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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Mare păcat, Popescule, că
cei care şi-au recăpătat pădu-
rile s-au purtat ca-n codru. actualitate / 3
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Emoţii mari pentru cei 5.642 de candidaţi doljeni înscrişi
pentru susţinerea bacalaureatului. După trei săptămâni de
testare a competenţelor de comunicare, liceenii intră de as-
tăzi în focurile probelor scrise. Accesul candidaţilor în cen-
trul de examen este permis în intervalul 7.30 – 8.30, pe baza
actului de identitate. Examenul începe la ora 9.00 şi durează
trei ore, însă elevii au voie să iasă din sală după o oră şi jumă-
tate, cel mai devreme. De asemenea, sălile vor fi dotate cu
camere de supraveghere, la fel ca în ultimii trei ani.

Un Congres
de ochii lumii

Congresul PNL, de la un ca-
păt la altul, a oferit o fotogra-
fie, deloc mişcată, a liberalilor,
într-un moment al existenţei
lor. Cu regie, relativ iscusită,
totul a curs şnur din punct de
vedere organizatoric: Klaus
Iohannis a fost ales preşedin-
te, ceea ce se anticipa, iar cei
care au pus umărul cu nădej-
de şi-au adjudecat sau readju-
decat cele 31 de pos turi de
vicepreşedinţi. Printre aceştia,
dar cam la coada listei, şi de-
putatul de Dolj, Mihai Voicu,
încă liderul de facto al liberali-
lor din teritoriu.

cultură / 9

social / 6

Cardul
de sănătate,
funcţional
din 2015

Doljenii vor putea intra în po-
sesia cardului de sănătate cel mai
probabil în a doua jumătate a aces-
tui an, urmând să intre în funcţiu-
ne la începutul lui 2015. Cardul va
fi transmis gratuit, prin poştă, ofi-
cialii Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate anunţând că, până în
prezent, au fost tipărite la nivel
national peste zece milioane de
exemplare. Distribuirea lor se va
face în ordinea alfabetică a jude-
ţelor, prin servicii poştale de ope-
ratorul de servicii care va fi de-
semnat câştigător...

Muzeul Olteniei Craiova dă
startul, începând cu 5 iulie

Şcoala de vară
„Bios Art
în vacanţă”
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Ponta: Nu l-am chemat niciodatã
pe Tobã la Guvern pentru
a discuta cu Duicu

Premierul Victor Ponta a declarat cã nu
l-a chemat niciodatã pe ºeful Poliþiei Ro-
mâne, Petre Tobã, la Guvern pentru a se
întâlni cu fostul ºef al Consiliului Jude-
þean Mehedinþi, Adrian Duicu. “Nu, nu l-
am chemat niciodatã sã se întâlneascã cu
domnul Duicu ºi, de altfel, domnul Tobã
este un poliþist de mare valoare. Cred cã
prima datã a fost numit în funcþie chiar de
domnul Oprea atunci când era ministru ºi
a fost ºi a declarat adevãrul atunci când a
fost chemat de procurori” , a spus Ponta
întrebat de presã dacã pe Tobã l-a che-
mat la Guvern pentru probleme legate de
Poliþia Românã sau de Duicu. Procurorii
DNA aratã, într-un referat în cazul Duicu,
cã ºeful Poliþiei Române, Petre Tobã, s-a
prezentat la Guvern, la solicitarea premie-
rului Victor Ponta, pentru a discuta cu
fostul ºef al CJ Mehedinþi, DNA invo-
când ca probã declaraþia lui Tobã, fãrã a
reda însã afirmaþiile acestuia.

Lucrãrile din România la gazoductul
Iaºi-Ungheni, încheiate.
Transgaz preia sistemul de operare

Lucrãrile din România la gazoductul Iaºi-
Ungheni au fost finalizate, inclusiv sub-
traversarea râului Prut, urmând ca siste-
mul de operare sã fie preluat rapid de cã-
tre Transgaz, a anunþat ministrul delegat
pentru Energie, Rãzvan Nicolescu, în
ºedinþa de sâmbãtã a Guvernului. Cadrul
legal care permite Transgaz sã opereze
aceastã conductã a fost reglementat,
sâmbãtã, de Guvern prin ordonanþã de
urgenþã care completeazã Legea petrolu-
lui ºi gazelor. “Aceasta este informaþia pe
care am primit-o în aceastã dimineaþã, cã
lucrãrile sunt finalizate. O sã mergem, luni,
acolo sã vedem cu ochii noºtri cã lucruri-
le stau aºa ºi vom discuta ºi cu cei din
Republica Moldova de aspecte legate de
proiectul de interconectare, însã lucrurile
pe partea româneascã ºi subtraversarea
sunt finalizate”, a spus ministrul Energiei.
Referitor la ordonanþa de urgenþã, Nico-
lescu a început sã explice cã aceasta va
crea baza legalã prin care Transgaz sã
preia rapid sistemul de operare, fiind însã
întrerupt de premier.
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Militarii au declanºat alarma de raid aerian cu rachete
la baza din Kandahar, unde premierul Victor Ponta era
prezent pentru începerea procedurilor de retragere a tru-
pelor româneºti, ºeful Guvernului ºi miniºtrii fiind adã-
postiþi rapid într-un buncãr. Alarma a fost ridicatã, parþi-
al, dupã aproximativ 20 de minute, iar oficialii români au
fost scoºi din buncãr. ªeful Guvernului a fost dus cu o
maºinã blindatã în zona adãpostitã imediat dupã ce în
baza militarã s-a dat alarma. La scurt timp dupã ce a ajuns
în Afganistan ºi înainte de a începe ceremonia de retra-
gere a trupelor, Ponta a fost instruit, de altfel, preventiv,
de cãtre militari asupra procedurilor de adãpostire în caz
de urgenþã. În buncãr au fost duºi rapid ºi miniºtrii ro-
mâni de Apãrare ºi Interne, potrivit celor prezenþi în ta-
bãra militarã. Alarma a fost ridicatã, parþial, dupã aproxi-
mativ 20 de minute, iar oficialii români au fost scoºi din
buncãr. Alarma de raid aerian cu rachete declanºatã la
baza româneascã din Kandahar nu a fost un eveniment
special pentru soldaþi, ci a dat “culoare” ceremoniei de
începere a retragerii trupelor din Afganistan, a afirmat
premierul Ponta, spunând cã îi pare rãu cã nu a putut sta
mai mult la masã cu soldaþii.

Fondurile din bugetul Ministe-
rului Apãrãrii care vor fi economi-
site prin retragerea trupelor româ-
neºti din Afganistan vor fi folosite
pentru mai buna pregãtire, dar ºi
recompensare a militarilor, varian-
ta fiind de majorare a veniturilor
acestora, a declarat premierul Vic-
tor Ponta, ieri, în Afganistan, unde
a asistat la începerea procedurilor
de retragere a trupelor româneºti.

“Varianta nu poate fi decât de
creºtere a veniturilor pe care le au
militarii noºtri ºi vorbesc de acele
unitãþi care s-au pregãtit, au fost
în prima linie în ultimii ani ºi au o
capacitate extraordinar de impor-
tantã ºi recunoscutã de aliaþii
noºtri. O sã avem categoric, pen-
tru 2015, cheltuieli mult mai puþine
pentru cã nu mai avem atâtea trupe
în Afganistan. Cam 30% din buge-
tul Ministerului Apãrãrii era dedi-
cat operaþiunilor din Afganistan ºi
ideea este ca acei bani pe care îi
economisim, nemafiind în teatrul de
operaþii, sã îi folosim pentru mai
buna pregãtire ºi recompensare a
militarilor noºtri”, a spus Ponta. În
ultimii 12 ani, România a participat
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la acþiunile NATO din Afganistan
cu un efectiv total de 25.000 sol-
daþi. NATO a anunþat cã, anul aces-
ta, îºi va retrage trupele din Afga-
nistan, dupã 2014 urmând sã mai
rãmânã doar o parte dintre soldaþii
Alianþei. Astfel, majoritatea celor
50.000 de militari ai Alianþei vor
pãrãsi Afganistanul pânã la sfârºi-
tul anului, o retragere care gene-
reazã temeri privind o nouã inten-
sificare a violenþelor într-o þarã în
care talibanii rãmân puternici, în
pofida celor 12 ani de prezenþã mi-
litarã occidentalã.

Mai rãmân în teatrul
de operaþiuni doar 200 de militari

La începutul anului, ministrul
Apãrãrii Naþionale, Mircea Duºã, a
declarat cã a fost aprobat un ca-
lendar de retragere a trupelor ro-
mâneºti din Afganistan, care pre-
vede ca, din luna octombrie, sã mai
rãmânã în aceastã þarã doar circa
200 de militari care sã se ocupe de
instruirea armatei afgane. “Planifi-
carea pe care am aprobat-o ºi în
CSAT este de aproximativ 1.000 de

oameni în Afganistan, astfel ca din
octombrie încolo sã rãmânem doar
cu, probabil, vreo 200 de militari, la
nivel de instructori ai armatei afga-
ne”, a spus Duºa. Guvernul a de-
cis recent cã sporurile personalu-
lui militar, din serviciile de informa-
þii, apãrare ºi penitenciare vor fi cal-
culate pe baza nivelului din decem-

brie 2009, nu cel din decembrie 2011,
când erau drastic limitate, iar sala-
riul celor care executã misiuni spe-
ciale “apreciate” de ºefi va putea fi
majorat cu pânã la 50%. Executivul
a aprobat ºi posibilitatea de majo-
rare cu 75% a salariului pentru mun-
ca prestatã de aceºtia în zilele de
repaus.

ªase deputaþi liberali, între care Andrei Ge-
rea, ºi-au anunþat, ieri, demisia din PNL ºi tre-
cerea la formaþiunea pe care o va înfiinþa Cã-
lin Popescu Tãriceanu, aceºtia declarând pen-
tru MEDIAFAX cã sunt nemulþumiþi de fu-
ziunea cu PDL ºi de modul în care s-a desfã-
ºurat congresul partidului. Cei ºase deputaþi
care demisioneazã din PNL sunt: Andrei Ge-
rea, Nicu Marcu, Viorel Teodorescu, Sorin
Teju, Viorel Palaºcã ºi Nicolae Alexandri. De
asemenea, a anunþat cã pãrãseºte PNL ºi Bog-
dan Nica, fost secretar regional al PNL pen-
tru regiunea Sud-Muntenia. Deputatul libe-
ral de Argeº Andrei Gerea a declarat, ieri, pen-
tru MEDIAFAX, cã va demisiona din PNL în
urma congresului acestui partid, pe motiv cã

ªase deputaþi PNL îºi anunþã demisia
din partid ºi se alãturã lui Tãriceanu

PNL fuzioneazã ”cu partidul care ºi-a bãtut
joc de români”, el spunând cã prin aceastã
fuziune ”liberalismul a fost aruncat la coº”.
”Am decis sã demisionez din Partidul Naþio-
nal Liberal dupã mai bine de 24 de ani, pentru
cã, odatã cu congresul de ieri, partidul în care
m-am înscris eu a încetat sã mai existe. Parti-
dul Naþional Liberal, aºa cum îl ºtim cu toþii,
nu mai este din cauza faptului cã s-a hotãrât
fuziunea cu Partidul Democrat Liberal. Dacã
ar fi fost o simplã fuziune, cum au mai fost ºi
altele în istoria de dupã 1990, nu aº fi vãzut
nicio problemã, dar vorbim aici de o fuziune
cu acel partid care a dus România într-un
punct extrem de jos....”, a declarat, deputatul
Andrei Gerea.

Alarmã la baza militarã româneascã din Kandahar
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Congresul PNL,  de la un c a-
păt la altul,  a oferit o fotografie,
deloc mişcată, a liberalilor,  într-
un moment al exis tenţei lor. Cu
regie, relativ iscusită, totul a c urs
şnur din punc t de vedere organi-
zatoric: Klaus Iohannis a fost ales
preşedinte, c eea ce se anticipa,
iar cei c are au pus umărul cu nă-
dejde şi-au adjudecat sau readju-
decat cele 31 de pos turi de vic e-
preşedinţi. Printre ac eş tia,  dar
cam la coada listei,  şi deputatul
de Dolj, Mihai Voicu,  încă liderul
de fac to al liberalilor  din terito-
riu. S-au avut în vedere, proba-
bil, ş i „excelentele rezultate” la
alegerile europarlamentare. Ceea

MIRCEA CANŢĂR

Un Congres de ochii lumii
ce se ştia s-a întâmplat: s -a apro-
bat şi fuziunea c u PDL, despre
care noul preşedinte al PNL es te
în măsură să confirme c ă „PNL
a acceptat” păstrarea denumirii
de PNL, pentru noua formaţiune
rezultată, ceea c e a generat ime-
diat reac ţia lui Emil Boc,  Cezar
Preda şi care au mai fos t. A vor-
bit Klaus  Iohannis fără ac operi-
re? Greu de c rezut. Partea mai
curioasă a lucrurilor derivă din
faptul că nu doar Klaus  Iohannis
este c andidat pentru alegerile pre-
zidenţiale, c i şi Crin Antonesc u,
ac esta exprimându-şi disponibi-
litatea, decizia aparţinând Dele-
gaţiei Permanente a PNL unde se

va vota prezidenţiabilul partidu-
lui. Aşteptată a fost c onfrunta-
rea anunţată dintre europarla-
mentarul Noric a Nicolai ş i Crin
Antonesc u,  dar, finalmente, şi
ac easta s-a redus  la o polemică
mult diluată.  Sigur, când Norica
Nicolai a avut referiri la „calul
Troian” – Sorin Frunzăverde,
detaşat la PNL, „care se va în-
toarce acasă prin marea fuziune”,
sau la „oamenii care au trădat
acest partid şi sunt astăzi la masă
cu noi”, aluzie la Gheorghe Flu-
tur, Theodor Stolojan şi atâţia al-
ţii,  s -a apropiat de o oarecare
minimă decenţă politică. Numai că
PNL a trădat electoratul, chemat

să voteze, în 2012,  Uniunea So-
cial-Liberală (USL) şi despre asta
nu s -a mai suflat un c uvinţel.
Noroc cu Crin Antonescu, ac esta
evocând „standardul de aspira-
ţie,  onoare,  curaj,  devotam ent,
atins de partidul său”.  Dar în
politică, se pare, multe cuvinte au
cu totul alt sens dec ât cel obiş-
nuit. Interesant este faptul c ă şi
Crin Antonescu, aidoma lui Klaus
Iohannis,  a afirmat răspic at că
„nu vrem  să renunţăm la nume-
le nostru şi nici nu vom renun-
ţă. Nu vrem  să renunţăm şi nu
vom renunţa la istoria PNL”.
Din această perspectivă,  evoluţii-
le ulterioare privind „unif icarea

dreptei” vor cunoaşte, după toate
aparenţele,  unele dificultăţi. Ceea
ce se poate concluziona, după
acest Congres  de ochii lumii,  este
că, deja ştim, Crin Antonesc u ţine
ascunsă disponibilitatea de a can-
dida la alegerile prezidenţiale.
Dacă acelaş i miraj îl bântuie ş i pe
Klaus Iohannis, atunci prietenia
lor politică nu este exclus să se
sublimeze într-o adversitate la fel
de c onsistentă. Răfuielile şi unele
demisii anunţate,  altele pe ţeavă,
au făcut parte din meniu. Unul săl-
ciu,  prin c are liberalii nu s-au în-
tărit deloc, cum povestesc, ci mai
degrabă au identificat noi motive
de dihonie.

