar Mihai Sima a falsificat ºase
asigurãri pentru autoturisme în-
matriculate în strãinãtate, iar
douã dintre acestea le-a folosit
personal ºtiind cã sunt false.

„În urma probatoriului adminis-
trat împotriva celor doi craioveni
de 22, respectiv 26 de ani s-a pus
în miºcare acþiunea penalã pentru
sãvârºirea infracþiunilor de înºe-
lãciune în formã continuatã ºi fals
material în înscrisuri oficiale în
formã continuatã ºi au fost reþi-
nuþi pentru 24 de ore. În cursul
zilei de astãzi (n.r.-ieri) au fost pre-
zentaþi instanþei de judecatã cu
propunere de arestare preventivã,
iar magistraþii craioveni le-au emis
celor doi inculpaþi mandate de
arestare pe 30 de zile. Cercetãrile
continuã în cauzã pentru stabili-
rea întregii activitãþi infracþiona-
le. Facem apel cãtre cetãþenii care
au fost înºelaþi de persoanele în
cauzã în vederea identificãrii de
noi victime ale grupului infracþio-
nal, întrucât din datele obþinute
pânã în prezent a rezultat cã in-
culpaþii au falsificat mult mai
multe documente auto pentru au-
toturisme înmatriculate în Bulga-
ria. Persoanele care au suspiciuni
cu privire la documentele achizi-
þionate sunt aºteptate sã se pre-
zinte la Secþia 2 Poliþie Craiova”,
ne-a explicat agent principal Ame-
lia Cãprãrin, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

dintre ei fiind fugit în
prezent, au înºelat câteva
zeci de persoane vânzân-
du-le asigurãri auto false
pentru maºini înmatricu-
late în special în Bulga-
ria. Oamenii legii fac
apel la craiovenii care au
cãzut victime ale tineri-
lor sã se prezinte la sediul
Secþiei 2 Poliþie Craiova.

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

Poliþiºti din cadrul Serviciului de
Investigaþii Criminale - Comparti-
mentul Urmãriri ºi ai Postului de
Poliþie Cerãt l-au prins, marþi, în
localiatea Cerãt, pe Eusebiu Pan-
þu, de 21 de ani, din localitate, pe
numele cãruia autoritãþile judicia-
re din Italia au emis mandat euro-
pean de arestare pentru sãvârºi-
rea, pe teritoriul acestei þãri, în
perioada 4 – 24 martie 2014, a

Urmãrit internaþional pentru furturi în Italia,
prins de poliþiºtii doljeni

Trei tineri din Dolj au fost prinºi ºi introduºi în arest
de poliþiºti, unul dintre ei fiind dat în urmãrire internaþio-

nalã de autoritãþile din Italia, în timp ce ceilalþi doi au
fost condamnaþi definitiv la pedepse cu executare.

patru infracþiuni de furt.  Cel în
cauzã a fost prezentat Parchetului
de pe lângã Curtea de Apel Craio-
va ºi Curþii de Apel Craiova, care a
dispus arestarea provizorie pe 15
zile a tânãrului, în vederea dema-
rãrii procedurilor de extrãdare.

Tot marþi, poliþiºti din cadrul
Secþiei 4 Poliþie Craiova l-au
prins pe Grigore Bãloiu, de 22 de
ani, din municipiul Craiova, pe

numele cãruia magistraþii Judecã-
toriei Craiova au emis mandat de
executare a pedepsei privative de
libertate, fiind condamnat 2 ani
închisoare pentru comiterea in-
fracþiunii de ultraj contra bune-
lor moravuri ºi tulburarea liniºtii
publice. Lucrãtori din cadrul Sec-
þiei Nr. 15 Poliþie Ruralã Filiaºi
împreunã cu lucrãtori ai Postului
de Poliþie Cernãteºti l-au depistat
pe Constantin Puþulan, de 20 de
ani, din comuna Cernãteºti, pe
numele cãruia Judecãtoria Filiaºi
a emis mandat de executare a
pedepsei privative de libertate,

fiind condamnat la pedeapsa de
1 an închisoare pentru sãvârºi-
rea infracþiunii de furt calificat.”
Cei în cauzã a fost introduºi în
arestul Inspectoratului, ultimii

doi urmând sã fie depuºi în peni-
tenciar pentru ispãºirea pedepse-
lor”, a precizat agent principal
Amelia Cãprãrin, din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj.

La sediul comun al celor douã unitãþi de jan-
darmi din Craiova, respectiv Inspectoratul de Jan-
darmi Judeþean Dolj ºi Gruparea de Jandarmi
Mobilã Craiova sunt organizate o serie de activi-
tãþi culturale dedicate sãrbãtoririi „Zilei Drapelu-
lui Naþional”. Ieri, în Sala Tradiþiilor a celor douã
unitãþi a avut loc o expoziþie de fotografii ºi docu-
mente privind istoricul, semnificaþia ºi evoluþia
Drapelului Naþional. Activitãþile continuã ºi astãzi,
pe platoul unitãþilor, în prezenþa cadrelor militare
ºi a personalului civil, cu ridicarea Drapelului pe
catarg ºi prezentarea unei expuneri cu titlul „CIN-
STIREA SIMBOLURILOR NAÞIONALE ALE PO-

Ziua Drapelului Naþional marcatã de jandarmii craioveni
PORULUI ROMÂN – ZIUA DRAPELULUI NA-
ÞIONAL”. De asemenea, o delegaþie de cadre mi-
litare din partea celor douã unitãþi de jandarmi va
participa la ceremonialul organizat în Piaþa Trico-
lorului din Craiova, alãturi de reprezentanþii auto-
ritãþilor publice locale, iar un pluton de jandarmi
din cadrul G.J.Mb. Craiova va lua parte la consti-
tuirea ºi defilarea Gãrzii de Onoare.

Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean Dolj vor asigura mãsurile de ordine pu-
blicã pe timpul desfãºurãrii manifestãrilor consa-
crate Zilei Drapelului Naþional, dupã cum au anun-
þat reprezentanþii celor douã unitãþi.
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Iniþiativa Guvernului prin care
utilizatorii de cartele telefonice pre-
pay sunt obligaþi sã-ºi declare da-
tele personale la momentul achizi-
þionãrii acestora a intrat în proce-
durã de urgenþã în dezbaterea Ca-
merei Deputaþilor, for decizional.
Actul normativ, care a fost adop-
tat deja de Senat, ar urma sã intre
în vigoare de la 1 ianuarie 2015.
Expunerea de motive a Guvernu-
lui precizeazã cã în prezent piaþa
de telefonie mobilã este dominatã
de cartelele prepay, care reprezin-
tã 67% din numãrul total de utili-
zatori ai serviciilor de comunicaþii
mobile. Executivul susþine cã ar
exista o discriminare între consu-
matorii de servicii care sunt abo-
naþi ºi cei care folosesc cartele pre-
pay, deoarece sunt reþinute datele
cu caracter personal doar ale ce-
lor dintâi. Reprezentanþii instituþii-
lor de apãrare ºi siguranþã a statu-
lui susþin pe aceiaºi voce, ºi aici
mã refer la SRI, DIICOT ºi BCCO,
cã “aplicarea actului normativ va
asigura un climat de normalitate
ºi siguranþã civicã, prin preveni-
rea criminalitãþii, inclusiv a for-
melor sale grave ori cu caracter
transfrontalier, precum ºi a acte-
lor de terorism”.  În primul rând
aceastã lege va asigura protecþia
populaþiei, prima vizatã, a bunuri-
lor materiale ºi valorilor, într-o
abordare europeanã.

„ªi þara noastrã tre-
buie sã se alinieze
normelor europene”

Europarlamentarul Marian
Jean Marinescu, vicepreºedinte-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Deputaþii din Comisia de tehno-
logia informaþiei ºi cei din Comisia
juridicã discutã sãptãmâna aceas-
ta  legea iniþiatã de Guvern care
permite identificarea celor care
cumpãrã cartele pre-pay, aceºtia re-
prezentând peste 60% din utiliza-

torii de telefonie mobilã sau a celor
care folosesc reþele wireless. Cei
mai mulþi susþin cã este nevoie de o
astfel de lege, mai ales dupã eveni-
mentele din þara vecinã, dupã aten-
tatul terorist de la Burgas, Bulga-
ria, din vara anului 2012.

le EPP, membru al Comisiei pen-
tru Industrie, Cercetare ºi Ener-
gie (ITRE),  a Parlamentului Eu-
ropean, a spus cã la nivelul Co-
misiei Europene existã un act
normativ care reglementezã acest
aspect ºi cã nu de puþine ori par-
tenerii din UE au criticat Româ-
nia pentru faptul cã devine ex-
portator de vulnerabilitate  în
Uniune din cauza faptului cã per-
mite achiziþionarea de mijloace de
comunicare nenominale.  „Este
foarte bine cã în sfârºit, Consi-
liul Legislativ a emis un aviz po-
zitiv asupra proiectului Guvernu-
lui. Sper ca sãptã-
mâna aceasta sã se
lãmureascã totul.
Dacã e nevoie ºi eu
pot sã ajut, pentru
cã pânã la noua
reorganizare, adicã
pânã se fac noile
Comisii ale Parla-
mentului European,
eu fac parte încã
din Comisia pentru
Industrie, Cerceta-
re ºi Energie
(ITRE), iar anul
trecut personal, am
avut un raport legat
de apelurile, mesa-
jele scrise (SMS) ºi
traficul de date in
roaming, care prin
votul colegilor mei din Parla-
ment ar putea sã nu mai fie taxa-
te suplimentar, aºa cã e un do-
meniu unde mã pricep. Este foar-
te important sã reglementãm
acest aspect, cã majoritatea state-

lor îl au ºi atunci noi
suntem în afara Uniu-
nii Europene, ceea ce
nu este bine deloc... ”,
a precizat europarla-
mentarul Marian Jean
Marinescu.

Societate
civilã atrage
atenþia
Guvernului
sã nu fie
încãlcate
drepturile
cetãþeneºti

Pe de altã parte,
Asociaþia pentru Apã-
rarea Drepturilor
Omului în România-
Comitetul Helsinki
(APADOR-CH) a so-
licitat Guvernului ºi

Parlamentului sã aibã în vedere
obligaþiile asumate de România
prin tratate internaþionale cu pri-
vire la drepturile omului, nu doar
necesitãþile dictate de siguranþa
naþionalã, lucru pe care în mod
cert autoritãþile statului nu îl vor
trece cu vederea.

