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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- O vorbã din bãtrâni ne spune
cã “fiecare om îºi duce crucea în
spinare”. Acum, Popescule, pe toþi
îi vezi cu crucea atârnatã la gât. actualitate / 5
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Craiovenii,
aºteptaþi
sã petreacã
„O Noapte
în Bibliotecã”.
Program de
lecturi, jocuri, muzicã ºi
filme!

Craiovenii au donat sânge
în centrul oraºului

Centrul Regional de Transfuzie Sanguinã (CRTS)
împreunã cu Asociaþia „React” au organizat ieri, în
Piaþa „Mihai Viteazul” din Craiova, o campanie de
donare de sânge, în cadrul proiectului „O ºansã la
viaþã”. Centrul mobil de transfuzii sanguine al CRTS,
în fapt un autocar ultramodern dotat cu toatã aparatu-
ra necesarã, s-a aflat încã de dimineaþã în centrul ora-
ºului. Campanii de acest fel au loc tot mai frecvent pe
fondul lipsei unei cantitãþi suficiente de sânge în spi-
tale. Potrivit statisticilor, în România doar 2 la sutã
din populaþie doneazã sânge. Prin urmare, nu de puþi-
ne ori cantitatea de sânge colectatã se dovedeºte a fi
insuficientã comparativ cu cererea foarte mare înre-
gistratã de spitalele din judeþ. Este o realitate cu care
medicii doljeni se confruntã, din pãcate, deseori, chiar
în sãlile de operaþie.

StudenþiiStudenþiiStudenþiiStudenþiiStudenþii
economiºti,economiºti,economiºti,economiºti,economiºti,
premiaþipremiaþipremiaþipremiaþipremiaþi
la douãla douãla douãla douãla douã
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Reabilitarea Grãdinii Botanice, o oazã verde înainte de toate, întinsã pe
aproape 18 hectare, la kilometrul zero al Craiovei, devenise un deziderat.
S-a scris în mai multe rânduri, în cotidianul nostru, despre starea nefireas-
cã în care ajunsese, departe de raþiunile – suport aplicativ al procesului de
învãþãmânt superior cu profil agricol – ce justificaserã înfiinþarea ei, în
1954. Oricum, Grãdina Botanicã pãrea decuplatã de la rostul sãu ºtiinþific,
dar ºi de plãmân al urbei. ªi nu numai. Un adevãrat ping-pong între Uni-
versitatea din Craiova, care o dorea în administrare fãrã a o putea întreþi-
ne corespunzãtor, ºi Primãria Craiova, care o
poate „aduce la luminã”, dar în condiþiile unui
deplin transfer, nu este deocamdatã încheiat.
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Plumb: Nu am avut consultãri
pe pensiile speciale. Guvernul
nu susþine. Parlamentul, suveran

Ministrul Rovana Plumb a
declarat, miercuri, cã îºi menþine
ideea cã Guvernul nu sprijinã
proiectul pensiilor speciale pentru
parlamentari deoarece are un
angajament cu instituþiile finan-
ciare internaþionale, arãtând cã
nu a mai avut consultãri cu aleºii
pe aceastã temã, dar Parlamentul
este suveran. Întrebatã dacã a mai
avut consultãri cu parlamentarii
pe tema pensiilor speciale pentru
parlamentari, Rovana Plumb a
spus cã Guvernul nu susþine acest
proiect, dar Parlamentul este cel
care legifereazã. “Nu, am spus
foarte clar, avem un angajamant în
faþa instituþiilor financiare
internaþionale în ceea ce priveºte
pensiile speciale, nu sprijim acest
proiect al pensiilor speciale ca ºi
Guvern, dar Parlamentul este
instituþia care legifereazã, este
instituþia cea mai democraticã ºi
ea va trebui sã decidã”, a arãtat
ministrul Muncii.

Ponta: Referendumul
pentru Zona Euro, eventual
în 2017 sau în 2018 dacã suntem
pregãtiþi tehnic