Consiliul Judeţean (CJ) Dolj con-
tribuie, pentru al zecelea an conse-
cutiv, la premierea elevilor care au
înregistrat rezultate notabile la pro-
bele teoretice ale olimpiadelor şi
c oncursurilor  şc olare. În ac es t
sens , în cadrul şedinţei ordinare de
săptămâna trecută a CJ Dolj a fost
adoptată o hotărâre care prevede

Prof. Georgică Bercea, inspector general al ISJ Dolj :
  „Mă bucur că, încă o dată, Consiliul Judeţean Dolj îşi

îndreaptă atenţia către tinerii noştri merituoşi şi alocă bani
pentru a-i premia. Elevii doljeni sunt capabili de perfor-
manţe, iar rezultatele au fost notabile şi în acest an şcolar.
Avem zeci de tineri din învăţământul preuniversitar care
au obţinut premii şi menţiuni la diversele concursuri şco-
lare şi olimpiade naţionale. Chiar în prezent, un elev care
face parte din lotul naţional al României este la Olimpiada
Internaţională de Lingvistică. În numele Inspectoratului
Şcolar Judeţean, în numele tuturor cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar doljean, doresc să mulţumesc
consiliului judeţean pentru efortul deosebit pe care îl face,
de zece ani încoace, pentru a stimula performanţa, valoa-
rea şi pentru a da judeţului ceea ce merită, prin interme-
diul acestor elevi“.

Elevii doljeni premiaţi
de administraţia judeţeană

Consilierul judeţean Alexandru Brezniceanu :
„Acest proiec t este generos  şi sunt încântat de faptul că

recunoaştem ş i s timulăm copiii de excepţie, iar suma ac ordată
es te c onvingătoare. V-aş  propune c a, în perspectivă,  să ne
gândim şi să găs im o posibilitate legală de a stimula ş i c adrele
didactice, cel puţin în cazurile c elor care pregătesc elevi pen-
tru lotul naţional. Aceş ti c opii sunt buni, sunt dotaţi,  dar, deo-
potrivă, munc esc  foarte mult ş i profesorii, aceşti oameni de
catedră c are se dăruiesc meseriei lor.“

aloc area unei sume de 160.000 de
lei pentru stimularea tinerilor c apa-
bili de performanţă din învăţămân-
tul preuniversitar  de stat. La olim-
piadele şi concursurile organizate
în anul şc olar 2013-2014,  elevii
doljeni au obţinut 13 premii I , 12
premii II, 12 premii III, 23 de men-
ţiuni, precum şi 33 de menţiuni şi

premii spec iale. Consiliul Judeţean
Dolj a încheiat în anul 2005 cu In-
spectoratul Şcolar Judeţean ş i cu
Instituţia Prefectului Judeţului Dolj
un protocol de colaborare care ur-
măreşte stimularea tinerilor c apa-
bili de performanţă din învăţămân-
tul preuniversitar doljean.

MARGA BULUGEAN
Ion Prioteasa, preşedintele CJ Dolj :
„Doresc să salut continuarea acestui protocol şi

să subliniez faptul că este pentru al zecelea an când
susţinem această premiere. Încă de la început, noi
am spus că, dacă o sumă foarte importantă din buge-
tul consiliului judeţean, care se aprobă de către acest
plen, se îndreaptă către copiii cu nevoi speciale, tre-
buie să avem grijă în acelaşi timp şi de tinerii capabili
de performanţă. De aceea, de fiecare dată am făcut
ceea ce am simţit că trebuie: i-am adus pe tinerii cu
performanţe în educaţie în această sală, am petrecut
o zi împreună cu ei, i-am strâns mâna fiecăruia în
parte, precum şi cadrelor didactice care îi îndrumă.
I-am recompensat cu premii în bani şi cu excursii, în
ţară sau în străinătate, şi la fel vom proceda şi de
această dată, cu toată plăcerea şi cu inima deschisă

În perioada iulie – septembrie 2014, ca în
fiecare an în sezonul estival, poliţiştii doljeni
şi cei din Vidin desfăşoară activităţi comune
care au drept scop asigurarea unui climat
de ordine şi siguranţă publică pentru cetăţe-
nii români care aleg să îşi petreacă conce-
diile în staţiuni de pe teritoriul bulgar. Acest
gen de activităţi se desfăşoară în zonele care
converg frontierei comune româno-bulga-
re, urmărindu-se creşterea securităţii trafi-
cului rutier, respectiv prevenirea şi comba-
terea accidentelor de circulaţie cauzate de
nerespectarea prevederilor legale şi în spe-
cial nerespectarea regimului legal de viteză.
„Poliţiştii români şi bulgari au în vedere ve-
rificarea şi depistarea în trafic a vehiculelor
care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de
legislaţia din ambele state pentru circulaţia
pe drumurile publice. Poliţiştii doljeni care
se vor afla pe teritoriul Bulgariei vor acorda
sprijin colegilor bulgari în verificarea do-
cumentelor cetăţenilor români ş i autovehi-
culelor înmatriculate în România, urmând
ca în acelaşi mod să acţioneze şi poliţiştii

Poliţiştii doljeni şi bulgari acţionează
împreună la „frontiera albastră”

bulgari angrenaţi în activităţile de pe ter ito-
riul ţării noastre”, au declarat reprezentan-
ţii IPJ Dolj. Astfel de acţiuni au o impor-
tanţă deosebită pentru schimbul de experi-
enţă şi bune practic i realizat între poliţiştii
români şi bulgari,  dar şi pentru informarea
cetăţenilor  români participanţi la trafic.

Conducătorii auto sunt sfătuiţi să adop-
te o manieră de condus preventivă, să res-
pecte regulile de circulaţie şi indicaţiile po-
liţiştilor rutieri, indiferent pe teritoriul c ărui
stat se află. Poliţiştii recomandă conducă-
torilor de vehicule să circule cu viteză re-
dusă, adaptată permanent condiţiilor con-
crete din trafic, în special când se circulă
în c oloană. De asemenea, pentru un plus
de s iguranţă, se impune şi mărirea dis tan-
ţei în mers între vehicule. Conducătorii auto
începători trebuie să evite, pe c ât posibil,
conduc erea autovehiculului pe timp de
noapte sau pe distanţe mari, dată fiind ex-
perienţa redusă şi riscul implicării în eve-
nimente rutiere.

CARMEN ZUICAN
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Procesele civile ale
Tribunalului Dolj se mutã în
clãdirea Curþii de Conturi

Reprezentanþii Tribuna-
lului Dolj anunþã faptul cã,
de astãzi, Secþia I-a Civi-
lã, Arhivele Secþiei I-a Ci-
vilã, Secþiei II-a Civilã ºi
Secþiei de Contencios Ad-
ministrativ ºi Fiscal vor
funcþiona în clãdirea în
care se aflã actualul sediu
al Curþii de Conturi, de pe
strada Brestei, nr. 129, din
Craiova. De asemenea, de
la 1 iulie, ºedinþele de ju-
decatã ale Secþiei I-a Civilã, Secþiei II-a Civilã ºi Secþiei de Con-
tencios Administrativ ºi Fiscal se vor defãºura tot în noua loca-
þie.  Procedurile de citare pentru dosarele aflate în curs de jude-
catã se vor reface corespunzãtor. Potrivit reprezentanþilor in-
stanþei, aceste modificãri au loc pentru cã s-a demolat una din
clãdirile Tribunalului Dolj, iar cea în care se aflã arhiva curentã
a instituþiei trebuie eliberatã în vederea realizãrii investiþiei „Ex-
tindere sediu Tribunalul Dolj”.

Urmãrit naþional prins
de poliþiºti

Poliþiºti din cadrul Poli-
þiei Oraº Filiaºi, în urma
activitãþilor specifice des-
fãºurate în cursul zilei de
sâmbãtã, l-au prins pe Au-
rel Mihai Cojocaru, de 32
de ani, din localitate, urmã-
rit la nivel naþional din no-
iembrie 2012. Pe numele
bãrbatului fusese emis
mandat de executare a pe-
depsei privative de liberta-
te, de cãtre Judecãtoria Segarcea, având de executat 5 ani în-
chisoare în baza unei condamnãri definitive pentru sãvârºirea
infracþiunilor de tãinurie ºi asociere pentru sãvârºirea de infrac-
þiuni. Cel în cauzã a fost încarcerat în Centrul de Reþinere ºi
Arestare Preventivã din cadrul IPJ Dolj, urmând sã fie transfe-
rat în penitenciar pentru ispãºirea pedepsei, dupã cum au anun-
þat reprezentanþii IPJ Dolj.

Accident provocat
de ºofer bãut

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, vineri dupã-amiazã, la ora
17.45, Gicu Niculescu, de 55 de ani, din Bãileºti, în timp ce
conducea un autoturism
Volkswagen Golf, dinspre
Calafat cãtre Bechet, pe
DN 55A, în comuna Poia-
na Mare, aflându-se sub in-
fluenþa bãuturilor alcoolice,
a pãtruns pe contrasens ºi
s-a ciocnit violent cu un
autoturism Mercedes con-
dus de Gabriel Banghea, de
35 de ani, din satul Tunarii
Vechi. Din impact, Vol-
kswagenul a fost proiectat
într-un Fiat Ducato staþio-
nat pe marginea drumului. În urma accidentului a rezultat vãtã-
marea corporalã uºoarã a Marianei Racheru, de 45 de ani, din
comuna Poiana Mare, pasager pe locul dreapta faþã în autotu-
rismul Golf. Conducãtorii auto au fost testaþi cu aparatul alco-
oltest rezultatul fiind negativ în cazul lui Gabriel Benghea, în
timp ce în cazul lui Gicu Niculescu a rezultat o concentraþie de
1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind transportat la
Spitalul Municipal Calafat, unde a refuzat recoltarea de probe
biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. „Pe numele sãu a fost
întocmit dosar penal în conformitate cu prevederile legale”, ne-
a declarat agent principal Amelia Cãprãrin, din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.

Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, în cursul zilei de
sâmbãtã, având în vedere in-
formaþiile deþinute ºi în baza
mandatelor de percheziþie emi-
se de magistraþii Judecãtoriei
Calafat, poliþiºti din cadrul Bi-
roului Arme, Explozivi ºi Sub-
stanþe Periculoase, Poliþiei mu-
nicipiului Calafat ºi Secþiei de
Poliþie Ruralã Nr. 9 Poliþie Ru-
ralã Cetate au efectuat trei per-
cheziþii domiciliare, în localita-
tea Pleniþa, la locuinþele lui Mi-
hai Ispas, de 32 de ani, Nico-

Muniþie ºi þigãri de contrabandã gãsite Muniþie ºi þigãri de contrabandã gãsite Muniþie ºi þigãri de contrabandã gãsite Muniþie ºi þigãri de contrabandã gãsite Muniþie ºi þigãri de contrabandã gãsite
în urma unor percheziþii în Pleniþa în urma unor percheziþii în Pleniþa în urma unor percheziþii în Pleniþa în urma unor percheziþii în Pleniþa în urma unor percheziþii în Pleniþa

Poliþiºii Serviciului Ordine
Publicã, împreunã cu reprezen-
tanþi ai Direcþiei Silvice Dolj au
organizat, la acest sfârºit de
sãptãmânã, o acþiune pe linia
prevenirii ºi combaterii tãierilor
ilegale de arbori, circulaþiei ºi
comercializãrii ilegale a materi-
alului lemnos. Au fost efectua-
te 57 de controale, dintre care
4 la unitãþi de comerciale, dar
ºi la intersecþia strãzilor Calea
Dunãrii ºi Râului unde persoa-
ne fizice obiºnuiesc sã comer-
cializeze ilegal material lemnos.
„Pe parcursul acestor activitãþi,

Acþiuni pentru combaterea Acþiuni pentru combaterea Acþiuni pentru combaterea Acþiuni pentru combaterea Acþiuni pentru combaterea
furturilor de lemne furturilor de lemne furturilor de lemne furturilor de lemne furturilor de lemne

Poliþiºtii doljeni au
fãcut, sâmbãtã, trei
percheziþii la locuinþele
unor tineri din comuna
Pleniþa, în urma cãrora
au descoperit muniþie
deþinutã ilegal ºi þigãri de
contrabandã. Mai exact,
4 cartuºe de vânãtoare,
de calibrul 12 mm, 37
cartuºe cu glonþ, de
calibrul 5,6 mm, 7.600
þigarete (380 de pachete)
Marble fãrã timbru de
marcaj fiscal românesc
ºi 5000 petarde, diferite
mãrci, categoria II,
interzise la deþinere.
Oamenii legii le-au întoc-
mit dosare penale celor
trei, în plus, tânãrul la
care au fost gãsite þiga-
retele fiind amendat cu
20.000 lei.

lae Banu, de 26 de ani ºi Alin
Tilcã, de 22 de ani, toþi din lo-
calitate, persoane bãnuite cã ar
deþine ilegal muniþie, petarde ºi
þigãri de contrabandã. S-a do-
vedit cã informaþiile oamenilor
legii erau corecte, întrucât au
fost descoperite ºi ridicate mai
multe obiecte interzise. „În
urma percheziþiilor poliþiºtii
doljeni au gãsit ºi ridicat în ve-
derea confiscãrii mai multe bu-
nuri deþinute fãrã drept, dupã
cum urmeazã: 4 cartuºe de vâ-
nãtoare, calibrul 12 mm, 37
cartuºe cu glonþ, calibrul 5,6
mm; 7600 þigarete marca Mar-
ble fãrã timbru de marcaj fis-
cal românesc, dar ºi 5000 pe-
tarde, diferite mãrci, categoria
II, obiecte pirotehnice interzi-

se”, ne-a declarat agent prin-
cipal Amelia Cãprãrin din ca-
drul Biroului de presã al IPJ
Dolj. Pachetele cu þigãri au fost
predate Direcþiei Regionale
pentru Accideze ºi Operaþiuni
Vamale Craiova, lui Nicolae
Banu, tânãrul la care au fost
gãsite fiindu-i aplicatã o sanc-
þiune contravenþionalã în va-
loare de 20.000 lei. În plus, în
cauzã s-a întocmit dosar penal
ºi se continuã cercetãrile sub
aspectul sãvârºirii infracþiuni-
lor de nerespectarea regimului
armelor ºi muniþiilor, contra-
bandã calificatã ºi operaþiuni cu
articole pirotehnice fãrã drept,
întrucât existã date cã bunuri-
le au fost achiziþionate din Bul-
garia ºi introduse ilegal în þarã.