„România, exportator
de vulnerabilitate
în Uniune Europeanã”

Generalul SRI Dumitru Dum-
bravã a susþinut, sãptãmâna tre-
cutã, la Comisia de IT din Ca-

mera Deputaþilor, cam acelaºi
lucru ºi anume cã partenerii din
UE criticã România pentru fap-
tul cã devine exportator de vul-
nerabilitate în Uniune din cauza
faptului cã permite achiziþionarea
de mijloace de comunicare neno-
minale. “Suntem criticaþi de par-
teneri cã România devine
un exportator de vulnera-
bilitãþi în UE, adicã s-a dus
vestea printre bãieþii rãi cã
în România pot fi achiziþi-
onate mijloace de comuni-
care la liber, fãrã a-þi de-
clara identitatea, ºi bãieþii
rãi le iau ºi le utilizeazã în
scopuri malefice, antiso-
ciale, în UE. Parteneri din
UE mã întreabã cine e în
spatele cartelei suspecte ºi
nu pot da rãspuns util.
Problema cartelelor pre-
plãtite a apãrut prima datã
în România în 2008, oda-
tã cu pregãtirile pentru
summitul NATO. Au trecut
atâta timp, trei proiecte de
acte normative, douã ho-
tãrâri CSAT, o hotãrâre de
Guvern, multe acte norma-

tive, ºi suntem exact în acest
punct, când 67% din piaþa utili-
zatorilor de telefonie mobilã din
România e ocupatã de aceste
cartele care sunt anonime, ano-
nimizate, folosite de fiecare cum

vrea în scopuri be-
nefice, dar ºi ma-
lefice”, a spus Du-
mitru Dumbravã.

Legea vine
ºi în ajutorul
celor de
la BCCO
ºi DIICOT

Comisar-ºef Sil-
viu Vãcaru, ºeful
Brigãzii de Comba-
tere a Criminalitãþii
Organizate (BCCO)
Craiova a susþinut
de asemenea cã o
astfel de lege este
beneficã, pentru cã
deºi foarte multe

cazuri au fost rezolvate cu suc-
ces s-a pierdut timp pânã la iden-
tificarea fãptaºului ºi asta pentru
cã de cele mai multe ori infrac-
torii sunt specializaþi ºi utilizeazã
foarte multe cartele prepay. Un
punct de plecare susþine experi-
mentatul cms.ºef Silviu Vãcaru,

cât de mic ar fi el este foarte bun
în desfãºurarea unei operaþiuni
complexe.  “ªtim cã partenerii
noºtri din Uniunea Europeanã, dar
nu numai, pentru cã noi colabo-
rãm foarte bine ºi cu FBI dar ºi
cu Service Secret, beneficiazã de
o astfel de reglementare, care ne-
ar ajuta ºi pe noi în cazuri com-
plicate, care nu au fost puþine,
aºa cã aºteptãm legea cu mare
interes ºi cetãþenii trebuie sã în-
þeleagã cã este doar în folosul lor,
pentru securitatea lor. ”, a spus
ºeful BCCO Craiova.

Într-un singur
dosar, peste 1000
de persoane
pãgubite

În multe þãri din Uniunea Eu-
ropeanã a devenit o practicã de
rutinã ca un criminal, sau un hoþ,
sã fie prins cu ajutorul datelor
de  trafic. De multe ori este su-
ficient sã fie analizate listele cu
convorbiri telefonice efectuate în
intervalul de timp ºi din locul unde
s-a produs fapta pentru a desco-
peri apelurile suspecte ºi, prin au-
dierea persoanelor sunate, sã se
ajungã la infractor. Legea vine ºi
în ajutorul procurilor Direcþiei de
Investigare a Infracþiunilor de

Criminalitate Organizatã ºi
Terorism. În iulie 2011,
procurorii DIICOT au fã-
cut 117 percheziþii în Bu-
cureºti, Craiova, Târgu
Jiu, Timiºoara, Râmnicu-
Vâlcea, Zimnicea, Alexan-
dria, Reºiþa ºi Piteºti, le-
gat de fraude informatice
prin care 1.000 de persoa-
ne au fost pãgubite cu 20
milioane de dolari, anche-
tatorii colaborând cu ofi-
þerii US Secret Service ºi
FBI. S-au folosit sute de
cartele prepay.

Gândiþi-vã cât ar fi
uºurat munca celor de la
SRI, DIICOT ºi BCCO,
parteneri în acest caz,
dacã ar fi ºtiut cine a achi-
ziþionat cartelele de pe care
s-a sunat. ªi cazurile pot
continua...

Siguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanului
trebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zero

Siguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanului
trebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zero

Siguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanului
trebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zero

Siguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanului
trebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zero

Siguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanului
trebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zero

Siguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanului
trebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zero

Siguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanului
trebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zero

Siguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanului
trebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zero

Siguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanuluiSiguranþa cetãþeanului
trebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zerotrebuie sã fie prioritatea zero



6 / cuvântul libertãþii joi, 26 iunie 2014educaþie

În sãlile de examen din cele
157 de centre organizate în ju-
deþul Dolj s-au aflat 4.991 de
elevi care au terminat clasa a
VIII-a. În cele douã ore pe care
le prevede regulamentul, aceº-
tia au trebuit sã rezolve mai
multe exerciþii ºi probleme de
matematicã pentru a lua punc-
tajul maxim sau, cel puþin, nota
de trecere. La fel ca ºi la prima
probã, la matematicã nu s-au

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Proba de matematicã de la Evalua-
rea Naþionalã s-a încheiat ieri, dar
nu fãrã unele incidente. Dacã la Lim-
ba ºi literatura românã elevii au res-
pectat întocmai regulile impuse, în
ultima zi de examen un elev de la
Colegiul Naþional Pedagogic “ªtefan
Velovan” din Craiova, a fost surprins
cu un telefon mobil asupra sa, motiv
pentru care a primit nota 1 ºi a fost

eliminat pentru tentativã de fraudã.
Primele rezultate obþinute la Evalua-
rea Naþionalã vor fi afiºate vineri, 27
iunie, iar elevii nemulþumiþi de note
vor avea la dispoziþie 4 ore pentru a
depune eventuale contestaþii. Acesta
este primul an în care notele obþinu-
te de elevi la Evaluarea Naþionalã vor
avea o pondere de 75% în media de
admitere la liceu.

prezentat 240 de elevi din tota-
lul de 5.231, câþi au fost înscriºi
iniþial.

Nota unu ºi eliminat
din examen

Cea de-a doua probã a Evaluãrii
Naþionale s-a desfãºurat dupã
aceleaºi reguli ca ºi în anii tre-
cuþi. Candidaþii au avut la dispo-
ziþie douã ore pentru rezolvarea
subiectelor, iar din sãlile de clasã

nu au lipsit camerele video de
supraveghere. Mãsurile antifrau-
dã nu s-au oprit însã aici. Pe lân-
gã supravegherea video, în fie-
care salã de clasã, câte doi pro-
fesori, de altã specializare decât
cea corespunzãtoare disciplinei la
care s-a susþinut proba, au avut
grijã ca examenul sã se desfãºoa-
re conform regulilor stabilite de
Ministerul Educaþiei Naþionale.
Elevul eliminat din examen pen-
tru tentativã de fraudã nu va pier-
de însã admiterea. “Aºa cum am
spus de la început, nu aveau voie
cu telefoane mobile sau materia-
le ajutãtoare în sala de examen.
Elevul respectiv nu va pierde însã
admiterea. Lucrarea sa a fost no-
tatã cu unu. Aceastã notã se va
aduna cu cea de la Limba ºi lite-
ratura românã ºi va reprezenta
75% din media de admitere la li-
ceu, restul de 25% va fi media
anilor de gimnaziu”, a afirmat
Luminiþa Popescu, inspector
ºcolar general adjunct. Conform
calendarului întocmit de repre-

zentanþii Ministerului Educaþiei,
primele rezultate vor fi afiºate pe
27 iunie, pânã la ora 16.00. Tot
în aceeaºi zi se vor putea depune
contestaþiile, pânã la ora 20.00.
Rezolvarea acestora se va face
între 28 ºi 30 iunie, urmând ca
rezultatele finale sã se afiºeze pe
1 iulie. Modul de calculare a me-
diei de admitere la liceu s-a schim-
bat din acest an. Dacã pânã acum,
media celor patru ani de gimnaziu

avea o importanþã de 50%, pon-
derea acesteia scade la 25%. În
schimb, evaluarea naþionalã pen-
tru liceu va avea un impact mai
mare, adicã 75%, faþã de vechea
metodã de calcul cu 50%. Anul
trecut, în Dolj, din totalul de 5.089
de candidaþi, peste 3.600 de elevi
au obþinut la Evaluarea Naþionalã
medii peste cinci, iar aproximativ
1.300 de candidaþi au obþinut me-
dii sub cinci.

Compania CBN IT, dezvoltatorul platfor-
mei de softuri educaþionale 2bitsEDU, alãturi
de Asociaþia „Viaþa în fiecare zâmbet”, Biblio-
teca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”,
Asociaþia „Craiova Capitalã Culturalã Euro-
peanã 2021”, organizeazã acest eveniment
care face parte din seria conferinþelor Google
I/O, organizate de colosul american în fieca-
re an în SUA, timp de 2 zile consecutiv, trans-
mis live peste tot în lume. Conferinþele Goo-
gle I/O sunt o platformã de explorare a noilor
produse ºi a inovaþiilor de ultimã orã de la

Google I/O Extended
la Biblioteca Judeþeanã

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” gãzduieºte
astãzi, începând cu ora 17:00, în sala Acad. Dinu C. Giurescu

evenimentul Google I/O Extended.

Google. Liderii industriei împãrtãºesc din teh-
nologiile ºi produsele momentului, iar partici-
panþii au oportunitatea de a experimenta apli-
caþiile ce utilizeazã cele mai noi descoperiri
Google. Google I/O Extended sunt module
ale evenimentului din SUA, implementate în
diferite þãri. În România, CBN IT iºi doreºte
sã adune anul acesta la Craiova, pasionaþi de
tehnologiile Google, dezvoltatori sau utiliza-
tori de aplicaþii bazate pe acestea, reprezen-
tanþi ai domeniului IT, antreprenori sau spe-
cialiºti din cadrul companiilor ce utilizeazã

astfel de soluþii. “Demersul nostru este unul
educaþional chiar ºi pentru specialºtii din do-
meniu. Cei care utilizãm tehnologiile Google
suntem o adevãratã comunitate, iar scopul uti-
lizãrii acestor tehnologii pentru unii, este de a
dezvolta produse inovative, iar pentru alþii de
a identifica si utiliza solutii si produse compe-
titive.  Evenimentul de la Craiova vine ca o
completare a nevoii de interacþiune pe aceas-
tã zonã, ca o platformã pentru schimb de idei,
acþiune beneficã pentru oricine este interesat
de potenþialul tehnologiei”, a declarat  Cezar
Nourescu, Director General, CBN IT.