Referendumul pentru intrarea
în Zona Euro va fi organizat
eventual în 2017 sau 2018, dacã
România va fi pregãtitã din punct
de vedere tehnic pentru un
asemenea proces, a declarat, ieri,
premierul Victor Ponta. “Chestiu-
nea cu referendumul nu este ideea
mea, ci am vãzut-o în discuþia
publicã, cu siguranþã însã nu se
pune problema sã avem acum. Sã
vedem, în 2017, 2018, dacã
suntem pregãtiþi pe partea
tehnicã. Va fi o decizie politicã
atunci”, a spus Ponta. Marþi,
Ponta a anunþat cã Guvernul va
organiza un referendum cu privire
la aderarea României la Zona
Euro dacã se va impune din punct
de vedere politic, precizând cã
termenul obiectivului rãmâne 1
iulie 2019, când România va
prelua preºedinþia Uniunii
Europene.
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Preºedintele Klaus Iohannis a participat, ieri, la
inaugurarea noului sediu al Centrului Naþional Cybe-

rint, unitatea Serviciului Român de Informaþii care
are drept misiune asigurarea capabilitãþilor de preve-
nire, protecþie, reacþie ºi management al consecinþe-

lor în situaþia unor atacuri cibernetice.

Potrivit unui comunicat al Ad-
minstraþiei Prezidenþiale, ºeful
statului a remarcat progresele în-
registrate de Serviciul Român de
Informaþii în punerea în stare de
funcþiune a unui sistem naþional
de securitate ciberneticã, în con-
diþiile în care ameninþarea este
una aflatã într-o dinamicã per-
manentã. De asemenea, ºeful
statului a vorbit despre impor-
tanþa componentei de prevenþie
în domeniu ºi despre necesita-
tea adoptãrii unui cadru legisla-
tiv adecvat, modern, capabil sã
ofere instrumentele necesare în

mod legitim prezervãrii securi-
tãþii cibernetice în România.

Cu acest prilej, profesioniºti
din cadrul Centrului au susþinut
o serie de prezentãri privind ris-
curile ºi ameninþãrile de naturã
ciberneticã cu care se confruntã
România, aliaþii ºi partenerii sãi,
precum ºi mãsurile luate de Ser-
viciul Român de Informaþii,
prin intermediul Centrului Naþi-
onal Cyberint, pentru gestiona-
rea acestora, menþioneazã sur-
sa citatã. Centrul Naþional Cy-
berint a fost înfiinþat în 2008,
odatã cu adoptarea de cãtre

Consiliul Suprem de Apãrare a
Þãrii a hotãrârii privind aproba-
rea Structurii ºi a Regulamen-
tului de Funcþionare ale SRI.
Centrul oferã platforma de co-
laborare a instituþiilor din cadrul

sistemului de securitate naþio-
nalã cu responsabilitãþi în do-
meniu, precum ºi interfaþa de
cooperare cu structurile simi-
lare din cadrul NATO, se preci-
zeazã în comunicat.

Consilierul personal al lui Sorin Oprescu, reþinut
de DNA dupã ce a primit mitã 25.000 de euro

Solomon Wigler, consilierul personal al primarului
Capitalei, Sorin Oprescu, a fost reþinut de procurorii

Direcþiei Naþionale Anticorupþie (DNA), dupã ce a fost
prins în flagrant în timp ce primea 25.000 de euro, au

declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Potrivit DNA, Solomon Wigler
a luat mitã 204.000 de euro, pro-
miþând cã va interveni pe lângã
consilieri din cadrul Consiliului
General al Municipiului Bucureºti
(CGMB), astfel încât aceºtia sã
voteze aprobarea unor PUZ-uri afe-
rente construirii a trei supermar-
ket-uri. Consilierul primarului ge-

neral a fost prins în flagrant, mier-
curi seara, de procurorii DNA, în
timp ce primea sumea de 25.000
de euro. Potrivit Direcþiei Naþionale
Anticorupþie (DNA), Solomon Wi-
gler a cerut, în total, 230.000 de
euro, unui om de afaceri, pentru
ca Primãria Capitalei sã aprobe pla-
nurile urbanistice zonale pentru

construirea a trei supermarket-uri
în Bucureºti, dar ºi pentru ca mu-
nicipalitatea sã ofere o donaþie.

În perioada mai-iunie 2012 – mai
2015, în calitate de consilier perso-
nal al primarului Municipiului Bu-
cureºti, a cerut suma totalã de
230.000 euro. El a primit, în mai
multe tranºe, suma de 204.000 euro
de la un om de afaceri (martor de-
nunþãtor) pentru a interveni pe lân-
gã funcþionari din aparatul adminis-
trativ al primarului General al Mu-
nicipiului Bucureºti ºi consilieri din
cadrul Consiliului General al Muni-
cipiului Bucureºti, lãsând sã se crea-
dã cã are influenþã asupra acestora,
în vederea iniþierii ºi votãrii unor
proiecte de hotãrâri, conform DNA.
Solomon Wigler a primit suma to-
talã de 150.000 euro, în patru tran-
ºe, respectiv înainte ºi dupã vota-
rea hotãrârilor respective. “În ace-