Poliþiºtii doljeni au
organizat o acþiune
de amploare la
acest sfârºit de
sãptãmânã, vizând
combaterea furturi-
lor de lemne. Oa-
menii legii au aplicat
pe aprcursul aces-
tor activitãþi amenzi
de peste 70.000 lei.

poliþiºtii au constatat ºi aplicat
42 sancþiuni contravenþionale,
dintre care 7 în conformitate cu
prevederile Legii 171/2010 pri-
vind stabilirea ºi sancþionarea
contravenþiilor silvice, valoarea
totalã a amenzilor ridicându-se
la 71.600 lei”, ne-a declarat
agent principal Amelia Cãprãrin,
din cadrul Biroului de presã al
IPJ Dolj.

Între cei prinºi „pe picior
greºit” a fost ºi Daniel Popes-
cu, de 24 de ani, din comuna
Bala, judeþul Mehedinþi, depistat
la intersecþia strãzilor Calea

Dunãrii ºi Râului din Craiova în
timp ce comercializa material
lemnos, specia fag, în loc neau-
torizat. A fost sancþionat con-
travenþional în conformitate cu
prevederile Legii nr. 171/2010
cu amendã în sumã de 5000. În
plus, în aceeaºi zona a fost de-
pistat ºi Constantin Uscãtescu,
de 44 de ani, din oraºul Þicleni,
judeþul Gorj, în timp ce oferea
spre vânzare lemn de foc în loc
neautorizat. ºi el a fost amen-
dat de poliþiºti tot cu 5.000 de
lei, dupã cum au mai precizat
reprezentanþii IPJ Dolj.

○○○○○○○○○○○○○○○○○
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GEORGE POPESCU Liberalism vs. o dreaptă obsesivă
Spectrul politic autohton acuză, mai ales

în ultimii doi ani,  de când cu pierderea ale-
gerilor de c ătre pedeliştii aliniaţi în spatele
lui Traian Băsescu, o pretenţie doctrinară
care, lipsită de o origine autentică, a c ăpă-
tat dimensiunea unei maladii. Dreapta – po-
pulară în registrul european, în care s-au
regăsit formaţiuni mult mai eterogene de-
cât s-a pretins – a devenit aproape o lozin-
că, un strigăt de luptă ce-a sfârş it prin a-şi
anihila, prin supralicitare, ideea vreunei sub-
stanţe ideologice.

În c iuda unor opinionişti subjugaţi teo-
riei „elitiste”, ea însăşi disc utate şi disc uta-
bile, dezbaterea aceasta,  gălăgioasă şi, pe
aloc uri, sc andaloasă, şi-a pierdut pe par-
curs  un presupus impact în conş tiinţa pu-
blic ă, sătulă, de-acum, de astfel de orien-
tări doctrinare.

Redusă la operaţii mai curând schismati-
ce, dezbaterea a atins, în ultimele zile, pra-
gul unor confruntări care par să nu mai aibă
nicio legătură cu realitatea vie a Ţării. Im-
putaţiile, tot mai frecvente şi mai lipsite de
sens, aduse social-democraţilor de .. comu-
nism, cu invocări ale unui bolşevism rese-
tat, sunt de un evident ridicol. Din păcate, la
nivel doctrinar, la o analiză cât de cât aplica-
tă şi dincolo de frazeologii politicianis te,
eventuale diferenţe de oarecare impact nu
prea sunt de găsit între liniile pretins pro-
gramatice, ale celor două orientări. Obser-
vaţia este la fel de validă – ba poate şi cu un
plus de interes – şi la nivelul „dreptei” euro-
pene, întruchipate de PPE. Fiindcă, aşa cum
am mai notat şi cu alte prilejuri, coexistă, pe
acest front „ideologic”, formaţiuni pentru
care populismul e un cal de bătaie cu mult

peste nivelul adversarilor socialişti, iar efu-
ziunile de extracţie naţionalistă (a se vedea
formaţiunea ce guvernează la Budapesta)
merg dincolo de… extreme.

În acest context,  congresul liberalilor –
ai lui Johannis, dar nu şi ai lui Crin Anto-
nesc u (?!) – n-a adus nicio surpriză majo-
ră, nicio modificare de structură şi, mai ales,
niciuna de… discurs. Ceea ce s-a putut însă
cons tata cu o lejeritate ce-a caracterizat,
de la un cap la altul, dezbaterile a fost spec-
trul unor aranjamente, a unor orchestrări
amintind de „sinis trele” congrese ceauşis-
te. N-o spunem noi, au spus-o chiar unii
dintre participanţi relevând circ ulaţia unor
„bileţele” cu nume şi prenume, dar şi at-
mosfera oarecum triumfalistă, din care n-
au lipsit nici patetisme ale unei retorici îm-

bălsămate.
Însă problema reală cu care se vor con-

frunta liberalii nu este aceasta: ori numai
aceasta. Ea s-a profilat deja pe linia, alt-
minteri anticipată de mulţi, analişti ori li-
deri din interior, a confruntării cu.pedeliş-
tii.  Şi nic i nu mai poate fi vorba de vreo
dispută de natură doctrinară, ci doar de in-
terese de grup, alimentate din plin în ca-
drul schismelor ce s -au anunţat.

Aşa că invocările „dreptei”, subsumând
de data asta, un liberalism european de care,
altminteri liderii PNL s-au şi despărţit, mi s-
au părut nişte reacţii discursive de o crasă
banalitate. Şi, probabil, inutile în viitorul unui
front, al „dreptei”, în care orgoliile vor tra-
sa, cu siguranţă mai mult decât orice axio-
me doctrinare, spectrul unor orientări în care
confuzia este regulă, iar nu excepţie.

PDL salută semnarea, recentă, la Bru-
xelles, a Acordurilor de asociere între Uni-
unea Europeană şi Republica Moldova,
Ucraina şi Georgia.  „Semnarea aces tor
Acorduri marchează un moment decisiv în
evoluţia europenizării acestor ţări, precum
şi a creării unei pieţe comune şi a unui spa-
ţiu de libertate şi justiţie în Europa. Vocaţia
europeană a acestor state şi dorinţa lor de a
merge mai departe pe drumul integrării eu-
ropene reprezintă expresia voinţei proprii şi
a unui sprijin din partea cetăţenilor în acest
sens. „Este motivul pentru care niciun stat
nu poate pune la îndoială opţiunea pro-eu-
ropeană a acestor state, opţiune care a că-
pătat consistenţa astăzi şi care reprezintă o
orientare pe termen lung a Republicii Mol-
dova, Ucrainei şi Georgiei”, se precizează
într-un comunicat de presă al PDL.
Valorile europene nu au fost niciodată
uitate

Partidul Popular European, din care PDL
este parte, a fost cel mai mare susţinător
al celor trei state şi al înscrierii lor pe dru-

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

„Republica Moldova, un exemplu valoros de integrare
europeană pentru toate ţările din vecinătatea estică a UE”

PDL a salutat semnarea Acordurilor de asociere la UE
a Republicii Moldova, Ucraina şi Georgia, subliniind
ideea că niciun stat nu poate pune la îndoială opţiunea
pro-europeană a acestor ţări. Europarlamentarul Mari-
an Jean Marinescu, a precizat cu această ocazie că prin
semnarea acordului de asociere ’i de liber schimb cu UE,
Republica Moldova face un pas mare spre vest.

mul valorilor europene, de-
mocraţiei şi economiei libe-
re. „Republica Moldova re-
vine, astăzi ( n.r vineri, 27
iunie), la valorile europene de
care a fost desparţită prin
forţă de o istorie ostilă. Re-
publica Moldova se întoarce
la valorile europene pe care
nu le-a abandonat niciodată
şi pe care le-a reafirmat din
prima zi a independenţei de
stat. PDL consideră că rein-
tegrarea europeană a Repu-
blicii Moldova este o repara-
ţie istorică atât pentru cetăţenii moldoveni,
cât şi pentru o Europă prea mult timp lip-
sită de componentele ei estice. „Semnarea
Acordului de Asociere cu Republica Mol-
dova este o zi cu totul specială pentru PDL
- singurul partid românesc cu o agenda
permanentă pro-Moldova. PDL nu a re-
nunţat la acest obiectiv în momentele în
care vocaţia europeană a Moldovei părea
o temă uitată şi nici în momentele în care,

la Chişinău, au-
torităţile păreau
să îşi dorească
un c u totul alt
drum”, se mai
spune în comu-
nicat.  
„Felicit
autorităţile
de la Chişinău”

Eu r o pa r la -
mentarii PDL au
fos t,  î n egală
măsură, repre-
zentanţi ai aspi-
raţiei europene a
c etăenilor Re-

public ii Moldova. PDL a fost în c ontact
nemijlocit, la toate nivelele, cu politicie-
nii pro-europeni din Republica Moldova
şi a înlăturat, împreună cu ei,  obstac o-
lele interne şi externe care barau calea
spre Europa. „Felicit autorităţile de la
Chişinău şi pe toţi cei cred în viitorul eu-
ropean al Republicii Moldova ’ i c are au
muncit pentru ca aces t ac ord important
să fie semnat. Republica Moldova devi-
ne, din nou, un exemplu valoros  de inte-
grare europeană pentru toate ţările din
vecinătatea estic ă a UE. ..”,   a subliniat
vicepreşedintele EPP, Marian Jean Ma-
rinesc u. PDL va susţine în c ontinuare
parcursul european al Republic ii Moldo-
va, până la f inalizarea deplină a prezen-
ţei Republicii Moldova în Europa, c a stat
membru al UE.  PDL va intensifica rela-
ţiile politic e şi colaborarea c u forele pro-
europene de la Chişinău, cu atât mai mult
cu c ât drumul european al Republic ii
Moldova este pus  la îndoială de Federa-
ţia Rusă. Estul Europei,  de la Baltică la
Marea Neagră,  es te dintotdeauna parte a
istoriei şi patrimoniului european. Nimeni
nu va putea ascunde sau schimba această
realitate.

MARGA BULUGEAN
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Sistemul de primiri urgenţe din
marile spitale suferă din cauza nu-
mărului prea mic de specialişti, iar

Odată ce vor intra în posesia
cardului naţional de sănătate, asi-
guraţii trebuie să ştie că deconta-
rea serviciilor medicale se va face
doar pe baza acestuia. În trimes-
trul patru al acestui an va fi testat
modul de funcţionare al cardului,
astfel încât începând cu anul 2015,

decontarea serviciilor medicale să
se realizeze doar cu cardul naţio-
nal de sănătate. Distribuţia aces-
tora se va realiza prin servic ii
poştale de operatorul de servicii
care va fi desemnat câştigător prin
procedura de licitaţie publică, în
urma c ăreia se va încheia un
acord-cadru pe următorii patru ani
pentru distribuirea unui număr es-
timat de 13.663.941 carduri. Va-

Cardul de sănătate, funcţional din 2015
Doljenii vor putea intra în posesia cardului de sănătate cel mai probabil în a
doua jumătate a acestui an, urmând să intre în funcţiune la înceoutul lui
2015. Cardul va fi transmis gratuit, prin poştă, oficialii Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate anunţând că, până în prezent, au fost tipărite la nivel
national peste zece milioane de exemplare. Distribuirea lor să va face în
ordinea alfabetică a judeţelor.

loarea estimată a acordului-cadru
este de 37.575.837 lei fără TVA,
iar estimările iau în calcul şi per-
soanele asigurate care vor împlini
vârsta de 18 ani până în septem-
brie 2018. De altfel, aproximativ
952.488 carduri vor fi tipărite pen-
tru aceştia şi pentru persoanele care

vor dobândi calitatea de asigurat în
această perioadă.. Cardul va fi dis-
tribuit la domiciliul asiguratului şi
predat titularului pe baza actului de
identitate. După două prezentări la
domiciliul asiguratului, dovedite pe
bază de document justificativ, ope-
ratorul de servicii poştale va preda
cardul naţional casei de asigurări de
sănătate în raza căreia se afla do-
miciliul asiguratului.

Proiect-pilot
pentru pacienţii dializaţi

Luna aceasta a fost demarat un
proiect-pilot de testare a cardului
naţional pentru pacienţii aflaţi în
servicii de dializă. 79 de furnizori
privaţi de servicii medicale de dia-

liză au încheiat acte adiţionale
cu CNAS, peste 8.000 de car-
duri naţionale ale asiguraţilor
care fac dializă în aceste cen-
tre fiind transmise caselor ju-
deţene de sănătate prin poşta
militară. Săptămâna trec ută,
Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate a publicat documen-
taţia de atribuire a serviciilor
de distribuire a cardului naţio-
nal de sănătate pentru toţi asi-
guraţii din sistemul asigurări-
lor sociale de sănătate, până în
prezent f iind tipărite
11.534.000 de carduri. Potri-
vit autorităţilor sanitare, toţi
furnizorii de servicii medicale
au posibilitatea să îşi achiziţi-
oneze cititoarele de carduri. În
aces t sens,  există pe site-ul
Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate o listă cu cititoare de
card deja testate.
Cardul de sănătate va

cuprinde informaţii esenţiale
despre pacient

Cardul naţional de sănătate va
conţine informaţii medicale vitale,
cum ar fi grupa de sânge şi RH-ul.
Cardul are inscripţionate, la vede-
re, pe lângă nume şi prenume şi
codul de identificare în sistemul de
sănătate. În plus, va avea un cip pe
care vor fi încărcate de medicul de

familie şi alte informaţii esenţiale:
CNP-ul, grupa sanguină, RH-ul, di-
agnostice medicale cu risc vital, boli
cronice, dar şi datele de contact ale
medicului. Documentul electronic
va avea elemente de securitate spe-
ciale împotriva falsificării şi con-
trafacerii. Însă, în situaţia în care
asiguratul va pierde cardul de să-
nătate, îl va deteriora sau îi va fi
furat, acesta va suporta costurile.
În termen de 15 zile calendaristice
de la producerea uneia dintre aces-
te situaţii, titularul sau, după caz,
reprezentantul legal ori împuterni-
citul acestuia este obligat să solici-
te prin intermediul casei de asigu-
rări de sănătate eliberarea unui nou
card naţional.

În afară de datele de identifica-
re, cardurile de sănătate au scopul
de a urmări cheltuirea fondurilor
în sistemul de sănătate şi trebuie
să cuprindă, aspecte care ţin de
circuitul banilor.

Un alt document sanitar impor-

tant va fi dosarul electronic care va
cuprinde detalii legate de bolile sufe-
rite de-a lungul timpului sau despre
orice alt tratament medical urmat.
Pot fi stocate toate analizele medi-
cale, radiografiile sau procedurile
pentru a oferi o imagine completă
asupra rezultatelor acestora. Fişa
medicală ar trebui să conţină datele
personale – nume, data de naştere,
date de contact -, rude sau alte per-
soane de contact în caz de urgenţă,
numele şi datele de contact ale me-
dicului de familie, informaţii despre
asigurarea de sănătate, autorizaţie
pentru donarea de organe, boli şi in-
tervenţii chirurgicale semnificative,
medicaţia curentă, vaccinări, alergii
sau sensibilităţi cunoscute la medi-
camente sau la alte substanţe, boli
semnificative ale membrilor familiei,
rezultatele ultimelor examinări me-
dicale, opinii ale medicilor specialişti,
rezultatele analizelor şi ale altor in-
vestigaţii efectuate.