O platformã on-line de comunicare
între dascãli, elevi ºi pãrinþi

CBN IT va prezenta câteva soluþii Cloud
oferite de Google, din perspectiva experien-
þei acumulate ºi va scoate în evidenþã avan-
tajele acestor tehnologii prin ansamblul de
proiecte destinate domeniului educaþional,
2bitsEDU – www.2bitsEDU.com. Unul din
produsele 2bitsEDU este softul Scholar and
University Management System (destinat grã-

diniþelor, învãþãmântului preuniversitar sau
universitar), gândit pentru optimizarea acti-
vitãþii în instituþiile de învãþãmânt, oferind
posibilitatea unui control facil al unui volum
mare de informaþii, indiferent de natura aces-
tora. Aplicaþia este ºi o platformã on-line de
comunicare între dascãli, elevi ºi pãrinþi.
Compania CBN IT, fondatã în 2010, odatã
cu pionieratul în utilizarea platformelor cloud
oferite de Google, s-a specializat în dezvol-
tarea de aplicaþii web complexe. Misiunea
companiei constã în furnizarea de soluþii IT
menite sã inoveze sistemul de învãþãmânt
prin optimizarea activitãþilor în cadrul insti-
tuþiilor educaþionale ºi prin programe de edu-
caþie alternative. Inovaþia tehnologicã folo-
sitã de echipa companiei ºi-a propus realiza-
rea  de produse destinate susþinerii proiecte-
lor educaþionale, cu scopul de a dezvolta
Inteligenþele Multiple, conform teoriei lui
Howard Gardner. Aplicând astfel de strate-
gii, demersul CBN IT este acela de a îmbu-
nãtãþii procesele de învãþare pentru noile
generaþii.
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Stagiunea muzicală se încheie în
forţă, aşa cum a şi început. Chiar în
această seară, pe scena Operei Ro-
mâne Craiova, se joacă„La Travia-
ta”, binecunoscuta operă a lui Giu-
seppe Verdi. Distribuţia este una de
excepţie, în spectacol aflându-se in-
vitaţi care au în spate o carieră im-
presionantă. Alături de soprana Dia-
na Ţugui, atât de iubită de publicul
craiovean, se află tenorul Liviu In-

dricău, care va interpreta rolul lui
Alfredo şi pe care echipa manage-
rială a instituţiei craiovene şi-l doreşte
să-l aibă în mai multe spectacole.
„Am mai pus cu el în scenă „Boe-
ma” şi eu, personal, am conştienti-
zat că avem nevoie de o astfel de
valoare, l-am curtat şi o să fie anga-
jatul nostru”, a spus, ieri, într-o con-
ferinţă de presă, directorul Antoniu
Zamfir. Un alte tenor apreciat care
va fi urmărit în această seară este şi
bucureşteanul Ştefan Ignat. Sonori-
tatea acestor nume, libretul frumos
compus de Franceso Maria Piave,
decoruri imaginate de Tamas Ferkay
din Austria şi Arabela Tănase şi în-
deosebi experienţa maestrului Fran-
cois-Robert Girolami, unul dintre cei
mai buni cunoscători ai repertoriului
liric italian care va sta la pupitrul or-
chestrei, toate acestea vor face din
spectacolul din această seară o ade-
vărată bijuterie muzicală.

„Carmina
Burana”, cel mai
mare proiect
de până acum

Aflată acum la final, stagiunea

O stagiune de succes  pentru Opera Română Craiova

Pagină realizată
de LAURA

MOŢÎRLICHE

Opera Română Craiova se pregăteşte să tragă
cortina stagiunii 2013-2014. Aproape fiecare spec-
tacol a fost o mică steluţă adăugată la coroana pe
care instituţia şi-o meşteşugeşte singură, apelând
la creaţie şi multe-multe eforturi. Părând că s-a
intensificat şi mai mult odată cu schimbare denu-
mirii instituţiei, spectacolul muzical continuă şi în
vacanţă, când cele mai frumoase momente vor fi
coborâte de pe scenă şi vor fi aduse în aer liber
pentru a bucura pe toţi craiovenii. În toamnă, odată
cu noua stagiune, se va deschide o cutie cu surpri-
ze la care inventiva conducere a instituţiei a înce-
put deja să înşire primele mărgăritare.

2013-2014 s-a dovedit un real suc-
ces pentru Opera Română Craio-
va. Directorul instituţiei, Antoniu
Zamfir, a trecut în revistă doar
câteva dintre momentele de vârf,
şi nu sunt puţine la număr. „Putem
considera că stagiunea pe care o
încheiem a fost una istorică din
punct de vedere administrativ ş i
artistic. Pe data de 1 decembrie am
schimbat denumirea instituţiei, apoi

am avut multe spectacole deose-
bite”. Şirul premierelor a fost des-
chis cu opera„Othelo”, un specta-
col de înaltă ţinută artistică. Fina-
lul de an a venit cu Revelionul la
Operă, cea de-a două ediţie um-
plând sala. A urmat turneul în Ger-
mania şi Elveţia, unde artiştii Ope-
rei Române Craiova au cântat în
faţa a 2.000 de spectatori. O altă
premieră a fost „Hansel şi Gretel”,
un spectacol pentru tineri care s-a

bucurat, de asemenea, de succes.
„Cel mai mare proiect al Operei din
această stagiune a fost Carmina
Burana, pus în scenă în Piaţa Pre-
fecturii în seara de 1 iunie, o su-
priză pregătită pentru Zilele Craio-
vei. Publicul a fost pe măsură şi
vrem să îi mulţumim”, a spus Ivo-
na Cristescu, secretarul-PR al Ope-
rei Române Craiova.

„Operissima –
Visul unei nopţi
de vară pe
străzile Craiovei”

Înainte de a începe următoarea
stagiune, Opera Română Craiova
intră într-o mică vacanţă. Asta nu-
mai teoretic deoarece artiştii vor fi,
şi de această dată, alături de melo-
mani. „Vom relua spectacolele stra-
dale. Proiectul este de a scoate
spectacolele din acest cadru for-
mal şi a le aduce în mijlocul craio-
venilor. Aşteptăm să avem un pu-
blic numeros, dat fiind faptul că
suntem deja la a doua ediţie, deci
tinde să devină o tradiţie”, a men-
ţionat directorul Antoniu
Zamfir. Spectacolul se in-
titulează „Operissima –
Visul unei nopţi de vară pe
străzile Craiovei” şi va
începe pe data de 13 au-

gust. Timp de cinci zile, în cinci
cartiere ale Craiovei - Craioviţa
Nouă, Rovine, Brazda lui Novac,
1 Mai şi Valea Roşie – va fi pre-
zentat un spectacol-standard care
va implica orchestra, corul, soliş-
tii şi baletul. „Vor fi arii şi coruri
celebre, toate aranjate într-o for-
mă festivă pentru ca publicul să se
poată bucura de muzică, de o sea-
ră plăcută în sunetul muzicii”, a
făcut o scurtă descriere a specta-
colelor managerul instituţiei.

Calendar cultural
pentru anul 2015

Toate spectacolele c are sunt
puse în scenă sunt tot atâtea efor-
turi pe care Opera Română Cra-
iova le depune pentru ca Bănia să
devină Capitală Culturală Europea-
nă în anul 2021. Directorul insti-
tuţiei, Antoniu Zamfir, a prec izat
că un obiectiv foarte important în
aceas tă competiţie es te gradul de
implicare al cetăţenilor  la eveni-
mentele culturale, aspect de care
instituţia ţine cont la pregătirea ori-
cărui spectac ol. „Şi noi dorim să

luăm punctajul maxim la acest as-
pect. Pentru aceasta este foarte
important ca spectacolele noastre
să fie de o grandoare deosebită”.
În 2015, Craiova va mai fac e un
pas mare în această direcţie.  Tot
Antoniu Zamfir, c are este şi vice-
preşedintele Asociaţiei „Craiova
Capitală Culturală Europeană” , a
precizat că va fi creat un calen-
dar cultural al Băniei care va fi pus
la dispoziţia celor care îşi propun
să viteze oraşul pentru a urmări
spec tacolele de aici. „Anul 2015
va f i un an în care cine va dori să
vină la Craiova, va şti ce program
cultural va fi. El va fi stabilit ş i nu
se va mai mişca nimic, nici în plus
şi nici în minus”, a spus acesta.
Cert este c ă Opera Română Cra-
iova va pregăti pentru stagiunea
următoare un alt mare proiec t  -
„Don Giovanni” , o operă a c ărei
muzică a fost compusă de Wol-
fgang Amadeus Mozart. În alcă-
tuirea spec tacolului va fi implicat
direc torul Operei din Sofia. Cos-
tumele vor f i marca designerului
Cătălin Botezatu.

Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021
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În aceste condiþii, autoritãþile
depun eforturi pentru a reduce
consumul de droguri. Un pas în
acest sens îl constituie lansarea
astãzi, la Prefectura Dolj, a Stra-
tegiei Judeþene Antidrog pentru
perioada 2014-2020 ºi a Planu-
lui de acþiune pentru perioada

Strategia judeþeanã antidrog,Strategia judeþeanã antidrog,Strategia judeþeanã antidrog,Strategia judeþeanã antidrog,Strategia judeþeanã antidrog,
lansatã astãzi la Craiovalansatã astãzi la Craiovalansatã astãzi la Craiovalansatã astãzi la Craiovalansatã astãzi la Craiova

2014-2016. Documentele aduse
în discuþie cuprind obiective ge-
nerale ºi specifice asumate de
toate instituþiile implicate în re-
ducerea consumului de droguri
la nivelul judeþului Dolj. Prin
aprobarea la nivel judeþean, Stra-
tegia este asumatã ca document

de politici publice în domeniu,
conferind caracterul formal ºi le-
gitimitatea rãspunsului la feno-
menul drogurilor, având la bazã
un proces transparent de consul-
tare a instituþiilor guvernamenta-
le ºi neguvernamentale cu atribu-
þii în prevenirea ºi combaterea
traficului ºi consumului ilicit de
droguri din judeþul Dolj.

Anul trecut s-au adresat Cen-
trului de Prevenire, Evaluare ºi
Consiliere Antidrog Dolj 97 de
persoane, dintre care 52 au soli-
citat servicii pentru renunþarea la
consumul de alcool, 28 pentru
consumul de droguri, 11 pentru
consumul de substanþe noi cu
proprietãþi psihoactive (SNPP).
Dintre cele 97 de persoane, 38
au beneficiat de informare tele-
fonicã, 48 de consiliere indivi-
dualã, iar cu 46 de persoane s-
au realizat 22 de consilieri de
grup. au intrat în management de

În judeþul Dolj ponderea cea mai mare
a drogurilor traficate ºi consumate o re-
prezintã canabisul ºi substanþele noi cu
proprietãþi psihoactive (etnobotanice).
Acestea sunt comercializate la nivel
stradal, însã consumul se desfãºoarã, de
obicei, în cadru restrâns, în domiciliile
consumatorilor sau în zone ferite - par-

caz 20 de persoane.