RADU ILICEANU

Deficit de medici
în Urgenţe

existenţa acestei probleme a fost
recunoscută chiar de secretarul de
stat în MAI, Raed Arafat. Potrivit

acestuia ar mai fi ne-
voie de câteva sute de
medici, la nivel naţio-
nal, pentru  a putea
acoperi deficitul din
acest moment. Între
1.200 şi 1.300 de me-
dici ar trebui să lucre-
ze în unităţile şi com-
partimentele de pri-
miri urgenţe din toată
ţara pentru ca acestea să funcţio-
neze la capacitate maximă. Arafat
i-a sfătuit cu această ocazie pe re-
zidenţi să se în UPU ca să poată
lucra şi acolo şi la SMURD. „Ar fi
nevoie de sute de medici să func-
ţioneze corect, pe plan naţional,
unităţile de primiri urgenţe ş i
SMURD. Este normal acest lucru,
dacă ne gândim că este o specializa-
re recentă, dar dacă ne gândim unde

suntem acum, am evoluat foarte
bine. Noi nu am avut mai mulţi me-
dici şi am scăzut, ci am pornit cu
foarte puţini şi am crescut. Ca să
ajungem la nivelul care este nece-
sar, poate ar trebui să atingem 1.200
– 1.300 de medici în acest dome-
niu, în unităţi de primiri urgenţe, care
să activeze şi la nivelul SMURD”, a
declarat Raed Arafat.

În altă ordine de idei, SMURD
a înregistrat, în primul trimestru
al acestui an, cu 16% mai multe
apeluri decât în aceeaşi perioadă a
anului trec ut. Dac ă în 2011,
SMURD avea pe zi 400-500 de
intervenţii în întreaga ţară, în pre-
zent numărul acestora depăşeşte
1.000 -1.050 de cazuri.

RADU ILICEANU
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Asociaþia Junior Chamber Inter-
naþional Craiova - JCI Craiova ºi
3facturi.ro au organizat recent, la
sediul firmei Protektor financiar  din
Craiova, un eveniment despre po-
sibilitãþile oferite de facturarea on-
line. Simona Buzatu, unul dintre cei
doi fondatori ai site-ului www.3fac-
turi.ro, a vorbit despre avantajele
serviciilor online ºi a fãcut o de-
monstraþie a serviciului gratuit de
facturare www.3facturi.ro. „Ac-
tivitãþile administrative rãpesc o
parte importantã a timpului atunci
când ai propria afacere. Mai mult,
te forþeazã sã fii legat de birou.
3facturi.ro a apãrut tocmai din

AAAAAvantaje le  fo los i r i i  unuivantaje le  fo los i r i i  unuivantaje le  fo los i r i i  unuivantaje le  fo los i r i i  unuivantaje le  fo los i r i i  unui
s istem de facturare onl inesistem de facturare onl inesistem de facturare onl inesistem de facturare onl inesistem de facturare onl ine

Banca Comercialã Românã
(BCR) a înregistrat, pe parcursul
primelor 5 luni din acest an, o creº-
tere de peste 4 ori a vânzãrilor de
credite ipotecare acordate în lei,
comparativ cu aceeaºi perioada din
anul 2013. „BCR înregistreazã vân-
zãri de credite ipotecare Casa Mea
la un nivel cel puþin egal cu cel de
credite ipotecare Prima Casa. Aces-
ta este un semnal puternic cã piaþa
imobiliara este pe un trend ascen-
dent sustenabil, tranzacþiile imobili-
are putând fi susþinute din activita-
tea de bazã a bãncii. În acest con-
text, BCR vine cu solutia de finan-
þare a locuinþei potrivitã pentru fie-
care client în parte. Oferta curentã
BCR este una imbatabilã: Zero co-
misioane bancare ºi o dobândã fixa
de numai 5,25% pe o perioadã de 5
ani pentru creditul Casa Mea. Tot-
odatã, BCR are printre cele mai mici
costuri pentru evaluarea imobilului
adus în garanþie”, a declarat Andrew
Gerber, Director Produse Retail în
cadrul BCR.
Certitudinea sumelor de platã
lunare pe parcursul urmatorilor ani

Reprezentanþii bãncii susþin cã
avantajul creditului Prima Casa rã-
mâne avansul de 5% care repre-

În acest context, ADR Sud-Vest
Oltenia organizeazã o întâlnire de
lucru ce va avea loc vineri, 4 iulie,
începând cu ora 12:30, la Hotel
Sucidava situat în Portul Corabia,
judeþul Olt. Proiectul are ca obiec-
tiv general acordarea de asistenþã
specificã procesului de pregãtire a
proiectelor, de monitorizare, eva-
luare ºi control, în conformitate cu
speficiul Axei Prioritare 1, DMI 1.1

ADR SV Oltenia organizeazã oADR SV Oltenia organizeazã oADR SV Oltenia organizeazã oADR SV Oltenia organizeazã oADR SV Oltenia organizeazã o
întâlnire de lucru în Portul Corabiaîntâlnire de lucru în Portul Corabiaîntâlnire de lucru în Portul Corabiaîntâlnire de lucru în Portul Corabiaîntâlnire de lucru în Portul Corabia
Agenþia pentru Dezvoltare Regio-

nalã Sud-Vest Oltenia deruleazã pro-
iectul “Sprijin pentru managemen-
tul, implementarea, monitorizarea
ºi controlul POS CCE acordat Orga-
nismului Intermediar în regiunea
Sud-Vest Oltenia“, co-finanþat prin

„Un sistem de producþie inovativ
ºi ecoeficient”, operaþiunile: Ope-
raþiunea 1.1.1 Sprijin pentru con-
solidarea ºi modernizarea sectoru-
lui productiv prin investiþii tangibi-
le ºi intangibie – investiþii pentru
întreprinderi mici ºi mijlocii; Ope-
raþiunea 1.1.2 Sprijin pentru imple-
mentarea standardellor interenaþi-
onal; Operaþiunea 1.1.3 Sprijin pen-
tru accesul pe noi pieþe ºi interna-

þionalizare ºi respectiv Operaþiunea
1.3.2 Sprijin pentru consultanþã
acordat IMM-urilor.  „Tema întâl-
nirii va fi implementarea POS CCE
2007-2013 la nivelul regiunii S-V
Oltenia. De asemenea, vor avea loc
discuþii libere cu privire la imple-
mentarea proiectelor din cadrul
POS CCE 2007-2013”, a subliniat
Marilena Bogheanu, directorul exe-
cutiv al ADR SV Oltenia.

Fondul European de Dezvoltare Re-
gionalã, în baza contractului de fi-
nanþare încheiat cu Ministerul Eco-
nomiei, în calitate de Autoritate de
Management a Programului Opera-
þional Sectorial Creºterea Competi-
tivitãþii Economice.

aceastã necesitate de a oferi spri-
jin tinerilor întreprinzãtori în emi-
terea ºi gestionarea facturilor lor,
ajutându-i sã fie mai eficienþi ºi
oferindu-le posibilitea de a lucra de
oriunde”, a subliniat Simona Bu-
zatu. În cadrul evenimentului s-a
vorbit despre avantajele folosirii
unui sistem de facturare online,
precum acela de a fi ghidat pas cu
pas în emiterea facturii, aigurân-
du-te cã facturile emise conþin în-
totdeauna toate datele cerute de
legislaþia în vigoare, calcularea au-
tomatã a TVA ºi a preþului final sau
selectarea rapidã a clienþilor ºi pro-
duselor firmei.

Creºtere de 400% a creditelor de
investiþii imobiliare

zintã un ajutor real pen-
tru tinerele familii care
doresc sã-ºi achiziþio-
neze prima locuinþã ºi
nu au reuºit sã strângã
o contribuþie proprie
mai mare. Timpul de
rãspuns mai scurt, pre-
cum ºi dobânda fixã
foarte competitivã pe o
perioadã de 5 ani, con-
stituie marile avantaje
ale creditului Casa Mea.
Decizia BCR de a intro-
duce credite de investiþii imobilia-
re cu o perioadã mai lungã în care
dobândã este fixã, a fost luatã pen-
tru a asigura clienþilor o certitudi-
ne în ceea ce priveºte cuantumul
ratelor de platã. “În prezent sun-
tem singura instituþie bancarã care
oferã împrumuturi imobiliare cu
rate fixe competitive în moneda
naþionalã. Aceasta este soluþia ide-
alã pentru a oferi clienþilor certitu-
dinea sumelor de platã lunare pe
parcursul urmatorilor ani. Acum,
când dobânzile la LEI au ajuns la
minime istorice se iveºte oportu-
nitatea de a fixa rata de dobândã
pe o perioadã mai mare de timp (5
ani) ºi de a proteja clienþii de o po-
sibilã creºtere a acesteia. Indiferent

dacã un client opteazã pentru achi-
ziþia primei locuinþe, relocarea într-
o locuinþã mai mare sau pentru îm-
bunãtãþirea locuinþei curente sigu-
ranþa de a ºti exact cuantumul de
platã lunar este criticã ºi de aceea
încurajãm dezvoltarea creditarii
ipotecare cu rate fixe, un produs
deja împãmântenit pe alte pieþe“, a
adaugat Andrew Gerber.
De preferat varianta ratelor fixe

În prezent, peste 75% dintre
clienþii BCR care acceseazã credi-
te ipotecare Casa Mea aleg varian-
ta ratelor fixe beneficiind de sigu-
ranþa sumei lunare de platã pe par-
cursul urmãtorilor ani. Cei mai
numerosi clienþi care au ales vari-
anta cu rate fixe sunt din Bucu-
reºti urmaþi de cei din judeþele Cluj,
Timiº, Iaºi, Constanþa ºi Braºov,
în timp ce la polul opus se situeazã
judeþele Teleorman, Neamþ, Dâm-
boviþa, Buzãu ºi Giurgiu. Anul tre-
cut, valoarea creditului ipo-tecar
mediu era de circa 140.000 lei, însã
în 2014 a cunoscut o creºtere de
aproximativ 15%, ajungând la
160.000 de lei. În Bucureºti, va-
loarea creditului mediu este de
180.000 de lei. Preponderent, ro-
mânii se orienteazã cãtre aparta-
mente cu douã camere, trei came-
re ºi case. Cei care merg cãtre gar-
soniere ºi apartamente cu 4 came-
re sunt mai puþin numeroºi.
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Prima probã scrisã, cea de as-
tãzi, este la Limba ºi literatura ro-
mânã, fiind urmatã pe 1 iulie de
cea la limba ºi literatura maternã,
de proba obligatorie a profilului pe
2 iulie, apoi de proba la alegere a
profilului ºi specializãrii — pe 4
iulie. Afiºarea rezultatelor se va face
în data de 7 iulie, pânã la ora
12.00, iar contestaþiile vor putea fi
depuse în aceeaºi zi, între orele
12.00 ºi 16.00. Rezolvarea conte-
staþiilor se va face în perioada 8
— 10 iulie, iar rezultatele finale vor
ºi afiºate pe 11 iulie. Media notelor
la probele scrise se calculeazã ca
medie aritmeticã, cu douã zecima-
le, fãrã rotunjire. Aceasta reprezintã
media generalã a candidatului la
examenul de Bacalaureat.

“Toate probele
se desfãºoarã sub
supraveghere video”

Potrivit Metodologiei de desfã-
ºurare ºi organizare a examenului
de Bacalaureat, candidaþii care co-
piazã sunt eliminaþi din examen ºi
nu mai pot participa la urmãtoare-
le douã sesiuni ale bacalaureatului.
Le este interzis sã intre în sãlile de
examen cu ghiozdane, rucsacuri,
sacoºe, poºete, acestea urmând sã
fie lãsate în sala de depozitare a
obiectelor personale, stabilitã de
comisia de bacalaureat. Cei care
refuzã sã lase aceste obiecte în sala
stabilitã de comisia de bacalaureat
nu vor fi primiþi în examen. De
asemenea, candidaþii nu pot intra
în sala de examen cu manuale,
cãrþi, dicþionare, culegeri, formu-

Emoþii mari pentru cei 5.642 de candidaþi
doljeni înscriºi pentru susþinerea Bacalaurea-
tului. Dupã trei sãptãmâni de testare a com-
petenþelor de comunicare, liceenii intrã de
astãzi în focurile probelor scrise. Accesul

candidaþilor în centrul de examen este permis
în intervalul 7.30 – 8.30, pe baza actului de

identitate. Examenul începe la ora 9.00 ºi du-
reazã trei ore, însã elevii au voie sã iasã din

salã dupã o orã ºi jumãtate, cel mai devreme.
De asemenea, sãlile vor fi dotate cu camere de

supraveghere, la fel ca în ultimii trei ani.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

lare, memoratoare, notiþe, însem-
nãri, rezumate, ciorne sau lucrãri
ale altor candidaþi, care ar putea fi
utilizate pentru rezolvarea subiec-
telor. Aceºtia nu pot avea asupra
lor nici telefoane mobile, cãºti au-
dio, precum ºi orice mijloc elec-
tronic de calcul ori de comunica-
re, ce permite conectarea la inter-
net sau la reþele de socializare ºi
care ar putea fi utilizate pentru re-
zolvarea subiectelor, pentru efec-
tuarea calculelor, pentru comuni-
care între candidaþi sau cu persoa-
ne din exterior. Candidaþii care
copiazã sunt eliminaþi din examen
ºi nu mai pot participa la urmãtoa-
rele douã sesiuni ale bacalaureatu-
lui. “Nu existã nici o modificare în
ceea ce priveºte modul de organi-
zare a examenului de Bacalaureat.
Absolut toate probele se desfãºoarã
sub supraveghere video. În ceea

ce priveºte condiþiile în care can-
didaþii pot participa la examen fãrã
a risca o eliminare, înseamnã cã
trebuie sã intre în sala de exami-
nare decât cu obiectele de scris,
altfel, indiferent dacã utilizeazã sau
nu, orice obiect sau hârtie care
poate fi consideratã ajutãtoare pen-
tru rezolvarea subiectelor, ei vor fi
eliminaþi. Metodologia prevedere
acest lucru încã din anul 2011.
Ceea ce nu înþeleg mulþi dintre can-
didaþi este cã ºi dacã au în buzu-
nar un telefon închis sau fãrã ba-

terie se considerã tot tentativã de
fraudã ºi sunt eliminaþi din examen.
Eliminarea din examen atrage dupã
sine imposibilitatea participãrii la
urmãtoarele douã sesiuni ale Ba-
calaureatului ºi de asemenea, ne-
recunoaºterea niciuneia dintre no-
tele obþinute anterior. Sper cã anul
acesta numãrul celor eliminaþi din
examen sã se reducã foarte mult”,
a explicat Alexandrina Nãstase, vi-
cepreºedintele Comisiei Judeþene
de Bacalaureat.