Servicii de asistenþã
pentru consumul de droguri,

în penitenciare
În primele cinci luni ale anului

2014, s-au adresat Centrului 32
de persoane, care au solicitat
servicii de asistenþã pentru con-
sum de alcool – 18 persoane,
pentru droguri – patru persoane
ºi SNPP – 10 persoane, fiind re-
alizate 13 consilieri individuale,
cinci consilieri de grup ºi cinci
informãri telefonice privind ser-
viciile de asistenþã oferite de per-

sonalul responsabil din cadrul
Centrului.

CPECA Dolj a acordat servicii
de asistenþã (management de caz)
pentru 17 persoane private de li-
bertate, la Penitenciarul Craiova ºi
Penitenciarul pentru Minori ºi Ti-
neri Craiova. Anul trecut, de la
unitãþile de primiri urgenþe din ju-
deþul Dolj, au fost colectate Fiºe
de urgenþã pentru 27 de persoane
care s-au prezentat pentru proble-
me cauzate de consumul de dro-
guri, iar în primele cinci luni ale
anului 2014, au fost colectate 40
de Fiºe de urgenþã.

curi, scãri de bloc. Potrivit datelor ofe-
rite de reprezentanþii Centrului de Pre-
venire, Evaluare ºi Consiliere Antidrog
Dolj, în perioada 2013-2014, în activitã-
þile de traficare a drogurilor au fost im-
plicate 32 persoane majore ºi au fost
cercetate 99 de persoane pentru deþine-
re de droguri, în vederea consumului.

Reprezentanþii Administraþiei Naþionale “Apele Ro-
mâne” au emis, ieri, o atenþionare de inundaþii ce vizea-
zã mai multe cursuri de apã din Oltenia, unele chiar din
judeþul Dolj. Desnãþuiul ºi Jiul ar putea crea din nou
probleme în localitãþile pe care le traverseazã.

Potrivit hidrologilor, având în vedere prognoza me-
teorologicã, se pot produce scurgeri importante pe ver-
sanþi, torenþi ºi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu
posibile efecte de inundaþii locale ºi creºteri de debite ºi
niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menþio-
nate, cu posibile depãºiri ale cotelor de atenþie. Prin
urmare, de ieri, începând cu ora 15:00, a fost instituit
cod galben pe râurile din bazinele hidrografice: Bega
superioarã, Timiº superior, Bârzava, Moraviþa, Caraº,
Nera, Cerna (judeþele Timiº ºi Caraº-Severin), Drin-
cea, Desnãþui, Jiu superior ºi afluenþii sãi din judeþele
Hunedoara, Gorj, Mehedinþi ºi Dolj, afluenþii Oltului din

Cod galben de inundaþii pe Desnãþui ºi Jiu
judeþele Sibiu, Vâlcea ºi Gorj, Argeº superior ºi afluenþii
sãi din judeþele Argeº ºi Dâmboviþa, Trotuº superior ºi
afluenþii sãi din judeþele Harghita ºi Bacãu, Bârlad (jude-
þele Vaslui, Galaþi ºi Iaºi), Jijia (judeþele Botoºani ºi Iaºi)
ºi râurile din Dobrogea (judeþele Constanþa ºi Tulcea).
Potrivit avertizãrii hidrologice, aceste fenomene se pot
produce ºi pe afluenþi de grad inferior ai acestor râuri ºi
pe cursurile de apã necadastrate.

Scurgeri importante pe versanþi, torenþi ºi pâraie, viituri
rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaþii locale
se pot produce ºi pe unele râuri mici din alte bazine hidro-
grafice, situate în zonele de deal ºi munte, din judeþele Arad,
Alba, Hunedoara, Mureº, Harghita, Covasna, Braºov, Dâm-
boviþa, Prahova, Bistriþa-Nãsãud, Suceava ºi Neamþ. Fe-
nomenele hidrologice periculoase se pot produce mai ales
pe afluenþi de grad inferior ai acestor râuri. Codul galben de
inundaþii este valabil pânã astãzi, la ora 12:00.

Eurodeputatul PSD Victor Boºtinaru a fost
ales, ieri, cu 116 voturi „pentru” dintr-un total
de 152 de voturi valabil exprimate, vicepreºe-
dinte al Grupului S&D din Parlamentul Euro-
pean. În cadrul scrutinului care au avut loc în
interiorul Grupului S&D, al doilea cel mai mare
grup politic din Parlamentul European, au fost
aleºi nouã vicepreºedinþi ºi trezorierul. Victor
Boºtinaru a obþinut al treilea cel mai mare nu-
mãr de voturi la alegerile din interiorul Grupu-
lui S&D dupã cele 126 de voturi în favoarea
alegerii eurodeputatului italian Gianni Pittella
ca unul dintre vicepreºedinþi ºi cele 123 de
voturi în susþinerea eurodeputatului spaniol
Enrique Guerrero Salom. „Este un rezultat

Victor Boºtinaru, ales vicepreºedinte al Grupului S&D
extraordinar de bun ºi meritat atât prin votul
pe care românii l-au dat Alianþei electorale
PSD-UNPR-PC dar ºi prin recunoaºterea ac-
tivitãþii mele din Parlamentul European. E o
dovadã cã poþi ocupa funcþii înalte la nivelul
Uniunii Europene prin muncã, onestitate ºi in-
teres faþã de problemele propriilor cetãþeni ºi
nu prin trãdãri sau schimbãri de tabere de la
un grup politic la altul. Le mulþumesc colegi-
lor mei pentru încrederea pe care mi-au acor-
dat-o astãzi (n.r. - ieri)”, a declarat eurodepu-
tatul Victor Boºtinaru. Sãptãmâna viitoare, când
Parlamentul European va fi reunit la Stras-
bourg, Grupul S&D va decide ºi portofoliile
celor nouã vicepreºedinþi aleºi ieri.
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Consiliul Federaþiei (Camera su-
perioarã a parlamentului rus) a vo-
tat, ieri, în unanimitate, revocarea
deciziei privind trimiterea de trupe
în Ucraina, dupã ce în luna martie
acordase o autorizaþie în acest sens
preºedintelui rus, informeazã agen-
þiile de ºtiri. Un singur senator a
votat împotrivã, în timp ce o ma-
joritate de 153 a aprobat decizia
preºedintelui Vladimir Putin, des-
tinatã, conform Kremlinului, sã
contribuie la „normalizarea” situa-
þiei în Ucraina. Preºedintele rus a
cerut, marþi, Consiliului Federaþiei
revocarea autorizaþiei cu privire la
„utilizarea forþelor armatei ruse pe
teritoriul Ucrainei”, în scopul nor-
malizãrii ºi reglementãrii situaþiei în
regiunile din est, dupã cum a rela-
tat agenþia de presã Ria Novosti.
În ciuda acestor „mesaje” ale
Kremlinului, Alianþa Nord-Atlanti-
cã va menþine suspendarea coo-
perãrii cu Rusia, întrucât „nu exis-
tã nici o schimbare de atitudine”
faþã de Ucraina, susþine secretarul
general al NATO, Anders Fogh
Rasmussen. „Nu vedem nici o

Consiliul Federaþiei rus a aprobat revocareaConsiliul Federaþiei rus a aprobat revocareaConsiliul Federaþiei rus a aprobat revocareaConsiliul Federaþiei rus a aprobat revocareaConsiliul Federaþiei rus a aprobat revocarea
deciziei privind trimiterea de trupe în Ucrainadeciziei privind trimiterea de trupe în Ucrainadeciziei privind trimiterea de trupe în Ucrainadeciziei privind trimiterea de trupe în Ucrainadeciziei privind trimiterea de trupe în Ucraina

schimbare de atitudine a Rusiei”,
a declarat Rasmussen cu ocazia
reuniunii miniºtrilor de Externe ai
statelor membre NATO. „Menþi-
nem suspendarea cooperãrii la ni-
vel practic cu Rusia, dar lãsãm
deschise cãile pentru dialogul la
nivel diplomatic”, a subliniat se-
cretarul general al NATO. În
schimb, Ucraina a decis menþine-
rea armistiþiului unilateral, în po-

fida atacului asupra unui elicopter
ucrainean, care s-a soldat cu 9
morþi, în estul þãrii, la periferia
oraºului Slaviansk, bastion al in-
surgenþilor, a anunþat, ieri, minis-
trul ucrainean de Externe, Pavlo
Klimkin. „Ne menþinem angajamen-
tul, menþinem armistiþiul unilateral”,
a spus Klimkin la Bruxelles, la fina-
lul reuniunii cu ºefii diplomaþiilor din
statele membre NATO.

Marþi, autoproclamatele „repu-
blici populare” Lugansk ºi Doneþk
(din estul Ucrainei) au format,
marþi, o aºa-zisã Uniune a republi-
cilor populare, sfidând practic efor-
turile internaþionale pentru detensi-
onarea situaþiei din estul þãrii, tea-
trul unor violenþe sângeroase de mai
bine de douã luni între trupele gu-
vernamentale ºi separatiºti, care nu
recunosc noua putere proocciden-
talã de la Kiev. „Consiliul Suprem
al Republicii Populare Doneþk
(DNR) a adoptat un act constituþi-
onal privind fuziunea între DNR ºi
Republica Popularã Lugansk ºi cre-
area unei Uniuni a republicilor po-
pulare”, se afirmã într-o postare pe
Twitter a aºa-ziºilor lideri ai DNR.
Regiunile Doneþk ºi Lugansk au
organizat referendumuri cu privire
la statutul lor politic în cadrul Ucrai-
nei ºi ºi-au proclamat independenþa
faþã de Kiev la 11 mai a.c.. Autoritã-
þile ucrainene nu recunosc rezulta-
tele acestor plebiscite ºi considerã
cele douã „republici autoproclama-
te” drept organizaþii teroriste, relevã
agenþia rusã de presã Ria Novosti.

Avioane de vânãtoare siriene au ata-
cat, ieri, poziþii ale insurgenþilor sun-
niþi din provincia irakianã Anbar, pro-
vocând moartea a 57 de civili ºi rãni-
rea altor 120, au anunþat autoritãþile
regionale irakiene citate de CNN. Sa-
bah Karkhout, preºedintele Consiliu-
lui provincial din Anbar, a declarat pen-
tru CNN cã avioanele de vânãtoare erau
în mod sigur siriene, având inscripþi-
onate culorile drapelului naþional siri-
an. Insurgenþii grupului terorist Stat
Islamic în Irak ºi Levant (SIIL) ocu-
pã de câteva sãptãmâni numeroase
provincii din Irak ºi avanseazã spre
Bagdad. Dacã armatele sirianã ºi ira-

Aviaþia militarã sirianã a efectuat raiduri în vestul
Irakului: 57 de civili morþi, 120 rãniþi (surse)

kianã sunt în conflict, grupãrile surori,
dar inamice, Statul Islamic în Irak ºi
Levant (SIIL) ºi Frontul al-Nusra, ari-
pa sirianã a reþelei teroriste Al-Qaeda,
au decis sã fuzioneze la Albu Kamal,
cea mai importantã localitate de la fron-
tiera dintre Siria ºi Irak, a anunþat un
ONG. Actul prin care Frontul al-Nusra
jurã credinþã SIIL îi permite grupãrii
Statul Islamic în Irak ºi Levant sã fie
prezentã de o parte ºi de alta a frontie-
rei, având în vedere cã deþine deja con-
trolul asupra localitãþii de frontierã Al-
Qaim din Irak, potrivit Observatorului
Sirian pentru Drepturile Omului, un
ONG cu sediul în Marea Britanie.