Examenul fãrã taxã,
susþinut de cel mult
douã ori

Cei care nu promoveazã exame-
nul de Bacalaureat în prima sesiu-
ne mai au o ºansã în sesiunea a
doua. Astfel, înscrierea candidaþi-
lor t se va face în perioada 14 - 18
iulie, evaluarea competenþelor lin-
gvistice de comunicare oralã în lim-
ba românã se va face în zilele de
18 ºi 19 august, în timp ce evalua-
rea competenþelor lingvistice de
comunicare oralã în limba mater-
nã pentru elevii minoritãþilor naþi-
onale va fi susþinutã pe 18 ºi 19
august.  Evaluarea competenþelor
lingvistice într-o limbã de circula-
þie internaþionalã se va susþine în
zilele 19 ºi 20 august, iar cea a

competenþelor digitale — pe 21 ºi
22 august. Probele scrise vor în-
cepe pe 25 august, cu limba ºi li-
teratura românã, urmatã pe 26 au-
gust de proba ºi literatura mater-
nã. Proba obligatorie a profilului va
avea loc în 27 august, iar cea la
alegere a profilului ºi specializãrii,
în 29 august. Afiºarea rezultatelor
la cea de-a doua sesiune a bacalau-
reatului din acest an se va face pe 1
septembrie, iar depunerea contesta-
þiilor, în aceeaºi zi, urmând sã fie
rezolvate în perioada 2 – 3 septem-
brie, pentru ca  rezultatele finale sã
fie afiºate pe data de 4 septembrie.
Potrivit ordinului de ministru, la
solicitarea comisiilor de bacalaureat
judeþene, sau din proprie iniþiativã,
Comisia Naþionalã de Bacalaureat
poate aproba prelungirea perioade-
lor de susþinere a probelor de eva-
luare a competenþelor digitale sau
lingvistice. Candidaþii au dreptul sã
susþinã examenul fãrã taxã de cel
mult douã ori, prezentãrile ulterioa-
re la examen fiind condiþionate de
achitarea unor taxe (230 de lei în
cazul absolvenþilor din seriile ante-
rioare care nu au trecut de examen
de cel puþin douã ori). Anul trecut,
aproximativ 47% dintre absolvenþii
de liceu au reuºit sã promoveze
bacalaureatul.

Programul „Global Inter-
nships” oferã tinerilor stagii in-
ternaþionale ce vor contribui la
dezvoltarea lor profesionalã ºi
le vor da ºansa sã se speciali-
zeze într-un anumit domeniu de
activitate. Stagiile sunt în do-
menii precum: Educaþie, Mar-
keting ºi Management, IT ºi du-
reazã între 3 ºi 18 luni. Aceºtia

Târg de internshipuri plãtite
în strãinãtate pentru studenþi

În perioada 30 iunie – 1 iulie, AIESEC Cra-
iova desfãºoarã o campanie de promovare a
intrenship-urilor ce oferã tinerilor stagii pro-
fesionale internaþionale prin intermediul pro-

gramului „Global Internships”. Evenimentul
de promovare a stagiilor de practicã are loc
astãzi, în incinta Electroputere Parc Mall în-
cepând cu ora 10:00.

vor putea sã lucreze în compa-
nii din afara þãrii, unde vor fi
priviþi ºi remuneraþi ca angajaþi
ºi vor pune în practicã cunoº-
tinþele ºi abilitãþile proprii.
“Acest program se adreseazã
studenþilor aflaþi în an terminal
la licenþã sau master, dar ºi ti-
nerilor absolvenþi ce au vârste-
le pânã în 29 de ani. Aceºtia tre-

buie sã cunoascã o limbã strãi-
nã la nivel avansat, sã aibã ºi
un minim de experienþã în do-
meniul selectat ºi sã fie înarmaþi
cu dorinþa de a se autodepãºi.
Tinerii înscriºi la acest program
vor trece printr-un proces de
selecþie ce constã într-un inter-
viu. Prin acest interviu se vor
testa abilitãþile celor care se in-

scriu pentru a vedea dacã în-
deplinesc toate condiþiile nece-
sare pentru a pleca într-un ast-
fel de stagiu. Dupã ce vor tre-
ce de interviu, aceºtia iºi vor
alege destinaþia ºi internship-ul
care li se potrivesc cel mai bine,
fiind ajutaþi de un membru AIE-
SEC. Studenþii care doresc sã
afle mai multe despre acest pro-

gram pot veni în perioada 30
iunie – 1 iulie la Eletroputere
Parc Mall pentru a se întâlni cu
membri AIESEC Craiova ce le
vor oferi toate informaþiile ne-
cesare pentru a putea beneficia
de un astfel de stagiu înternaþi-
onal”,  a declarat Radu Theo-
dor Saizu, purtãtor de cuvânt
în cadrul AIESEC Craiova.
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Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021
Pagină realizată de
LAURA MOŢÎRLICHE

Toate secţiile Muzeului Olteniei
sunt implicate în acest proiect de
vacanţă. Secţia de Ştiinţele Natu-
rii îi atrage pe craioveni cu şase
ateliere recreative, c are se vor
desfăşura în cadrul Şcolii de vară
„Bios Art în vacanţă”, în perioada
8 iulie şi 11 septembrie. Înscrierile
se fac până pe data de 5 iulie, in-
clusiv, în limita locurilor disponi-
bile, la numerele de telefon 0251/
411906, 0766.326909.

Joi, pe 3 iulie 2014, la ora 14.00,
la sediul Secţiei de Ştiintele Natu-
rii, va fi organizat un work-shop,
în cadrul căruia vor fi prezentate
materialele şi tehnicile utilizate în
cadrul tuturor atelierelor, oferind
astfel posibilitatea viitorilor parti-
cipanţi să cunoască tainele înce-
putului “creaţiei”.

Obiecte din lut şi
tablouri din
hârtie

Atelierul de modelaj în lut are
loc în perioada 8 iulie – 5 august,
săptămânal, în  fiecare zi de marţi,
între orele 09-10.30. În cadrul ate-
lierului, vor fi abordate  tematici
interesante, precum:  “Să desco-
perim împreună plante spectacu-
loase din Oltenia” (8 iulie), „Mi-
nunata lume acvatică” (15 iulie),
„Mineralele, bogăţia asc unsă a
Munţilor Carpaţi (22 iulie). De-a
lungul celor cinci module, partici-
panţii vor avea posibilitatea să în-
veţe cum să pregătească lutul aşa

Muzeul Olteniei Craiova dă startul, începând cu 5 iulie

Şcoala de vară
„Bios Art în vacanţă”

Speci ali ştii  Muzeului  Ol teni ei , cu
spriji nul  financiar al Consiliului  Jude-
ţean Dol j, au pregătit şi  în acest an o
serie de activităţi pri n care le dau po-
si bil itatea să se bucure de vară atât co-
pii lor, cât şi pări nţilor şi  bunicil or. Lu-
crări le inedite, realizate de către cur-

cum o făceau străbunii noştri, să
realizezi obiecte prin diferite teh-
nici (a plăcilor, a şnurului), fără a
se folosi roata olarului.

În perioada 11 iulie – 7 august,
în fiecare zi de joi, între orele 9-
10.30, va avea loc Atelierul de de-
coupage şi quilling. Tehnica de-
coupage foloseşte obiecte precum
vasele, cutiile, vazele şi multe al-
tele pentru ca persoanele cu simţ
artistic să-şi poată exprima identi-
tatea, personalitatea şi preferinţe-
le. Obiectele astfel create sunt sunt
unicate şi pot fi dăruite celor dragi.
Decoupage art îşi are originea în
Siberia de Est şi datează dinainte
de naşterea lui Hristos. Quillingul

este arta rulării hârtiei.  Tehnica
datează încă din Egiptul Antic şi
constă în a rula mici fâşii de hârtie
pe un beţişor pentru a crea diferi-
te forme. Acestea se pot utiliza
pentru felicităr i, scrapbooking,
mici tablouri etc. Efectele sunt de-
osebite.

Animăluţe
din fedru şi
linogravuri

Un alt atelier este cel de creaţie
animăluţe din fetru şi se desfăşoa-
ră în perioada 12 august - 9 sep-
tembrie, în fiecare zi de marţi marţi
între orele 09-10.30. La fiecare
curs va fi propusă câte o temă in-
teresantă, printre care “Mamifere
deosebite în Oltenia” – ( 19 au-
gust) şi “Fascinaţia moluştelor” –
(26 august).

Atelier eco utilizează materiale
colectate din natură şi are loc în
perioada 12 august - 9 septembrie,
săptămânal, marţea, între orele 11-
12.30. Participanţii vor învăţa ce
înseamnă conceptual ECO, con-
cret,  prin utilizarea de materiale
reciclabile, dar şi abordând tema-
tici precum: “Craiova, sit paleonto-
logic European (12 august),  „Ani-
male întâlnite în Pădurea Bratovo-
ieşti” (19 august).

Atelierul de m odele zoomor-
fe  propune lucrul manual pe eta-
mina şi realizarea de animaluţe
din mărgeluţe.  Se desfăşoară în
perioada 14 augus t -  11septem-
brie, săptămânal,  joia, între ore-
le 09-10.30. În cadrul atelierelor,

partic ipanţii vor învăţa  despre
“Insectele,  prietenii neştiuti ai
omului” (21 august), dar şi de-
spre “Lumea fascinantă a folo-
silelor” (27 august ).

O altă propunere pentru vacan-
ţă este şi Atelierul de linogravu-
ră,  perioada 14 august - 11 sep-
tembrie, săptămânal, în fiecare joi,
între orele 11-12.30, în care se
desc operă misterele Sis temului
Solar.

“Hystory
Summer – În
căutarea
strămoşilor”

Şi Sec ţia de Etnografie (Casa
“Băniei”)  vine c u ateliere: ate-
lier de pictură pe  lemn,  pe-
rioada 1 iulie - 1 septembrie, săp-
tămânal, vinerea,  orele 15-17;
atelier de pictură pe  le mn,  pe-
rioada 01 august -  15 septem-
brie, săptămânal; atelier de olă-

rit,  perioada 04 iulie - 1 septem-
brie, săptămânal, sâmbăta, ore-
le 09.30- 11,30.  Însc rierile ş i
date suplimentare se pot obţine
la  n um ăru l de  te le fo n:
0351.444030.

Secţia de Istorie iniţiază, în
această vară, în parteneriat cu Di-
recţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protec ţia Copilului, atelierul
mobil “HYSTORY SUMMER –
În căutarea strămoşilor”, dedicat
în exclusivitate copiilor cu dizabi-
lităţi, din cadrul Complexului de
servicii comunitare “Noricel” Cra-
iova. Programul educativ se va
derula în perioada 25 iunie-15 sep-
tembrie 2014,  şi va cuprinde un
număr deopt ateliere educative
dedicate copiilor cu dizabilităţi. Pie-
sele create în cadrul atelierelor, vor
fi reunite într-o mini-expoziţie ce
va fi găzduită la sediul Muzeului
Olteniei Craiova, şi ulterior expu-
să la Complexul de Servicii Comu-
nitare „Noricel”.

sanţi , vor fi incluse î n cadrul unor ex-
poziţi i (pentru fiecare atelier î n parte),
ce se vor real iza la parterul  Secţi ei de
Ştiinţel e Naturii , vizitatorii muzeul ui
votând cele mai i nedite l ucrări . Aceste
lucrări  vor fi premiate şi cuprinse într-
o nouă expoziţie colectivă.
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Rusia a transmis o notã oficialã
de protest Ucrainei dupã ce obuze
trase de armata ucraineanã au cã-
zut pe teritoriul rus, Moscova ce-
rând o investigaþie completã în
acest caz, relateazã Interfax. “Clã-
direa punctului vamal Gukovo, în
regiunea Rostov, a suferit daune
semnificative din cauza obuzelor.
În timpul incidentului, în punctul
vamal erau refugiaþi ucraineni”, a
reacþionat Ministerul rus de Ex-
terne, precizând cã nu s-au înre-
gistrat victime. “Partea rusã a
transmis o notã de protest faþã de

COMENTARIU

Uniunea Europeanã: TUniunea Europeanã: TUniunea Europeanã: TUniunea Europeanã: TUniunea Europeanã: Treizeci de fotoliireizeci de fotoliireizeci de fotoliireizeci de fotoliireizeci de fotolii
ale puterii executive, în discuþieale puterii executive, în discuþieale puterii executive, în discuþieale puterii executive, în discuþieale puterii executive, în discuþie

Cu uºile închise, Summitul de
la Bruxelles a rezolvat numele
succesorului lui Jose Manuel Bar-
roso, în persoana lui Jean-Clau-
de Juncker. Dar rãmân de aco-
perit alte treizeci de fotolii, prin-
tre care preºedinþia Consiliului
European (Herman Van Rom-
puy), ºeful diplomaþiei europene
(Catherine Ashton), preºedinþia
Parlamentului European (Martin
Schulz), preºedinþia Eurogrupu-
lui (Jeroen Dijsselbloem). ªi, bi-
neînþeles, cei 27 de comisari eu-
ropeni. Despre bãtãlia premieru-
lui britanic David Cameron, la
numirea lui Jean-Claude Juncker,
am scris într-unul din numerele
noastre precedente. De aceastã datã, nici
mãcar nu s-a mai cãutat un compromis, aºa
cum s-a întâmplat odinioarã. Preºedinþia
Consiliului European ºi desemnarea înaltu-
lui reprezentant pentru Afaceri Externe de-
pind direct de cele 28 de capitale europene.
Pentru succesorul lui Herman Van Rompuy,
mare organizator al summitului, pe lista aº-
teptãrilor se aflã mai multe nume de social-
democraþi, printre care premierul danez -
Helle Thorning-Schmidt, ex-preºedintele
Consiliului italian – Enrico Letta, dar ºi omo-
logul sãu francez - Jean Marc Ayrault, ob-

iect de speculaþie la Paris. Pentru diploma-
þia europeanã se vehiculeazã numele comi-
sarului bulgar Kistalina Georgieva, italien-
cei Federica Mogherini, polonezul Radek
Sikorski, ministrul olandez Frans Timmer-
mans sau Carl Bildt, eternul candidat socia-
list. Finalmente nu este exclus ca postul sã
fie atribuit Regatului Unit care îl ºi deþine
momentan. Cât priveºte preºedinþia Parla-
mentului European, social-democratul ger-
man Martin Schulz îºi va succede sieºi în
primele 30 de luni ale legislaturii, urmând
ca, din 2017, un conservator sã dea conti-

nuitate mandatului. În privinþa
preºedinþiei Eurogrupului ºi al
comisarului pentru afaceri eco-
nomice ºi monetare nu s-a ajuns
la un acord, în negocierile con-
venite, deºi se pomeneºte nume-
le lui Pierre Moscovici, al spa-
niolului Luis Guindos, dar ºi al
ex-premierului finlandez Jyrki
Katainen. Ca o noutate este fap-
tul cã „cei 26” au fãcut faþã re-
beliunii lui David Cameron, sus-
þinut de Victor Orban. Motiv pen-
tru care premierul britanic a vor-
bit „de o zi neagrã pentru Euro-
pa”. Pentru consacrarea lui Jean-
Claude Juncker, la 16 iulie, la
Strasbourg, în Parlamentul Eu-
ropean, acesta trebuie sã întru-

nescã 376 de voturi din cele 751. Pe hârtie,
dispune de 489 de sufragii, aparþinând celor
trei mari câmpuri politice, conservator, cen-
trist ºi socialist. Votul este pe buletine secre-
te. Cei 27 de comisari europeni vor fi numiþi
ºi confirmaþi pânã la 30 octombrie. Lucrurile
nu sunt însã tranºate, fiindcã Parisul se opu-
ne desemnãrii premierului danez Helle Thor-
ning-Schmidt, ca preºedinte al Consiliului Eu-
ropean, ºi nu rezoneazã nici la oferta Romei,
în ceea ce îl priveºte pe Enrico Letta, ceea
ce ar putea conduce la un impas.