Cancelarul german Angela
Merkel, care susþine candidatu-
ra lui Jean-Claude Juncker (n.r.
– candidatul PPE) la preºedin-

Merkel: „Nu va fi o dramã” dacã Juncker va fi
ales fãrã unanimitatea statelor membre UE

þia Comisiei Europene împotri-
va Londrei, a apreciat, ieri, cã
nu ar fi o dramã dacã acesta va
fi ales fãrã unanimitatea state-

lor membre. În cadrul Consiliu-
lui European prevãzut astãzi ºi
mâine la Bruxelles, „avem ne-
voie de o majoritate calificatã”
pentru a-l nominaliza pe Jun-
cker, a declarat ea în faþa de-
putaþilor germani, în Bundestag,
într-un discurs politic pe teme
de politicã generalã. „Vreau sã
subliniez cã este exact ceea ce
prevãd tratatele. Nu va fi, deci,
o dramã dacã vom avea doar o
majoritate calificatã”, a conti-
nuat Merkel, adãugând cã do-
reºte „o susþinere largã din par-
tea statelor membre”. Cancela-
rul a dat asigurãri cã au loc con-
sultãri „într-un spirit european”,
iar „îngrijorãrile tuturor state-
lor membre sunt luate în se-
rios”. Premierul britanic David

Cameron a continuat sã-ºi ex-
prime apãsat opoziþia faþã de
fostul sãu omolog luxembur-
ghez Jean-Claude Juncker, con-
siderat prea „federalist” ºi prea
puþin înclinat sã aplice reforme
UE cerute de Londra. Cameron
este decis sã cearã un vot al li-
derilor europeni asupra nomina-
lizãrii lui Juncker în cadrul
summitului de la Bruxelles, în
pofida faptului cã se aflã în mi-
noritate. Un dezacord fãþiº în-
tre Marea Britanie ºi restul sta-
telor membre ar putea sã aibã
consecinþe extrem de importan-
te asupra relaþiilor Londrei cu
Europa, în contextul în care în
regat este anunþat un referen-
dum asupra rãmânerii în UE la
orizontul lui 2017.

Afganistan: Pentagonul desem-
neazã un nou ºef al forþelor
ISAF

Ministrul american al
Apãrãrii, Chuck Hagel, l-a
desemnat, marþi, pe generalul
John Campbell, care a coman-
dat trupele americane din estul
Afganistanului, în calitate de
nou ºef al forþelor NATO din
aceastã þarã (ISAF), relateazã
AFP. Generalul Campbell îi
succede generalului Joe Dun-
ford, într-un moment în care
ISAF este în toiul pregãtirilor
premergãtoare retragerii majori-
tãþii celor 50.000 de soldaþi ai
coaliþiei, pânã la sfârºitul
anului, a explicat Pentagonul
într-un comunicat. SUA, care
conduc coaliþia militarã de la
începutul acestui rãzboi, ce a
devenit cel mai lung din istoria
lor, au propus menþinerea a
9.800 de soldaþi în þarã dupã
2014, în perspectiva unei
retrageri graduale pânã la
sfârºitul lui 2016.

Spania: Judecãtorul Castro
a menþinut inculparea surorii
regelui Felipe al VI-lea

Judecãtorul José Castro din
Palma de Mallorca (Baleare),
care instrumenteazã dosarul
Institutului Noos, la care se
bãnuieºte cã au fost deturnate
fonduri publice, a menþinut,
ieri, inculparea Infantei Cristi-
na, sora regelui Felipe al VI-
lea, pentru presupuse delicte
fiscale ºi spãlare de bani ºi a
considerat cã ea trebuie sã fie
judecatã împreunã cu soþul ei,
Iñaki Urdangarin, ºi cu alte
persoane implicate, informeazã
EFE. Anunþul nu reprezintã o
surprizã, dupã ce, luni, cotidia-
nul „El Mundo” a dezvãluit pe
prima paginã cã José Castro ar
urma sã încheie instrucþia
acestui caz cu punerea sub
acuzare a Infantei Cristina,
pentru spãlare de capitaluri ºi
cooperare la sãvârºirea de
delicte fiscale, alãturi de soþul
ei, între 2007 ºi 2008. Decizia
Tribunalului din Palma de
Mallorca este un ultim pas
înaintea începerii procedurii
judiciare, menþioneazã Reuters.

Un ministru chinez se aflã
în vizitã în Taiwan,
pentru prima oarã din 1949

Un ministru chinez a sosit,
ieri, într-o vizitã oficialã în
Taiwan, prima dupã mai bine de
ºase decenii de la rãzboiul civil
dintre comuniºti ºi naþionaliºti.
Zhang Zhijun, directorul
Biroului pentru afaceri taiwane-
ze din Beijing, cu rang de
ministru, are programate discuþii
referitoare la înfiinþarea unui
birou de legãturã la Taoyuan, în
nordul insulei, cu omologul sãu
taiwanez Wang Yu-chi, preºedin-
te al Consiliului pentru afaceri
continentale chineze. Totuºi,
incidente între forþele de ordine
ºi manifestanþi naþionaliºti au
avut loc în faþa hotelului din
Taoyuan, unde era programatã
întâlnirea între cei doi oficiali.
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Anunþul tãu!
Anunþ public privind decizia eta-
pei de încadrare pentru  S.C.
AGRICOLA EAST WAY DISTRI-
BUTION SRL, titular al proiectu-
lui „PROIECT INTEGRAT AME-
NAJARE PENTRU TURIªTI A
LACULUI CAZAN BOCU, COMU-
NA CETAE, JUDEÞUL DOLJ”
anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadra-
re de cãtre Agenþia pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj în cadrul pro-
cedurilor de evaluare a impactu-
lui asupra mediului, propus a fi
amplasat în judeþul Dolj, comu-
na Cetate, sectorul extravilan
T 87, Parcelele 706, 704, 20, 54/1,
217, 216. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la
sediul autoritãþii competente
pentru Protecþia Mediului APM
Dolj din Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, în zilele de luni- joi între
orele 8.00- 16.00ºi vineri între ore-
le 8.00-14.00, precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet ofiice-
@apmdj.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii /
observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de
la data publicãrii prezentului
anunþ, pânã la data de 30.06.2014.

 ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniver-
sãrii zilei de naºte-
re pãrinþii, soþul ºi
copii ureazã dragei
lor ANDRA CRI-
SANDA ALJERED
“La Mulþi Ani”, sã-
nãtate ºi succes în
plan profesional.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare co-
vrigi, produse pa-
tiserie, ajutor bu-
cãtar, vânzãtor
magazin second-
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, montatori
þiglã metalicã ºi repa-
raþii la preþuri nego-
ciabile. Seriozitate,
calitate. Telefon:
0747/109.594, loca-
litatea Slatina.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Evidenþã contabilã
SRL, PF, 11, AF. Te-
lefon: 0744/390.775
sau 0758/063.773.
Îngrijesc persoanã
vârstnicã, cu maximã
seriozitate, în scopul
donãrii unei locuinþe.
Telefon: 0723/466.154.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Apartament 2 came-
re ultracentral, ultra-
lux, A.C. internet,
toate dotãrile. Tele-
fon: 0762/109.595.
PARTICULAR, vând
apartament 2 came-
re, decomandate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0736/098.074.
Particular vând 2 se-
midecomandate 1/4
sau schimb cu 2 sau 3
decomandate etaj p-3
ºi dau diferenþa. Tele-
fon: 0742/390.301.

Vând (schimb) apar-
tament semideco-
mandat etaj 1/4 cu
apartament  deco-
mandat p/3 sau dife-
renþa. Telefon: 0742/
390.301.
3 - 4 CAMERE

Vând (schimb) 3 ca-
mere semidecoman-
date 43 mp, etaj 1 cu
apartament 2 came-
re decomandate etaj
1 sau 2 plus 1500
Euro. Telefon: 0351/
409.381.

CASE
Vând casã 3 came-
re, anexe, pomi, vie,
fântânã, apã ºi cana-
lizare la poartã, loca-
litatea Ciutura. Tele-
fon: 0763/305.850.
VÂND casã comuna
Giubega, Dolj. Tele-
fon. 0768/ 595.932.

Casã Craiova, 5 ca-
mere, încãlzire cen-
tralã, termopan, izo-
latã termic sau scrimb
cu  2 apartamente 2
camere/ variante. Te-
lefon. 0746/498.818
Vând casã central 6
camere 95 mp, curte
143 mp, spaþiu comer-
cial 11 mp, gaze, sau
schimb cu casã. Tele-
fon: 0769/682.917.
Vând casã ºi 600 mp
teren Craiova. Preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând D+P 6 came-
re, 2 holuri, pivniþã, uti-
litãþi, teren 1300 mp
str. Bucovãþ. Telefon:
0769/ 360.741.
Vând casã Craio-
va. Telefon: 0788/
452.733. Rog se-
riozitate.

Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi
sediu firmã, plus 800
mp teren, curent
electric, fântânã, re-
þea apã de la comu-
nã, la asfalt, 13 km
de Craiova, comuna
Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.
Vând casã cu depen-
dinþe în satul Nego-
eºti - Dolj. Telefon:
0723/692.884;
0722/151.452.
Vând casã 5 came-
re, încãlzire centra-
lã, sau schimb cu
apartament minim 3
camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în co-
muna Giurgiþa. Tele-
fon: 0755/953.397.
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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 în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren intravilan în
comuna Leu 1174 mp
zonã comercialã, ieºiri
2x17 m, reþea apã,
electricitate, cadastru,
carte funciarã. Telefon:
0724/572.434; 0351/
179.436.
Cârcea teren intravi-
lan, utilitãþi în apro-
priere – 650 mp - 15
Euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
Vând teren extravilan
16100 mp, Ghindeni.
Telefon: 0727/186.869.
Vând teren 3500 mp
deschidere 15 m pe
ºoseaua Craiova - ªim-
nicu de sus. Preþ 17
Euro. Telefon: 0744/
563.823.