Cutremur cu magnitudinea
de 7,0, în sudul Americii
Latine

 Un cutremur cu magnitudinea
de moment de 7,0 a avut loc du-
minicã în Oceanul Atlantic, în su-
dul Americii Latine, anunþã Insti-
tutul american de geofizicã
(USGS). Cutremurul a avut loc
la ora localã 5.52 (10.52, ora Ro-
mâniei), la adâncimea de 16 kilo-
metri. Epicentrul a fost în apro-
pierea Insulei Visokoi, la 2.506
kilometri est-sud-est de Ushuaia
(Argentina), la 2.694 de kilometri
est-sud-est de Puerto Deseado
(Argentina) ºi la 1.975 de kilo-
metri est-sud-est de Insulele Fal-
kland (Malvine).

Primii poliþiºti români
detaºaþi în Bulgaria
în aceastã varã îºi încep
marþi misiunea

Primii poliþiºti români detaºaþi
pe litoralul bulgãresc în aceastã
varã, în numãr de ºase, îºi vor
desfãºura misiunea între 1 ºi 31
iulie, la Albena, Nisipurile de Aur
ºi, în premierã, la Balcic, numã-
rul agenþilor fiind suplimentat la
solicitarea autoritãþilor bulgare, in-
formeazã Poliþia Românã. Prima
serie formatã din ºase poliþiºti
români, cunoscãtori de limba bul-
garã, va fi detaºatã, în perioada 1
iulie - 31 iulie, în staþiunile turisti-
ce din Bulgaria, pentru a-i consi-
lia ºi a le acorda sprijin cetãþeni-
lor români care aleg sã-ºi petrea-
cã vecanþa pe teritoriul acestei
þãri, se aratã în comunicatul Poli-
þiei. Spre deosebire de anii înate-
riori, în acest sezon, la solicita-
rea autoritãþilor bulgare, poliþiºtii
români vor fi prezenþi ºi în staþi-
unea Balcic, pe lângã Albena ºi Ni-
sipurile de Aur. Din acest motiv,
numãrul poliþiºtilor români pe li-
toralul bulgãresc a fost suplimen-
tat cu câte doi pe serie, astfel cã
prima serie, care îºi începe marþi
misiunea, cuprinde ºase poliþiºti:
trei din Teleorman ºi câte unul din
Dâmboviþa, Sibiu ºi Timiº.

Israelul a efectuat
12 raiduri aeriene
în Fâºia Gaza ºi ar putea
lansa o intervenþie terestrã

Avioane militare israeliene au
efectuat în cursul nopþii 12 rai-
duri aeriene în Fâºia Gaza, iar ar-
mata analizeazã posibilitatea unei
operaþiuni terestre,dupã ce mili-
tanþi palestinieni au lansat rache-
te care au declanºat un incendiu
în apropierea oraºului israelian
Sderot, relateazã site-ul Ynet-
news. Raidurile aeriene israeliene
au vizat poziþii militare palestinie-
ne din centrul ºi nordul Fâºiei
Gaza, teritoriu palestinian aflat
sub controlul organizaþiei teroriste
Hamas. Potrivit unor surse medi-
cale palestiniene, numeroase per-
soane au fost rãnite în operaþiu-
nea israelianã. Raidurile aeriene au
fost efectuate dupã ce patru ra-
chete lansate din Fâºia Gaza au
cãzut sâmbãtã seara pe teritoriul
Israelului, declanºând un incen-
diu la o fabricã din Sderot (vest).
Cinci israelieni au fost rãniþi în
incident.

Armata irakianã a lansat o ope-
raþiune aerianã, sâmbãtã, susþinu-
tã de o ofensivã terestrã contra
Tikritului, situat la 160 de kilo-
metri nord de Bagdad, ocupat de
insurgenþii suniþi, la 11 iunie.
Operaþiunea antreneazã mii de
soldaþi, tancuri ºi elicoptere. Tru-
pele de la sol se aflã deja la 2 ki-
lometrii de poarta de vest a ora-
ºului Tikrit, angajate în lupte cu
jihadiºtii statului islamic în Irak
ºi Levant, potrivt generalului Sa-
bah Fatlawi. Generalul Qassem
Attaa, consilier al premierului
Maliki pentru Securitate, a afirmat
cã Armata controleazã principala
rutã între Bagdad ºi Salmara. Ge-

Armata irakianã a lansat un asalt asupra Tikritului
neralul Atta a mai menþionat sâm-
bãtã cã existã o coordonare cu
SUA „pe teren” pentru studierea
þintelor importnate. Irakul recla-
mã de mai multe sãptãmâni lovi-
turi aeriene americane contra in-
surgenþilor. Pentru moment, ame-
ricanii au trimis doar 300 de con-
silieri militari ºi au anunþat un plan
de 500 de milioane de dolari (cir-
ca 360 milioane de euro) pentru
pregãtirea rebelilor moderaþi din
Siria vecinã, astfel încât sã parti-
cipe la lupta din Irak contra jiha-
diºtilor. SUA a condiþionat inter-
venþia de formarea unui guvern de
uniune naþionalã de cãtre premie-
rul Nouri Al-Maliki

Moscova cere o anchetã completã:
“Kievul sã renunþe

la provocãri”
provocãrile de acest tip fãcute de
partea ucraineanã, care încalcã
fundamental reglementãrile inter-
naþionale. Moscova cere pãrþii
ucrainene sã renunþe la aceste pro-
vocãri, sã investigheze cu atenþie
incidentul ºi sã îi pedepseascã dur
pe cei responsabili”, subliniazã
Ministerul de Externe de la Mos-
cova. Trei obuze de mortierã lan-
sate de armata ucraineanã au cã-
zut sâmbãtã pe teritoriul Rusiei,
în zona unui punct vamal ºi într-
un sat, a anunþat Poliþia de fron-
tierã rusã.
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CERERI SERVICIU
Vânzãtoare covrigi,
produse patiserie, aju-
tor bucãtar, vânzãtor
magazin second-hand.
Telefon: 0747/072.570;
0251/552.089.

OFERTE SERVICIU
Angajez doamnã pen-
tru menaj la un bãtrân
singur (sãnãtos) pen-
tru una-douã zile /
sãptãmânã. Telefon:
0766/304.708.
Caut bãiat tehnician
veterinar. Telefon:
0730/968.752.

PRESTÃRI SERVICII
EXECUTÃM jgheaburi,
burlane, acoperiº tablã,
montatori þiglã metalicã
ºi reparaþii la preþuri ne-
gociabile. Seriozitate,
calitate. Telefon: 0747/
109.594, localitatea
Slatina.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Evidenþã contabilã
SRL, PF, 11, AF. Tele-
fon: 0744/390.775
sau 0758/063.773.
Îngrijesc persoanã
vârstnicã, cu maximã
seriozitate, în scopul
donãrii unei locuinþe.
Telefon: 0723/466.154.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE
Vând casã 3 camere,
anexe, pomi, vie, fân-
tânã, apã ºi canaliza-
re la poartã, localitatea
Ciutura. Telefon: 0763/
305.850.

Casã Craiova, 5 ca-
mere, încãlzire centra-
lã, termopan, izolatã
termic sau schimb cu
2 apartamente 2 ca-
mere/variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
VÂND casã comuna
Giubega, Dolj. Telefon:
0768/595.932.
Vând casã central 6
camere 95 mp, curte
143 mp, spaþiu comer-
cial 11 mp, gaze, sau
schimb cu casã. Tele-
fon: 0769/682.917.
Vând casã ºi 600 mp
teren Craiova. Preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând D+P 6 camere, 2
holuri, pivniþã, utilitãþi,
teren 1300 mp str. Bu-
covãþ. Telefon: 0769/
360.741.
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi se-
diu firmã, plus 800 mp
teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de
la comunã, la asfalt, 13
km de Craiova, comu-
na Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.
Vând casã cu depen-
dinþe în satul Negoeºti -
Dolj. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.

Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în comu-
na Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren intravilan în
comuna Leu 1174 mp
zonã comercialã, ieºiri
2x17 m, reþea apã,
electricitate, cadastru,
carte funciarã. Tele-
fon: 0724/572.434;
0351/179.436.
VÂND teren, Gher-
ceºti, zona vile. Tele-
fon: 0740/303.680.
Vând teren 1500 mp,
dublã deschidere 60 x
25 ml, zona ªimnicu de
Jos, cadastru fãcut.
Se poate parcela. Preþ
22 Euro. Telefon:
0744/ 563.823.

Cârcea teren intravilan,
utilitãþi în apropriere –
650 mp - 15 Euro/mp.
Telefon: 0767/263.391.
Vând teren extravilan
16100 mp, Ghindeni.
Telefon: 0727/186.869.
Vând teren zonã cen-
tralã, 260 metri pãtraþi.
Preþ 210 Euro/mp. Te-
lefon: 0769/709.451.
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan,
cu cadastru, strada
Unirii, nr. 29F (în spa-
tele liceului). Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.
Vând, închiriez teren,
zona CITROEN, MAZ-
DA, Calea Bucureºti,
km 9, ideal showroom
parc auto, benzinãrie,
1000 m, deschidere 18
m, sau 2000 m - 36 m.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan
650 mp Coºoveni. str.
Scurtu Gheorghe. Te-
lefon: 0251/457.204.
Vând teren ZONÃ
CENTRALÃ 350 mp Te-
lefon: 0746/660.001.

Anunþul tãu!
S.C. GERO GAS SRL anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de obþinere a autoriza-
þiei de mediu privind activitatea /
proiectul ,,COMERÞ BUTELII,,
ce se desfãºoarã în Craiova, str.
Popoveni nr. 5. Informaþiile pri-
vind potenþialul impact asupra
mediului pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, zilnic între orele 9-
14. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj
pânã la data de 14.07. 20l4.

Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºti-
lor (între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibilita-
te energie + alte avan-
taje. Telefon: 0785/
336.241.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Bebeficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
cu terasã, zonã cen-
tralã. Telefon: 0746/
660.001.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Apartamnet 2 camere
cu casã împrejurimi
Craiova. Telefon: 0771/
663.179.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu aparta-
ment 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

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

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

Cumpãr faþã de uºã sau
uºã stânga faþã Dacia
1310 ultimul model. Te-
lefon: 0722/382.970.

VÂNZÃRI DIVERSE
Platformã 3,5/2,5 m,
tracþiune hipo/auto, 2
osii, 4 roþi Dacia. Tele-
fon: 0749/012.505.
Vând vin roºu 5 lei/litru
ºi þuicã 10 lei/litru. Te-
lefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând tub plastic pen-
tru forat puþuri dimen-
siune 112. Telefon:
0745/589.825.
Albine, familii puterni-
ce ºi roi bine dezvol-
taþi cu mãtci selecþio-
nate. Telefon: 0720/
115.936.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Lascãr Ca-
targiu Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi feres-
tre. Telefon: 0766/
676.238.
Vând þiglã Jimbolia ºi
cãpriori din demolãri.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772

Vând vin zaibãr 5 lei ºi
þuicã. Telefon. 0749/
012.505
Tablouri litografie 30
Ron bucata, rochie
domniºoarã de onoare
mãrime 36-40-40 Ron.
Telefon: 0351/181.202;
0767/049.976.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc, ca-
nistrã aluminiu nouã
20 l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V
nou, delcou aprindere
Dacia 1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut: SIN-
GER PAFF. Telefon:
0745/751.558.
Vând CEAS ELVEÞIAN
original sigilat, garan-
þie, tip Jovial 5020G-
ss 0313, 200 Euro. Te-
lefon: 0722/456.609.
Vând PC model MSI –
ALL-IN-ONE, WIND
TOP AE 1920 nefolo-
sit, sigilat, garanþie 300
Euro. Telefon: 0722/
456.609.

Vând pãlãrie fetru nr. 55
nouã - 50 lei, sapã ºi
casma cu coadã 7 lei/
buc, saltea Dormeo 2/
1m cu husã 90 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând aparat de sudu-
rã, autogen polizor, bor-
maºinã, parbriz Tico.
Telefon: 0761/155.549.
Vând 3 locuri de veci.
Telefon: 0770/661.777.
Vând albine, familii pu-
ternice. Podari. Tele-
fon: 0720/115.936.
Vând mânzã belgianã
8 luni. Telefon: 0741/
975.279.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de spã-
lat, frigider inox, tele-
vizor mic ºi mare, ºifo-
nier stejar. Telefon:
0752/142.493.
Vând remorcã auto
240 kg nefolositã cu
prelatã, 60 elemente
calorifer fontã, 5 bate-
rii, 110 þigle beton. Te-
lefon: 0251/458.192.
Vând ªabloane imprimat
Steag UE ºi NATO toate
mãrimile plus ºabloane
pentru BATISTE toate
mãrimile manuale. Tele-
fon: 0723/684.511.

Vând 2 televizoare 5
ani cu diagonala 30 ºi
37 cm, 120 Ron. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând plug pentru boi.
Telefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil
- stazã perfectã. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3 bra-
þe 25 lei, fereastrã cu toc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STU-
DIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefo-
losiþi, antiderapante, cã-
rucior copii modern. Te-
lefon: 0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate la
cimitirul Romaneºti,
convenabil. Telefon:
0729/977.036.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou, com-
binã stereo - nouã, fri-
gider 320 litri, piei bo-
vinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit lo-
cuinþe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm - 100
lei, motor maºinã spã-
lat Albalux, Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.

Vând antifurt auto, du-
lap haine, aragaz voiaj
ºi butelie, aparat foto,
bicicletã, aparat mãsu-
rã, pãturã antistres. Te-
lefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din
piele, maºinã de cu-
sut, galerii sculptate, 9
ha pãdure - Gorj. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu ca-
pac smãlþuitã 20 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã, bu-
telie voiaj 5 litri, 2 ochiuri,
mascã Mercedes. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Te-
lefon: 0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor
color Grundig micã de-
fecþiune 50 lei, cuptor cu
microunde geam spart
40 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamo-
tatã tip Coralex, stare
foarte bunã, 450 lei. Te-
lefon: 0755/010.296.
Vând þuicã de prune ºi
vin roºu. Telefon: 0765/
291.623.

Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric, þea-
vã neagrã, schelã me-
talicã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/
989.439.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezer-
vã, furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã
15 kg,  2 damigene 10-
15 litri, 15 lei/buc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon: 0767/
153.551.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând þuicã prune 15 lei,
de fructe 12 lei. Tele-
fon: 0723/653.261.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.

Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
SCHIMBURI

Binoclu + aparat foto
cu motoretã. Telefon:
0771/663.179.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr maºinã de gã-
urit trifazicã cu picior.
Teleon: 0749/012.505.
Cumpãr tablouri pe
pânzã sau carton -
150-60. Telefon: 0766/
304.708.
Maºinã de cusut, even-
tual defectã, DVD recor-
der. Telefon: 0351/
181.202; 0767/049.976.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Particular, închiriez gar-
sonierã George Enes-
cu lângã liceul de Chi-
mie. Rog seriozitate.
Telefon: O766/694.623;
0760/477.903.
Închiriez apartament 2
camere ultracentral –
ultralux, toate dotãrile,
A.C., internet. Telefon:
0762/109.595.

Primesc o fatã salaria-
tã cu chirie la bloc, toa-
te condiþiile. Telefon:
0726/497.404.
Primesc fete în gazdã
la bloc lângã Medici-
na Nouã. Telefon:
0770/300.327.
APARTAMENT 3 ca-
mere, supermodern.
Telefon: 0766/660.105;
0740/991.323.
Închiriez apartament
2 camere, etaj 2, ul-
tracentral, pretabil fir-
mã. Telefon: 0745/
698.425.

Închiriez apartament
decomandat Sãrari, re-
novat, apã potabilã
contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Te-
lefon: 0761/665.763.
Închiriez spaþiu stra-
dal, birou mobilat, de-
pozit, Dezrobirii. Tele-
fon: 0351/437.906.

DIVERSE
Caut meseriaºi pentru
a fora un puþ. Telefon:
0748/195.954.
Cumpãr cãþel
SCHNAUTZEER ºi ve-
veriþe. Telefon: 0721/
995.405.
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Orice predicþie pare hazardatã la
actuala ediþie a Mondialului brazilian,
a 20-a în istoria ei. Mai existã ºi calcu-
lele FIFA. Apoi, suntem în faþa unei
bãtãlii între continente. Oricum, cine
ar fi putut, pânã la începutul actualei
competiþii, anticipa posibilitatea unei
împerecheri în optimile de finalã a Gre-
ciei cu Costa Rica? Cine ar fi conce-
put ca Anglia, Italia, Spania, Portuga-
lia sã pãrãseascã competiþia dupã faza
grupelor? Spania, campioana en-titre,
dar ºi a Europei, cu trei semifinaliste
în Liga Campionilor ºi Liga Europei, a
oferit o decepþie fãrã margini supor-
terilor sãi. Aºa cã, dupã toate estimã-
rile, ne îndreptãm cãtre un „clasicos”
Brazilia (îmbrãþiºatã de noroc sâmbã-
tã seara) – Germania ºi Olanda –Ar-
gentina, dacã nu cumva un accident
de parcurs, o dramã, o tragedie vor
opera schimbãri în acest patrulater,
destul de logic. Uruguayul, privat de

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Inevitabilul patrulater al semifinalelor:Inevitabilul patrulater al semifinalelor:Inevitabilul patrulater al semifinalelor:Inevitabilul patrulater al semifinalelor:Inevitabilul patrulater al semifinalelor:
Olanda-Argentina ºi Germania-BraziliaOlanda-Argentina ºi Germania-BraziliaOlanda-Argentina ºi Germania-BraziliaOlanda-Argentina ºi Germania-BraziliaOlanda-Argentina ºi Germania-Brazilia

Neymar acuzã dureri la glez-
na dreaptã, dupã partida Brazi-

Luis Suarez, semifinalistã a Mondia-
lului sud-african ºi câºtigãtoare a ul-
timei ediþii a Copei America, nu s-a
putut descurca în faþa Columbiei, ºi
aceasta lipsitã de Radamel Falco, încã
nerestabilit, dar cu acest fenomenal
James Rodriguez, de la AS Monaco,
în maximã formã sportivã, declarat de
FIFA cel mai bun jucãtor al fazei gru-
pelor. Cu o „dublã” realizatã sâmbãtã
noapte, a trimis Uruguayul acasã, alã-
turându-se marilor stele ale fotbalului
mondial. Columbia accede în sferturi-
le de finalã ale Cupei Mondiale pen-
tru prima datã în istoria ei, ceea ce
pentru „Cafeteros” nu e puþin lucru.
Brazilia scapã, aºadar, de „o fantomã”
a trecutului ºi referirea vizeazã, bine-
înþeles, Uruguayul. Ironia sorþii: „ce-
leºtii” dominau un clasament istoric
privind calificarea lor în semifinalele
disputate în emisfera sudicã, devan-
sând Brazilia, Argentina ºi Olanda. Aº-

teptãri mari, deloc îndoite, existã de la
„dracii roºii”, cu Hazard, Lukaku, Van
Buyten ºi celelate mari talente ale lor,
care pot etala geniu, dar ºi stereoti-
pie. A crede cã pot trece uºor de ame-
ricani ºi în continuare, pe culoarul re-
zervat, de Argentina, parcã e prea
mult. În fine, Franþa, echipa condusã
de Didier Deschamps, eliberatã de
Ribery ºi alte nume, dar cu Benzema,
Lloris, Matuidi, Pogba ºi Varane con-
stituiþi într-un adevãrat comando, se
sperã sã depãºeascã Nigeria, o nucã
tare, care duce steagul african, ca de-
þinãtoare a titlului acestui continent.
Sã mai facem o observaþie: din cele 19
ediþii precedente, zece au fost câºti-
gate de o þarã europeanã (Italia - 4,
Germania - 3, Anglia, Franþa ºi Spania
– câte una) în timp ce America de Sud
ºi-a adjudecat trofeul suprem de nouã
ori (Brazilia - 5, Argentina - 2, Uru-
guay - 2).

ªTIRI CUPA MONDIALÃ

Poliþia brazilianã a utilizat grenade cu gaze
lacrimogene, sâmbãtã, 28 iunie, pentru a dis-
persa circa 350 de manifestanþi anti-mion-
dial, în apropierea stadionului Maracana din
Rio de Janeiro, unde se disputa partida Co-
lumbia-Uruguay. Brazilia a cunoscut astfel
de manifestãri în plinã desfãºurare a Cupei
Confederaþiilor, o frondã socialã istoricã îm-
potriva celor 11 miliarde de dolari, fonduri
publice înghiþite de organizarea Mondialu-
lui 2014, în detrimentul ameliorãrii servicii-
lor publice. Dupã aceea manifestaþiile ºi-au
pierdut din intensitate, dar s-au radicalizat ºi,
în multe oraºe, care au gãzduit meciuri oficia-
le, s-au adunat grupuri de 200-250 de persoa-
ne în medie, asta într-o þarã cu o populaþie de
200 de milioane de locuitori.

O manifestare contra Cupei

Mondiale, dispersatã de poliþie
Pentru 54% dintre persoanele

intervievate într-un sondaj BVA
pentru „Le Parisien”, atacantul
francez, Karim Benzema, este
cel mai bun jucãtor tricolor de
la debutul Cupei Mondiale.Vâr-
ful lui Real Madrid îi devansea-
zã pe mijlocaºul Mathieu Val-
buena  (40%) ºi portarul Hogo
Lloris (29%). 75% dintre respon-
denþi îl considerã pe Benzema
„performat ºi talentat”, 38% „in-
teligent” ºi 35% „carismatic”. În
fine, 71% din persoanele inter-
vievate se declarã plãcut sur-
prinse de echipa Franþei.

Karim Benzema, cel mai bun jucãtor
francez într-un sondaj BVA/Le Parisien

Selecþionerul Uruguayului, Os-
car Tabarez, nu are nimic de repro-
ºat jucãtorilor sãi dupã eliminarea
de cãtre Columbia. El afirmã cã a
întâlnit o foarte bunã echipã cu un
bun joc colectiv ºi individualitãþi
capabile sã facã diferenþa. În opi-

Tabarez rãmâne
lângã jucãtorii sãi

Indisponibil pentru actuala ediþie
a Mondialului din cauza unei grave
accidentãri la genunchi, Radamel Fal-
cao a avut emoþii teribile la succesul
istoric al compatrioþilor sãi în optimile
de finalã. Despre deschiderea scoru-
lui semnatã de James Rodriguez a spus
cã este „cel mai frumos gol al Mon-
dialului”. Bucuros de prima calificare
din istoria „Cafeteros” în sferturile
unui Mondial, atacantul lui AS Mo-
naco conteazã pe prestaþii la fel de
bune ºi în partida urmãtoare, cea cu
Brazilia. De altfel, cotidianul „El Tiem-
po” din Bogata a titrat „Magie purã,

Radamel Falcao – emoþii teribile

Presa brazilianã dedicã adevãrate
ode „monstrului” Julio Cesar care a
salvat Brazilia de la scufundare, prin
paradele sale la executarea penalty-
urilor. „O Globo” estimeazã cã Julio
Cesar ºi bara transversalã au salvat
Brazilia care a jucat prost. În Chile, „El
Grafico”, de asemenea, dupã ce felici-
tã prestaþia „Roja”, ai cãrei jucãtori ies
cu capul sus din competiþie, are refe-
riri la portarul brazilian. Cotidianul spa-
niol „Marca”  afirmã cã „Dumnezeu a
îmbrãþiºat Brazilia”, evitând ca þara or-
ganizatoare sã pãrãseascã prematur
competiþia.

Jul io  Cesar  -
art izanul cal i f icãri i

nia sa, „Cafeteros” a dominat mult,
iar primul gol a fost unul dintre cele
mai frumoase la aceastã Cupã
Mondialã. Despre columbianul Ja-
mes Rodriguez a afirmat cã face
parte din galeria marilor jucãtori ai
lumii: Maradona, Messi, Suarez.

Dintre actorii încã pe scena
Mondialului, strãluciri aparte se aº-
teaptã de la Robben ºi Van Persie –

Cine va strãluci în continuare?

Neymar, incert pentru sferturi
lia-Chile, a anunþat selecþione-
rul Luiz Felipe Scolari. Starul

braz i l i an  a r  f i
fost lovit la glez-
na dreaptã în de-
butu l  par t ide i ,
într-un duel dur
(n.r.- cu Arran-
guiz). În urmã-
toarele 3-4 sau
chiar cinci zile se
va  pu tea  º t i i
dacã acesta  va
putea evolua în
par t ida cu Co-
lumbia, de vineri,
din sferturile de
finalã

magie columbianã”, iar „El Columbia-
no” scrie cu majuscule „Istorie”.

Olanda, Neymar -Brazilia, Marquez
ºi Chicharito – Mexic, Ospina ºi
Rodriguez – Columbia, Dempsey –

SUA, Matuidi, Benzema -
Franþa, Muller – Germa-
nia, Shaqiri – Elveþia,
Messi ºi Di Maria – Ar-
gentina. Lista poate nu e
completã, dar grupul aces-
ta de jucãtori a atras aten-
þia ziariºtilor ºi, cu sigu-
ranþã, unii dintre ei se vor
regãsi în echipa idealã a
Mondialului.
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Dupã îndelungi tergiversãri, CS Univer-
sitatea Craiova a reintrat în fotbalul româ-
nesc cu drepturi depline. Adunarea Gene-
ralã a FRF a votat, sâmbãtã, cu o majorita-
te covâºitoare, 168 de voturi pentru ºi douã
abþineri, afilierea grupãrii alb-albastre, ofe-
rindu-i totodatã dreptul de promovare în
Liga I.

În prealabil, Adunarea Generalã aprobase
noul statut al FRF, care eliminã restricþia de
a promova neavând trei ani de afiliere.

“Craiova merita o echipã în prima ligã”
Imediat dupã aflarea verdictului Adunãrii

Generale, atacantul ªtiinþei, Costin Curelea,
aflat alãturi de echipã într-un stagiu de pre-
gãtire în Slovenia, la Dravograd, a declarat:
„Nu-mi fãceam griji în privinþa afilierii. Este
o decizie absolut normalã. Am muncit greu,
sã nu credeþi cã este uºor în liga a doua.
Situaþia a fost dificilã, dar este bine cã am
reuºit. Aceastã decizie ne-a liniºtit. Era pã-
cat ca o echipã precum Universitatea sã nu
participe în Liga I. E un moment important
pentru toatã lumea, dar mai ales pentru su-
porteri ºi oamenii din Craiova care chiar
meritau o echipã în prima ligã. Mie unul îmi
era foarte dor de meciurile contra lui Dina-
mo ºi Steaua. Sunt convins cã ºi oltenilor,
aºa cã mã aºtept sã vinã multã lume la sta-
dion. La Craiova se cere întotdeauna per-
formanþã, poate primul an va fi de tranziþie,
dar apoi ne vom gândi doar sus”.

Oficial în Liga I!Oficial în Liga I!Oficial în Liga I!Oficial în Liga I!Oficial în Liga I!
CS Universitatea a fost afiliatãCS Universitatea a fost afiliatãCS Universitatea a fost afiliatãCS Universitatea a fost afiliatãCS Universitatea a fost afiliatã

Remizã smulsã in extremis în primul
amical al turneului sloven

CS “U”  a încheiat la egalitate, scor 2-2,
vineri searã, împotriva macedonenilor de la
Vardar Skopje, în primul amical din stagiul
de pregãtire sloven (14 iunie-10 iulie). Alb-
albaºtrii au deschis scorul prin Nicuºor Ban-
cu, încã din minutul 3. Jucãtorul de bandã,
gãsit ideal de Vãtãjelu, pe culoar, a continuat
perfect faza, ºutând fãrã speranþe pentru
goalkeeper-ul advers. Vardar a revenit repe-
de în joc, egalând la urmãtoarea fazã, iar cu
10 minute înainte de finalul reprizei a trecut
în avantaj. Universitatea a reuºit sã scape
neînvinsã la ultima fazã a jocului, când Ivan,
lansat de Velcovici, a pãtruns în forþã în ca-
reu, ºi, din unghi a marcat pentru 2-2.

Universitatea a controlat în multe momente
partida, a schiþat frumos acþiunile ofensive,
extrem de elaborate, dar s-a vãzut, pe alo-
curi, lipsa relaþiilor de joc.