Vând teren zonã 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, intravi-
lan, cu cadastru, stra-
da Unirii, nr. 29F (în
spatele liceului). Tele-
fon: 0251/428.415;
0743/510.255.
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, 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. Telefon: 0762/
109.595.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Te-
lefon: 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, posibili-
tate energie + alte
avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând pãdure comu-
na Borãscu - Gorj. Te-
lefon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Cra-
iova.  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 comer-
cial cu terasã, zonã
centralã. Telefon:
0746/660.001.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament
3 camere decoman-
dat, etaj l-3. Telefon:
0763/690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã
parter Turnu Severin
- Crihala cu garsonie-
rã zona Brazdã Cra-
iova + diferenþa. Tele-
fon: 0251/595.609.
Apartamnet 2 came-
re cu casã împreju-
rimi Craiova. Telefon:
0771/663.179.

Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.
Schimb apartament
în Timiºoara cu simi-
lar Craiova. Telefon:
0740/887.095

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, ben-
zinã, revizie 2015,
stare excelentã
91000 km, 4500
RON, consum sub
4,5%. Telefon: 0749/
059.070.
Vând autoturism Da-
cia 1310, anul fabri-
caþiei 1993. Telefon:
0765/789.181.

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

VÂNZÃRI UTILAJE
VÂND automacara
AM 5. Telefon: 0740/
178.633.

CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr faþã de uºã
sau uºã stânga faþã
Dacia 1310 ultimul
model. Telefon: 0722/
382.970.

VÂNZÃRI DIVERSE
Platformã 3,5/2,5 m,
tracþiune hipo/auto, 2
osii, 4 roþi Dacia. Te-
lefon: 0749/012.505.
Vând vin roºu 5 lei/litru
ºi þuicã 10 lei/litru. Tele-
fon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând tub plastic
pentru forat puþuri di-
mensiune 112. Tele-
fon: 0745/589.825.
Albine, familii puter-
nice ºi roi bine dez-
voltaþi cu mãtci se-
lecþionate. Telefon:
0720/115.936.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenaja-
te cu plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Lascãr Ca-
targiu Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi fe-
restre. Telefon: 0766/
676.238.
Vând vin zaibãr 5 lei
ºi þuicã. Telefon.
0749/012.505
Vând vacã ºi junincã la
prima fãtare cu viþel.
Telefon: 0351/806.950.
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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!

Tablouri litografie 30
Ron bucata, rochie
domniºoarã de onoa-
re 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, po-
lizor unghiular (flex)
D 125/ 850 W, foar-
fecã tãiat tablã de
banc, canistrã alumi-
niu nouã 20 l, reduc-
tor oxigen sudurã,
alternator 12V nou,
delcou aprindere
Dacia 1310 nou, ar-
zãtoare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut:
SINGER PAFF. Te-
lefon: 0745/751.558.

Vând CEAS ELVE-
ÞIAN original sigilat,
garanþie, tip Jovial
5020G- ss 0313, 200
Euro. Telefon: 0722/
456.609.
Vând PC model MSI
– ALL-IN-ONE,
WIND TOP AE 1920
nefolosit, sigilat, ga-
ranþie 300 Euro. Te-
lefon: 0722/456.609.
Vând pãlãrie fetru nr. 55
nouã - 50 lei, sapã ºi
casma cu coadã 7 lei/
buc, saltea Dormeo 2/
1m cu husã 90 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând aparat de su-
durã, autogen poli-
zor, bormaºinã, par-
briz Tico. Telefon:
0761/155.549.
Vând 3 locuri de veci.
Telefon: 0770/661.777.
Vând albine, familii
puternice. Podari. Te-
lefon: 0720/115.936.
Vând mânzã belgia-
nã 8 luni. Telefon:
0741/975.279.

Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de
spãlat, frigider inox,
televizor mic ºi mare,
ºifonier stejar. Tele-
fon: 0752/142.493.
Vând remorcã auto
240 kg nefolositã cu
prelatã, 60 elemen-
te calorifer fontã, 5
baterii, 110 þigle be-
ton. Telefon: 0251/
458.192.
Vând ªabloane impri-
mat Steag UE ºi
NATO toate mãrimile
plus ºabloane pentru
BATISTE toate mãri-
mile manuale. Tele-
fon: 0723/684.511.
Vând 2 televizoare 5
ani cu diagonala 30 ºi
37 cm, 120 Ron. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând plug pentru
boi. Telefon: 0251/
421.727.

Vând PENSÃ REI-
MERS pentru cas-
trat armãsari, inox
veritabil - stazã per-
fectã. Telefon: 0720/
231.610.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100 -
80 lei, saltea Dor-
meo nouã, o per-
soanã, lustre 2-3
braþe 25 lei, fereas-
trã cu toc. Telefon:
0770/303.445.
Vând 2 maºini de
scris marca OLI-
VETTI STUDIO ºi
BMB 232. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bocanci)
nr. 44, piele naturalã,
nefolosiþi, antidera-
pante, cãrucior copii
modern. Telefon:
0724/009.627.

Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate
la cimitirul Roma-
neºti, convenabil. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghe-
te, pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou,
combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri,
piei bovinã velurate,
piese Dacia noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gãtit
etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzi-
re. Cadou nuntã de-
osebit! Telefon:
0251/415.863;
0765/027.337.
Vând sobã de încãl-
zit cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând un injector
pentru instalaþie de
încãlzit locuinþe la un
preþ ieftin. Telefon:
0729/092.211.
Vând video player -
100 lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.

Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm - 100
lei, motor maºinã
spãlat Albalux, Tele-
fon: 0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II
E 460, 500 Ron, No-
kia 113, 80 Ron ga-
ranþie. Telefon: 0731/
877.880.
Vând antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pã-
turã antistres. Tele-
fon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºa-
te, 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 un-
turã cu capac smãl-
þuitã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri, 2
ochiuri, mascã
Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.
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COMUNA CÂRCEA organizeazã în data de 3.07.2014, ora
9.00 concurs pentru ocuparea urmãtoarelor posturi vacante,
în regim contractual, pe perioadã nedeterminatã

1. inspector de specialitate în cadrul compartimentului
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.

joi, 26 iunie 2014
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Vând în Iºalniþa te-
levizor color Grundig
micã defecþiune 50
lei, cuptor cu micro-
unde geam spart 40
lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/
989.439.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de prune
ºi vin roºu. Telefon:
0765/291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/989.439.

Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Te-
lefon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând sãpun de
casã 15 kg,  2 da-
migene 10-15 litri,
15 lei/buc. Telefon:
0770/303.445.

Vând presã de balo-
tat, mase plastice uºã
cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.
Vând drujbã electri-
cã bunã, lanþ rezer-
vã noi, burtierã fãrã
picior nouã 25 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
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. Te-
lefon: 0723/653.261.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.

Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Te-
lefon: 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 aparta-
ment 2 camere ul-
tracentral – ultralux,
toate dotãrile, A.C.,
internet. Telefon:
0762/109.595.
Primesc fete în gaz-
dã la bloc lângã Me-
dicina Nouã. Tele-
fon: 0770/300.327.
APARTAMENT 3
camere, supermo-
dern. Telefon: 0766/
660.105; 0740/
991.323.
Închiriez apartament
2 camere, etaj 2, ul-
tracentral, pretabil
firmã. Telefon: 0745/
698.425.
Închiriez aparta-
ment decomandat
Sãrari, renovat, apã
potabilã contorizatã
pe casa scãrii, 2
balcoane. Telefon:
0761/665.763.

Închiriez spaþiu stra-
dal, birou mobilat, de-
pozit, Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906.
MATRIMONIALE
Domn singur, 55 ani,
doresc cunoºtinþã
doamnã pentru prie-
tenie - cãsãtorie. Te-
lefon: 0736/451.752.

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

PIERDERI
Pierdut adeverinþã de
licenþã pe numele
BERCEANU OCTA-
VIA. Se declarã nulã.
IL PEPEPONCINO
SRL anunþã pierde-
rea Certificatului de
înmatriculare ºi a
certificatelor consta-
tatoare de autoriza-
re. Se declarã nule.
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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
24 iunie:  Japonia – Columbia 1-4
24 iunie: Grecia – Coasta F. 2-1

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
24 iunie: Costa R. – Anglia 0-0
24 iunie: Italia – Uruguay 0-1

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

CUPCUPCUPCUPCUPA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIACUPCUPCUPCUPCUPA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIACUPCUPCUPCUPCUPA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIACUPCUPCUPCUPCUPA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIACUPCUPCUPCUPCUPA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIACUPCUPCUPCUPCUPA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIACUPCUPCUPCUPCUPA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIACUPCUPCUPCUPCUPA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIACUPCUPCUPCUPCUPA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIAA MONDIALÃ DE FOTBAL DIN BRAZILIA
GRUPA B

OLANDA  9p (10-3)

CHILE 6p (5-3)

Spania 3p (4-7)

Australia 0p (3-9)

GRUPA C

COLUMBIA 9p (9-2)

GRECIA 4p (2-4)

Coasta de Fildeº 3p (4-5)

Japonia 1p (2-6)

GRUPA D

COSTA RICA 7p (4-1)

URUGUAY 6p (4-4)

Italia 3p (2-3)

Anglia 1p (2-4)

GRUPA A

BRAZILIA 7p (7-2)

MEXIC 7p (4-1)

Croaþia 3p (6-6)

Camerun 0p (1-9)

Fotbalul pare a nu mai avea nici
o logicã! Costa Rica ºi Uruguay,
în aceeaºi ordine, au avansat în
„optimile” CM dintr-o grupã cu
Italia ºi Anglia, favorite certe îna-
intea competiþiei pentru ocuparea
primelor douã poziþii.

Dacã echipa din America Cen-
tralã era sigurã de prezenþa în ur-
mãtoarea fazã, fapt de neimagi-
nat, încã dupã primele douã par-
tide, soldate tot cu atâtea victo-
rii, o minimã problemã mai pu-
nându-se doar în ceea ce privea
locul de pe care va merge în „op-
timi”, adjudecat facil dupã 0-0 cu
eliminata Anglia, Uruguayul ºi
Italia, învinsele celor din Costa
Rica, dar învingãtoarele englezi-
lor, urmau sã-ºi dispute celãlalt
loc calificabil. În avantaj erau eu-
ropenii, care datoritã golaveraju-
lui superior aveau nevoie de o
remizã. Însã, cum deja am dez-
vãluit deznodãmântul, italienii au
pierdut (0-1). ªi au fãcut-o pe
mâna lor, neavând nici mãcar o
ocazie tot meciul.

Unicul gol al partidei a cãzut în
minutul 81, când cãpitanul Godin
l-a învins pe omologul sãu, Buf-
fon, „specialitatea casei”, cu o lo-
viturã de cap, dintr-un corner exe-
cutat de Gaston Ramirez. Acelaºi
Godin care adusese titlul în Pri-
mera lui Atletico Madrid, cu un
gol înscris pe „Camp Nou”, ºi
care era cât pe ce sã aducã în vi-
trina „alb-roºilor” ºi Liga Campio-
nilor (golul sãu a fost anulat de
concitatidina Real în prelungiri).