Primul 11 trimis în teren de Jerry Gane a
fost urmãrorul: Brac – Dãnãnae, Acka, Frã-
sinescu, Vãtãjelu – Neacºa, Bancu, Mateiu,
Pleºan – Ferfelea, Curelea. În repriza secundã
formula Craiovei s-a schimbat, arãtând ast-
fel: Straton – Dãnãnae, Frãsinescu, Acka
(Berceanu 60), Velcovici – Neacºa (Sin 55),
Pleºan (Nuno Rocha 55), Madson, Bancu
(Ivan 68) – Valskis, Curelea.

Urmãtorul joc amical al Universitãþii este
programat pe 1 iulie împotriva grupãrii NK

Celje, din prima ligã slovenã, dupã care, în 3
iulie, va întâlni pe croaþii de la Slaven Belu-
po, iar în 6 iulie, o altã echipã de primã ligã
sloven, Olimpia Ljubljana.

De mâine, Gane va miza ºi pe Avrãmia
ºi Herghelegiu

Începând de mâine, vor face joncþiunea
cu lotul Universitãþii Craiova ºi jucãtorii Adri-
an Avrãmia ºi Andrei Herghelegiu, celor doi

urmând sã le expire azi contractele cu o altã
nou promovatã, CSM Iaºi. Ambii sunt inter-
naþionali de tineret. Avrãmia evolueazã pe
postul de fundaº, iar Herghelegiu e atacant.
Cei doi au semnat cu “U” înþelegerii pe trei
sezoane.

În schimb, dupã prima parte a pregãtirii
din Slovenia, Gane a renunþat la la brazilia-
nul Juan Chera ºi la fundaºul central Andrei
Berceanu.

Franþa – Nigeria
Stadion: Nacional – Brasilia, ora 19:00, TVR 1
Echipe probabile
Lloris – Debuchy, Varane, Sakho, Evra – Cabaye –

Valbuena, Pogba, Matuidi, Greizmann – Benzema.
Selecþioner: Didier Des-
champs.

Enyeama – Ambrose, Yobo,
Oshaniwa, Omeruo – Onazi,
Obi Mikel – Musa, Odemwin-
gie, Moses – Emenike. Selec-
þioner: Stephen Keshi.

Arbitru: Mark Geiger
(SUA).

Indisponibili Franþa: –
Indisponibilia Nigeria: Baba-

tunde (accidentat).
Meciuri directe: 1 (1-0

pentru Nigeria într-un amical,
disputat la 2 iunie, 2009, la St.
Etienne).

Simona Halep (nr. 3 WTA) a tre-
cut cu 6-4, 6-1 de elveþianca Be-
linda Bencic (nr. 71), sâmbãtã, în
turul III la Wimbledon, califcân-
du-se astfel în oprimile de finalã,
fazã atinsã în premierã pe iarba lon-
donezã.

Urmãtoarea adversarã a con-
stãnþencei (cel ami probabil azi),
finalistã recent la Roland Garros,
va fi jucãtoarea din Kazahstan,
Zarina Dyias, 20 de ani, a 72-a ju-
cãtoare a lumii. În primele 3 tururi
la Wimbledon, Diyas a învins trei
jucãtoare mai bine cotate: Kristina
Mladenovic, Carla Suarez Navar-
ro ºi Vera Zvonareva.

Simona Halep ºi Zarina Dyias s-
au întîlnit într-un singur meci pânã
acum, în acest an la Australian
Open în turul 3, unde Halep a în-
vins cu 6-1, 6-4.

Serena Williams – eliminatã! Si-
mona, principala favoritã

Deºi pleca cu ºansa a treia la

Halep a avansat
în „optimi” la Wimbledon

cucerirea trofeului, Halep a deve-
nit între timp favorita 1 la Wimble-
don. Exact ca la Roland Garros!

Dupã ce vineri, chinezoaica Na
Li (nr. 2) s-a înclinat în faþa cehoa-
cei Barbora Zahlavova Strycova (nr.
43), scor 6-7, 6-7, sâmbãtã a pãrã-
sit întrecerea ºi lidera ierarhiei WTA,
Serena Williams. Americanca, de 5
ori câºtigãtoare la Londra, ultima
oarã în 2012, a pierdut contra fran-
þuzoacei Alize Cornet (nr. 24), scor
6-1, 3-6, 4-6.

Dacã va face finalã la Londra,
Simona Halep va urca pe locul doi
mondial. Numai cã va fi dificil. Pe
partea de tablou a româncei se aflã
ºi rusoiaca Maria ªarapova, cea
care i-a „furat” titul la Roland Gar-
ros. Dacã nu vor mai avea loc sur-
prize, cele douã ar urma sã dea
piept în penultimul act.

Meciurile din cadrul turneului de
la Wimbledon sunt transmise în di-
rect de canalele Digi Sport.

Tehnologia goal-line va fi
introdusã ºi la EURO 2016, dupã
ce ºi-a fãcut debutul la Cupa
Mondialã din Brazilia. Afirmaþia a
fost fãcutã de Sepp Blatter, care
susþine cã a avut o discuþie cu
Michel Platini, în care acesta ºi-a
dat acordul.

“Am vorbit cu Michel Platini
ºi acesta a spus cã o va introdu-
ce la EURO Franþa 2016. Va
ajuta arbitrii ºi publicul, pentru cã
acum nu mai este nicio discuþie
dacã a fost sau nu gol. Sunt
sigur cã ºi campionatele profesi-
oniste o vor adopta”, a declarat

Tehnologia goal-line, ºi la Euro 2016
preºedintele FIFA.

Interesant este cã Platini a
respins categoric introducerea
tehnologiei goal-line în fotbal.
Preºedintele UEFA a venit cu o
variantã alternativã, “umanã”, cu
doi arbitri adiþionali plasaþi pe
linia porþii. Acum, existã ºanse
mari ca aceastã tehnologie sã fie
aplicatã ºi la meciurile din Liga
Campionilor ºi Europa League.

Tehnologia goal-line a fost
aprobatã de FIFA în anul 2012,
iar primul turneu major în care a
fost testatã a fost Cupa Confede-
raþiilor disputatã anul trecut.

De asemenea, Sepp Blatter
spune cã urmãtorul pas este
discutarea propunerii de a
introduce reluãrile în timpul
meciurilor. În cazul unor faze
litigioase, un antrenor ar avea
astfel dreptul de a cere aceste
reluãri de maximum douã ori pe
reprizã, în momentele în care
jocul este întrerupt. Arbitrul va
reanaliza situaþia prin intermediul
unui monitor care va fi plasat la
marginea terenului. Blatter
susþine cã o astfel de mãsurã ar
aduce “un pic mai multã dreptate
în joc”.

Germania – Algeria
Stadion: Beira-Rio – Porto Alegre, ora 23:00, TVR 1
Echipe probabile
Neuer – Boateng, Mertesacker, Hummels, Howe-

des – Lahm – Ozil, Khedira, Kroos, Gotze – Muller.
Selecþioner: Joachim Loew.

M’Bolhi – Mandi, Bougherra,
Halliche, Mesbah – Medjani, Ben-
taleb – Feghouli, Brahimi, Dja-
bou – Slimani. Selecþioner: Va-
hid Halihodzici.

Arbitru: Sandro Ricci (Brazi-
lia).

Indisponibili Germania: Podol-
ski.

Indisponibili Algeria: –
Meciuri directe: 2, ambele

câºtigate de africani!!! Mai în-
tâi, 2-0 într-un amical în 1964,
ºi apoi un 2-1 în grupele Mon-
dialului din 1982.

Astãzi la CM – Optimi de finalã

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
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CUPA MONDIALĂ DE FOTBAL DIN BRAZILIA – OPTIMI DE FINALĂ

A fost un adevărat război media-
tic înaintea partidei Brazilia – Chile,
de sâmbătă seară, de la Belo Hori-
zonte, part idă ce a desch is optimile
de finală ale CM. Cu destule lovituri
sub centură, de ambele părţi. Dar a
fost  spre binele spectacolului. Due-
lu l a început direct  cu s ăb iile pe
mas ă.

Gazdele, în s pecial, au intrat ex-
trem de montate în meci. Iar după
un şu t avertisment al lui Marcelo,
au deschis scorul. Corner Neymar,
balon  prelung it de Thiago Silva şi
expediat în  plasă de Jara (18). Fun-

James  Rodríguez a fos t ales cel mai bun jucător
după faza g rupelor şi con t inuă s ă facă s pectacol la
CM. Omul lu i AS Monaco a calificat  de unul s ingur
naţionala Columbiei, ajunsă în  premieră în “sferturi”,
după ce a îns cris  ambele goluri ale meciu lu i cu  Uru-
guay, 2-0. Prima dint re reuş ite (28) a fos t pur şi s im-
p lu  o  capodoperă! A făcu t o preluare pe p iept , la  20
de metri, ş i a şu tat , fabu los, cu stângul, din în toar-
cere, bară-go l! Rezultatu l final a  fos t stab ilit  după
reluare (50), Rodriguez îns criind din 6 metri, după o
cen trare în toarsă cu capu l de Cuadrado . O acţiune
colectivă de 10 p lus. A lt fel, văduvită de Luis  Sua-
rez, suspendat ca u rmare a muş căturii ap licată ita-
lianu lu i Chiellin i, Uruguayul a contat  doar în  final,

Alt meci, alt show James RodriguezA reuşit golul turneului
COLUMBIA – URUGUAY 2-0

Stadion: Maracana – Rio de Janeiro, spectatori: 73.804.
A marcat: J. Rodriguez 28, 50.
Columbia: Ospina – Zuniga, Zapata, Yepes, Armero – Aguilar, C. Sanchez

– Cuadrado (Guarin 81), T. Gutierrez (Mejia 68), J. Rodriguez (Ramos 85) – J.
Martinez. Selecţioner: Jose Pekerman.

Uruguay: Muslera – Caceres, Godin, J. Gimenez, A. Pereira (G. Ramirez 53)
– M. Pereira, A. Gonzalez (A. Hernandez 67), Arevalo Rios, C. Rodriguez –
Forlan (Stuani 53), Cavani. Selecţioner: Oscar Tabarez.

Cartonaşe galbene: Armero 78 / J. Gimenez 55, Lugano 77 (din postura de
rezervă neutilizată).

Arbitru: Bjorn Kuipers (Olanda).

când, p robabil, pe fondul relaxării columbien ilor, a
avu t câteva ş anse bune de a rein tra în  meci. Porta-
rul Osp ina a fost  însă în zi mare şi s-a opus  la opor-
tun ităţiile  lu i Crist ian  Rodriquez, Maxi Pereira ş i
Ed inson Cavani.

Prin  is prava de s âmbătă noapte, James Rodríguez
i-a depăş it pe Messi ş i Muller în clasamentul go lge-
terilor de la Mondial, cu  5 reuş ite. El a îns cris în fie-
care meci din  grupă ş i a  devenit  cel mai bun marcator
la un  Mondial din istoria Columbiei. Mai mult, Rodri-
guez a reuşit ş i pat ru “assist -uri”. Ceea ce înseamnă
că a fost implicat în 9 d in cele 11 go luri reuşite până
acum de Columbia. Care o  va avea adversară în “sfer-
tu ri” pe Brazilia  (a s e vedea graficu l de mai jos ).

BRAZILIA – CHILE 1-1
(3-2 la penalty-uri)

Stadion: Mineirao – Belo Horizonte, spectatori: 57.714.
Au marcat: D. Luiz 18 / A. Sanchez 32.

Brazilia: J. Cesar – D. Alves, T. Silva, D. Luiz, Marcelo – Fernandinho
(Ramires 72), L. Gustavo – Hulk, Oscar (Willian 106), Neymar – Fred (Jo 64).

Selecţioner: Felipe Scolari.
Chile: Bravo – Medel (Rojas 108), F. Silva, Jara – Isla, Aranguiz, Vidal
(Pinilla 87), M. Diaz, Mena – A. Sanchez, E. Vargas (F. Gutierrez 57).

Selecţioner: Jorge Sampaoli.
Cartonaşe galbene: Hulk 55, L. Gustavo 60, Jo 93, D. Alves 105+1 /

Mena 17, F. Silva 40, Pinilla 102.
Arbitru: Howard Webb (Anglia).

daşu l chilian n-a fost însă cred itat
cu autogol, deoarece înainte de a
intra în poartă, balonul l-a şters , ca
o ad iere, pe David Luiz.

“Mineirao” a luat  foc şi Brazilia
viteză. Numai că golul a picat în poar-
ta cealaltă. Când presiunea asupra
careului lui Bravo era mai mare, Hulk
şi-a bătut joc de eforturile coechipie-
rilor, pasând neglijent. Iar Alexis San-
chez a profitat şi l-a executat pe Julio
Cesar cu un şut în diagonală: 1-1.

Selecao n-a acuzat îns ă ş ocu l.
Dimpotrivă. S-a năpus tit cu ş i mai
multă înverş unare spre careul ad-

vers. “Capul” lui Neymar (36), de-
viat “peste” de Thiago  Silva, impre-
cizia lui Fred, “pe deasupra” din  8-9
metri (40), şi intervenţia lui Bravo,
reflex de s enzaţie la bomba lui Dani
Alves  (42), au fost marile momente
ale finalulu i de repriză. Plus rep lica
lui Aranguiz, blocat în ultima secun-
dă de David Luiz şi Fernandinho.

Ritmul a rămas la fel de ridicat şi
după reluare. Arbitrul Howard Webb
i-a refuzat lui Hulk golul de 2-1, pen-
tru o preluare cu braţul înaintea şutu-
lui (decizie corectă), apoi Aranguiz
l-a avut pe 1-2 în  picior: şut d in 9

metri, lateral, paradă senzaţ ională
Julio  Cesar. Raidurile chilienilor i-au
ambiţ ionat pe amfitrioni. La poarta
cealaltă Jo  a ratat reluarea, Neymar
şi Hulk au eşuat în  faţa lui Bravo . Şi
s-a ajuns la  prelung iri.

Tot 1-1 după primele 15 minute,
cu un singur şut mai acătări, semnat
Hulk, la acela chiar la final. Brazilieni-
lor le-a trecut glonţul pe la ureche în
ultimele secvenţe (120), Pinilla cutre-
murând stadionul cu un şut în “trans-
versală”. Lovituri de departajare!

David  Luiz a început cu gol lote-
ria, după care a urmat  o serie de 3

ratări: Pinilla (execuţie parată), Wil-
lian (pe lângă poartă), Alexis  San-
chez (execuţ ie parată). Marcelo  a
făcu t 2-0 ş i se părea că Brazilia nu
va mai avea emoţii. De unde! Aran-
guiz, 2-1, Hulk a ratat (execuţie pa-
rată), iar Diaz a restabilit  egalitatea:
2-2. La ult ima serie, Neymar n-a ier-
tat, însă Jara, cel ce o comises e la
desch iderea scorului, a dat-o d in
nou în bară! Şi la propriu  şi la figu-
rat. Şi Brazilia a evitat dezast ru l,
avansând în “sfertu ri”.

Omul meciului a  fot desemnat
portarul învingătoarei, Julio Cesar.