„Azzurrii”, de patru ori campioni
ai lumii, au evoluat începând cu
minutul 59 în inferioritate numeri-
cã, Marchisio fiind eliminat dupã
un fault la Arevalo.

Reuºita sud-americanilor, la rân-

Godin a trimis acasã „Squadra Azzurra”,Godin a trimis acasã „Squadra Azzurra”,Godin a trimis acasã „Squadra Azzurra”,Godin a trimis acasã „Squadra Azzurra”,Godin a trimis acasã „Squadra Azzurra”,

Cartonaºe galbene: Balotelli 22, De Sciglio 77 / Arevalo 46,
Muslera 90+1.

Cartonaº roºu: Marchisio 59.
Arbitru: Marco Rodriguez (Mexic).

Buffon – Barzagli, Bonucci,
Chiellini – Verratti (Motta 75),
Marchisio – Darmian, Pirlo, De
Sciglio – Immobile (Cassano 71),
Balotelli (Parolo 46).

Selecþioner: Cesare Prandelli.

Muslera – Caceres, Gimenez,
Godin, A. Pereira (Stuani 63) –
Arevalo – Gonzales, Lodeiro (M.
Pereira 46), Rodriguez (Ramirez
78) – Suarez, Cavani.

Selecþioner: Oscar Tabarez.

Italia  0-1  Uruguay
Stadion: Das Dunas – Natal, spectatori: 39.706.

A marcat: Godin 81.

Cartonaºe galbene: Gonzales 60 / Barkley 53, Lallana 57.
Arbitru: Djamel Haimoudi (Algeria).

Navas – Gamboa, Duarte,
Gonzales, Miller, Diaz – Ruiz,
Borges (Barrantes 78), Tejeda –
Brenes (Bolanos 59), Campbell
(Urena 65).

Selecþioner: Jorge Pinto.

Foster – Jones, Cahill, Smalling,
Shaw – Lampard, Wilshere (Ger-
rard 73) – Milner (Rooney 76),
Barkley, Lallana (Sterling 62) –
Sturridge.

Selecþioner: Roy Hodgson.

Costa Rica  0-0  Anglia
Stadion: Mineirao – Belo Horizonte, spectatori: 57.823.

du-le campioni în 1930 ºi 1950,
fusese anunþatã de douã oportuni-
tãþi uriaºe, irosite de Christian Ro-
driguez ºi Suarez.

Dupã campania câºtigãtoare din
2006, Italia este pentru a doua oarã
consecutiv când pãrãseºte CM în
faza grupelor. În aceeaºi zi, 24 iu-
nie, a anului 2010, Italia era elimi-
natã în Africa de Sud de naþionala
Slovaciei, cedând cu 1-3.

Suarez l-a „capsat”
ºi pe Chiellini

Atacant strãlucitor cu un carac-
ter incontrolabil, uruguayanul Luis
Suarez a trecut din nou de pe pa-
ginile sportive pe cele de scandal,
dupã ce ºi-a înfipt dinþii în umãrul
italianului Giorgio Chiellini, regã-
sindu-ºi supranumele de “canibal”.

Desemnat jucãtorul anului în
Anglia ºi cel mai mai bun marca-
tor din Premier League (31 goluri),
Suarez ºi-a câºtigat eticheta de
“cannibal” în 2010, când juca la
Ajax Amsterdam, dupã ce a muº-
cat un jucãtor de la PSV Eindho-
ven, Otman Bakkal, incident în
urma cãruia a primit o suspendare
de 7 meciuri.

Pânã la episodul de marþi, “Lui-
sito”, cum îl alintã compatrioþii sãi,
a recidivat în 2013, când l-a muº-
cat pe fundaºul sârb al echipei
Chelsea, Branislav Ivanovic, fiind
suspendat 10 partide.

“Ca Mike Tyson”, a titrat, ieri,
cotidianul brazilian O Globo, com-
parându-l pe Suarez cu fostul cam-
pion mondial de box care i-a smuls
o bucatã de ureche cu dinþii riva-
lului sãu Evander Holyfield, în tim-
pul unui meci disputat în 1997.

Luis Suarez s-a fãcut remar-
cat, de asemenea, în octombrie
2011, în urma insultelor rasiste

adresate fundaºului francez al lui
Manchester United, Patrick Evra,
în urma cãrora a primit o suspen-
dare de 9 meciuri. Chiar dacã a
susþinut cã vorbele sale adresate
lui Evra nu au avut nimic peiora-
tiv, el ºi-a agravat situaþia dupã ce
a refuzat sã-i strângã mâna fran-
cezului, atunci când s-au reîntâl-
nit pe teren.

FIFA a anunþat, în noaptea de
marþi spre miercuri, cã a deschis
o procedurã disciplinarã împotri-
va atacantului, acesta riscând o
pedeapsã maximã, de pânã la doi
ani de suspendare.

Suarez ºi/sau federaþia urguay-
anã trebuiau sã depunã documen-
tele pentru a se apãra în acest caz
pânã ieri, la ora localã 17:00 la Bra-
silia (23:00 la Bucureºti). FIFA a
precizat în comunicat cã instanþa
disciplinarã, independentã, este
abilitatã sã sancþioneze infracþiuni
care scapã arbitrului în cadrul unui
meci.

Selecþionerul
Prandelli ºi preºe-
dintele Federaþiei
italiene ºi-au dat

demisia
Selecþionerul Italiei, Cesare

Prandelli, ºi preºedintele Federaþiei
Italiene de Fotbal (FIGC), Giancar-
lo Abete, ºi-au anunþat demisia,
dupã înfrângerea “Squadrei Azzur-
ra” în faþa Uruguayului

“Proiectul tehnic era responsa-

bilitatea mea ºi, cum el a eºuat,
am anunþat federaþia cã îmi voi
prezenta demisia”, a declarat
Prandelli.

“Nu am avut nici mãcar o sin-
gurã ocazie, probabil pentru cã
echipa este limitatã tehnic sau nu

este bine structuratã. Este respon-
sabilitatea mea, proiectul tehnic
nu a funcþionat ºi îmi asum, deci,
întreaga responsabilitate”, a adã-
ugat selecþionerul italian, care avea
contract pânã în 2016.
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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
Azi-noapte: Honduras – Elveþia
Azi-noapte: 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

La aproximativ patru ore dupã
încheirea meciurilor din grupa D,
Costa Rica ºi Uruguay ºi-au aflat
adversarele din „optimi”. În ca-
zul celei din urmã, verdictul a
venit chiar mai devreme, Colum-
bia mãturând practic cã „sãrma-
na” Japonie, 4-1, ºi câºtigând cu
punctaj maxim grupa C (al doi-
lea duel sud-american pentru un
loc în „sferturi”, dupã Brazilia –
Chile).

Un gol al lui Jackson Marti-
nez (55) a nãruit ºi aºa puþinele
speranþe la calificare ale niponi-
lor, singurii care nu-ºi aveau
ºansa în propriile mâini.

Prin urmare, toatã atenþia s-a
îndreptat spre „Estadio Castelao”
din Fortaleza, unde Coasta de Fil-
deº ºi Grecia încercau în premierã
sã spargã bolcada grupelor. Afri-
canii aveau douã puncte în plus,
ºi deci varianta egalului de partea
lor. Ca ºi în cazul Italiei, a fost un fiasco.
Chiar mai dureros. Un penalty transformat în
al 3-lea minut al prelungirilor de Samaras (2-
1), a calificat echipa ce ne-a barat drumul
spre Brazilia ºi peste care vom da ºi în preli-
minariile CE 2016. Tot Samaras l-a determi-

Grecia a dat lovitura în prelungiriGrecia a dat lovitura în prelungiriGrecia a dat lovitura în prelungiriGrecia a dat lovitura în prelungiriGrecia a dat lovitura în prelungiri

SUA – Germania
Stadion: Pernambuco – Recife, ora 19:00,

TVR 1.
Arbitru: Ravshan Irmatov (Uzbekistan).
Meciuri directe – 9: 3-0-6 (golaveraj 15-21).

La CM sunt consemnate douã întâlniri pânã
acum, ambele tranºate de nemþi, 2-0 în 1998, în
grupe, ºi 1-0 în 2002, în sferturile de finalã. Ulti-
mul meci direct a avut loc 2 iunie anul trecut, 4-
3 în favoarea americanilor, într-un amical dis-
putat la Washington.

Portugalia – Ghana
Stadion: Nacional – Brasilia, ora 19:00, TVR 2.
Arbitru: Nawaf Shukralla (Bahrein).
Meciuri directe – 0.

Reprezentativele Statelor Unite ºi Germa-
niei se vor întâlni în aceastã searã la Recife,
într-un meci din cadrul grupei G, iar un even-
tual rezultat de egalitate calificã ambele echipe
în „optimi”, în dauna Portugaliei lui Ronaldo
ºi Ghanei (n.r. a se vedea clasamentul din
partea superioarã a paginii). Aspect cu atât
mai intersenat de urmãrit cu cât pe bãncile
celor douã echipe stau Jurgen Klinsmann, la
americani, ºi Joachim Loew, la nemþi, cola-
boratori între 2004 ºi 2006 la cârma „Man-
schaftului”, cu primul în calitate de antre-
nor principal, iar celãlalt de secund.

Program zilei la CM
Coreea de Sud – Belgia

Stadion: Corinthians – Sao Paulo, astãzi,
23:00, TVR 1.

Arbitru: Benjamin Williams (Australia).
Meciuri directe – 3: 0-1-2 (golaveraj 2-5).

Douã din cele trei întâlniri au fost în cadrul CM,
2-0 în 1990 (grupe) ºi 1-1 în 1998 (tot în grupe).
Ultima întâlnire directã s-a consumat în 5 iunie
1999, scor 2-1 pentru Begia, într-un meci test.

Algeria – Rusia
Stadion: Da Baixada – Curitiba, astãzi, 23:00,

TVR 2.
Arbitru: Cuneyt Cakir (Turcia).
Meciuri directe – 1: 0-1-0 (golaveraj 2-2;

într-un meci amical).

Pact Klinsmann – Loew?

Dacã Ghana are de recuperat faþã de ame-
ricani 3 puncte ºi, dupã caz, 2 sau 3 goluri
(pentru cã e greu de crezut cã nemþii vor
ceda prima poziþie), Portugalia, din cauza
golaverajului dezastruos (-4), mai are doar
ºanse teoretice de calificare.

Altfel, meciul zilei ca mizã se joacã la
Curitiba, unde Algeria are douã variante din
trei în faþa Rusiei lui Capello. În cazul unei
remize, ºanse teoretice are la calificare ºi
lanterna Coreea de Sud, care ar trebui sã
învingã la 3 sau, dupã caz, 4 goluri liderul
Begia.

Grecia  2-1  Coasta de Fildeº
Stadion: Castelao – Fortaleza, spectatori: 59.095.

Au marcat: Samaris 42, Samaras 90+3 pen. / Bony 74.

Karnezis (Glykos 24) – To-
rosidis, Manolas, Papastatho-
poulos, Holebas – Karagounis
(Gekas 78) – Kone (Samaris
12), Maniatis, Christodoulopou-
los, Samaras – Salpingidis.

Selecþioner: Fernando Santos.

Barry – Aurier, K. Toure,
Bamba, Boka – Tiote (Bony 61),
Serey Die – Kalou, Y. Toure,
Gervinho (Sio 83) – Drogba
(Diomande 78).

Selecþioner: Sabri Lamouchi.
Cartonaºe galbene: Drogba 37, Kalou 62, Serey Die 70.

Arbitru: Carlos Vera (Ecuador).

Japonia  1-4  Columbia
Stadion: Pantanal – Cuiaba, spectatori: 40.340.

Au marcat: Okazaki 45+1 / Cuadrado 17 pen., J. Martinez
55, 82, J. Rodriguez 89.

Kawashima – Uchida, Yoshi-
da, Konno, Nagatomo – Aoyama
(Yamaguchi 62), Hasebe – Oka-
zaki (Kakitani 69), Honda, Kaga-
wa (Kiyotake 85)  – Okubo.

Selecþioner: Alberto Zaccheroni.

Ospina (Mondragon 85) –
Arias, Valdes, Alvarez, Armero –
Mejia, Guarin – Cuadrado (Car-
bonero 46), Ramos, Quintero (J.
Rodriguez 46) – J. Martinez.

Selecþioner: Jose Pekerman.
Cartonaºe galbene: Konno 16 / Guarin 63.

Arbitru: Pedro Proenca (Portugalia).

nat pe ecuadorianul Carlos Vera sã arãte punc-
tul cu var, acesta cãutând practic contactul
cu Bamba, în momentul ºutului.

ªi totul începuse atât de prost pentru
greci! Cu accidentãrile lui Kone ºi a goalke-
eper-lui Karnezis, înlocuiþi în minutele 12 ºi

24 cu Samaris ºi Glykos. Campionii euro-
peni din 2004 au trecut însã repede peste,
Holebas luând la þintã „transversala”.  Iar dacã
norocul n-a þinut cu ei, s-au hotãrât sã le
vinã în ajutor „elefanþii”. Tiote a pierdut co-
pilãreºte o minge, Samaris a înterceptat, i-a
pasat, ca într-un joc de cuvinte, lui Sama-
ras, acesta i-a întors serviciul ºi 1-0. Exact
înainte de odihnã. Conºtienþi de avantajul
„subþire”, grecii nu s-au limitat numai sã se
apere. ªi puteau închide meciul, dacã ivori-
enii nu-i opreau cu preþul unor cartonaºe
galbene, ori dacã, tot „transversala” nu se
opunea unei „torpile” a veteranului Karagou-
nis. Soarta pãrea sã le joace o festã teribilã,
când Gervinho a defilat în flancul stâng ºi i-
a centrat pentru 1-1 rezervei Bony. Marele
merit al elevilor lui Fernando Santos e cã n-
au capotat. Altã barã, Torosidis, plus o oca-
zie mare a altui „bãtrânel”, Salpingidis, au
precedat cele întâmplate, în al treilea minut
adiþional, ºi deja relatate.

Scos din teren în minutul 78, ultimele
minute l-au gãsit pe Drogba (36 de ani) în-
genuncheat, sperând cã acesta nu va fi ulti-
mul sãu joc la o Cupã Mondialã. Tristã ima-
gine cu un aºa mare campion!

Astfel s-a decis adversarul Costa Ricãi în
optimile de finalã. Fazã atinsã de Grecia, deºi
a încheiat grupa cu -2 la golaveraj.
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În cantonamentul CSU Craiova
din localitatea Dravograd se află de
ieri şi fundaşul ivorian Stephane
Acka, care va fi testat în partidele
amicale şi are şanse mari să sem-
neze cu gruparea din Bănie. Sto-
perul de 24 de ani şi 1,82 metri a
evoluat anul trecut pentru echipa
lui Adrian Mititelu în 13 meciuri ca
titular, plecând în iarnă deoarece
era neplătit de mai multe luni. Con-
form s ite-ului transfermarkt.de,
Stephane Acka are o cotă de piaţă
de 250.000 de euro, el evoluând în
trecut la Hellas Verona şi în ligile
inferioare din Italia, la Legnano şi
Belluno. Acka a mai fost în atenţia
clubului Dinamo.

În Slovenia, după
17 ore de drum
Delegaţia CSU Craiova, condu-

să de directorul executiv Felix Gri-
gore a ajuns marţi seara în canto-
namentul din Slovenia, după 17 ore
de drum, întârzierea fiind cauzată
de o defecţiune a aeronavei cu care
juveţii trebuiau să ajungă în Aus-
tria, pentru ca apoi să se deplaseze
cu autocarul la Dravograd. Despre
stagiul de pregătire, Felix Grigore
a spus: „Am ajuns în cantonament
cu o întârziere de patru ore dato-

Site-ul oficial al turneului de -
Mare Şlem de la Wimbledon no-
tează că doar câteva jucătoare au
capacitatea de a arăta că joacă fără
a depune niciun efort, iar printre
acestea se află şi românca Simo-
na Halep, a treia favorită a între-
cerii. „Doar câteva jucătoare au
abilitatea să pară că joacă fără a
depune efort. Luaţi-o în conside-
rare şi pe Halep printre acestea!
Rareori a fost prinsă dezechilibra-
tă sau pe picior greşit în meciul
cu Pereira, pe care l-a terminat cu
19 lovituri câştigătoare şi doar
nouă greşeli neforţate. Ea se miş-
că cu graţie, loveşte cu precizie şi
nu ţipă, nu are ticuri şi nu strânge
pumnul tare faţă de contempora-
nele sale. Asta este o combinaţie
înc ântătoare”, se specifică pe -
wimbledon.com, după meciul din
primul tur al Simonei Halep con-
tra braziliencei Teliana Pereira. Site-
ul oficial al competiţiei precizează
că Halep înregistra până la aceas-
tă ediţie două victorii şi trei înfrân-
geri, însă a pierdut de fiecare dată
în trei seturi şi de fiecare dată în
faţa unor jucătoare mai bine cota-
te, în 2011 împotriva Serenei Wil-
liams, iar anul trecut împotriva chi-
nezoaicei Na Li: „În ultimele 12
luni, jucătoarea de 22 de ani a fă-
cut cu succes trecerea de la un
fost număr 1 la juniori, la o jucă-

Halep, lăudată pe site-ul
turneului de la Wimbledon

„Nu pare că depune efort, statutul de lider
al noii generaţii a fost confirmat”

toare de Top 10. Totuşi, recunoaş-
terea sa ca sportivă în elita spor-
tului a venit la începutul lunii, în
finala de la Roland Garros. Halep
a pierdut după trei seturi de luptă
în faţa Mariei Şarapova, dar sta-
tutul său de lider al noii generaţii a
fost confirmat”. Simona Halep s-
a calificat în turul doi la Wimble-
don, după ce a învins-o, în runda
inaugurală, cu scorul de 6-2, 6-2,
după o oră şi cinci minute, pe Te-
liana Pereira. În turul doi, Simona
Halep o va întâlni astăzi pe Lesia
Ţurenko (Ucraina), jucătoare ve-
nită din calificări şi locul 170 WTA,
care a trecut, cu scorul de 6-3, 6-
0, de Dinah Pfizenmaier (Germa-
nia), poziţia 116 în clasamentul
mondial. Cealaltă juc ătoare din
România rămasă în competiţie,
Irina Begu, o va întâlni pe german-
ca Andrea Petkovic.

Stoperul de 24 de ani a evoluat în sezonul trecut
pentru echipa lui Mititelu

rată unei defecţiuni tehnice ale ae-
ronavei Tarom de la Bucureşti, iar
acest fapt ne-a dat o uşoară stare
de oboseală.  Începând de as tăzi
intrăm în normal, pentru că mai
sunt puţin peste trei săptămâni până
la debutul de sezon. Cele două te-
renuri de antrenament se prezintă
foarte bine în acest moment, atât
ca gazon, cât şi ca infrastructură.
Sunt mulţumit pentru că acest as-
pect contează în primul rând. Jo-
curile amicale sunt puternice şi sunt
convins că la finalul acestei perioa-
de de cantonament vom fi pregătiţi
pentru liga întâi“. În stagiul de pre-
gătire, alb-albaştrii vor susţine şi 5
meciuri amicale, patru dintre ele fi-
ind stabilite: cu Slaven Belupo (mâi-
ne), cu Vardar Skopje, cu NK Celje
şi cu Olimpija Ljublijana.

Scuze publice
pentru erorile de

la sectorul
juvenil

După ce l-a pierdut pe căpita-
nul echipei de juniori B a clubului,
Alin Dudea, care a ajuns la Dina-
mo, şi este probabilă despărţirea şi
de alţi juniori cu care nu s-au sem-
nat contracte până acum, CS Uni-

versitatea Craiova şi-a cerut
scuze fanilor printr-un comu-
nicat postat pe site-ul oficial,
recunoscând că a făcut o gra-
vă greşeală managerială. „Ală-
turi de promovarea în prima
ligă, dezvolarea sectorului ju-
venil a fost una dintre princi-
palele priorităţi în sezonul re-
cent încheiat. Marile perfor-
manţe din istoria clubului nos-
tru – câştigarea titlurilor naţi-
onale, a Cupelor, precum şi
accederea în fazele superioa-
re ale competiţiilor europene
- nu s-ar fi putut realiza fără o
pepinieră puternică, care să
asigure, an de an, jucători ta-
lentaţi care odată ajunşi la pri-
ma echipă au devenit certitu-
dini. Conducerea clubului do-
reşte să continue această stra-
tegie, dovadă sunt investiţiile
în Centrul de copii şi juniori,
atât în infrastructură, în de-
partamentul de scouting al clubu-
lui, cât şi în jucători, pentru care
s-au alocat si cheltuit bugete sem-
nificative. În aceste circumstanţe,
plecarea lui Alin Dudea, căpitanul
grupei de republicani B, vicecam-
pioană naţională, la Dinamo este
considerată de conducerea clubu-

lui nostru o gravă greşeală pe care
ne-o asumăm şi pentru care nu
avem absolut nicio scuză. Din pă-
cate, cazul Dudea nu este singu-
lar, existând şi alţi juniori din gene-
ratia 97 care au semnat cu alte clu-
buri. Este trist pentru că această
situaţie se putea evita foarte uşor

prin simpla respectare a procedu-
rilor şi regulamentelor cu privire la
legitimarea juniorilor ce împlinesc
vârsta de 16 ani. De aceea, Uni-
versitatea Craiova îşi cere scuze
public în faţa suporterilor alb-al-
baştri pentru lipsa de profesiona-
lism dovedită de toţi cei implicaţi”
este comunicatul CSU Craiova.
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