laºi scop, la data de 28 mai 2015,
omul de afaceri s-a întâlnit cu in-
culpatul Solomon Wigler în biroul
acestuia din urmã aflat în sediul
Primãriei municipiului Bucureºti,
ocazie cu care acesta din urmã l-a
asigurat pe martorul denunþãtor cã,
în ºedinþa Consiliului general al
municipiului Bucureºti din ziua res-
pectivã, au fost aprobate atât pro-
iectul de hotãrâre privind accepta-
rea donaþiei aferentã unuia dintre
proiecte, cât ºi PUZ - ul pentru unul
dintre supermarket-uri”, conform
DNA. În acest context, consilierul
lui Oprescu a convenit cu omul de
afaceri ca, în 3 iunie, sã-i dea 25.000
euro, urmând ca diferenþa pânã la
51.000 euro sã o aducã în sãptãmâ-
na 8-12 iunie.  Pentru a instrumenta
acest dosar, procurorii au beneficiar
de sprijin de specialitate din partea
Serviciului Român de Informaþii.

Isãrescu: România mai are paºi de parcurs pânã
la adoptarea euro. Trebuie fãcutã la momentul potrivit

România mai are paºi de parcurs pânã la
adoptarea euro, care trebuie realizatã la mo-
mentul potrivit, iar pânã atunci trebuie sã se
concentreze pe reforme structurale, dar mai
ales sã evite greºelile privind politicile eco-
nomice, întrucât corecþiile sunt dureroase,
a declarat ºeful BNR, Mugur Isãrescu.
“Avem multe de fãcut pentru a adera la euro
la momentul potrivit. (...) România îndepli-
neºte toate cele patru criterii de la Maas-
tricht, dar marea provocare este sã asigu-
rãm stabilitatea acestora în timp. Viitoarea
misiune a politicilor economice este sã pãs-
treze echilibrele macroeconomice dobândi-

te cu atât de multe eforturi, concentrându-se
pe reformele structurale”, a afirmat Isãrescu
la conferinþa “The Regional Finance and In-
vestment Conference for SouthEast Europe”,
organizatã de Euromoney. El a vorbit despre
creºterea eficienþei în sectoarele energiei ºi
transporturilor, despre rezolvarea problemelor
cu ºomajul la tineri, prin reforme în educaþie.
Totodatã, a spus cã trebuie îmbunãtãþitã ab-
sorbþia fondurilor europene, precum ºi calita-
tea infrastructurii, respectiv a drumurilor. ªeful
bãncii centrale a atras atenþia Guvernulu cã
orice greºealã de politici economice va genera
corecþii dureroase, cu duratã în timp.
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Ford Driving Skills for Life se
aflã în al doilea an de viaþã în Ro-
mânia, dupa ce el a demarat cu suc-
ces în 2014, cand au fost organi-
zate douã sesiuni ºi anume la Cra-
iova, respectiv Bucureºti, eveni-
mente în urma cãrora au fost in-
struiþi peste 1000 de tineri condu-
cãtori auto. În Europa, Ford a lan-
sat acest program de conducere
preventivã în 2013 ºi pânã în pre-
zent au participat peste 6000 de
ºoferi. Pentru 2015, Ford a anun-
þat o investiþie de  peste 2,6 milioa-

Peste 1400 de tineri ºoferi au fost
instruiþi în cadrul cursurilor gratuite
de conducere preventivã Ford Dri-
ving Skills for Life ediþia 2015. Pro-
gramul a fost oferit anul acesta la

Iaºi, în perioada 22-24 mai, în par-
carea de la ERA Parking Mall ºi a
continuat în weekend-ul 29-31 mai în
Cluj Napoca, în spaþiul pus la dispo-
ziþie de Polus Center.

În 2014, Ford a publicat ºi rezultatele a douã studii care au arãtat cã
mai mult de unu din patru tineri a fãcut un selfie în timp ce conducea ºi
cã majoritatea ºoferilor tineri din Europa declarã cã au condus sub influ-
enþa alcoolului sau ºi-au vãzut prietenii bând ºi conducând maºina

ne de euro, pentru a instrui alþi 5000
de ºoferi la nivel european, dintre
care aproximativ 1400 sunt români.
Cumulat în 2014 ºi 2015 în Româ-
nia, prin programul Ford Driving
Skills for Life au fost instruiþi pes-
te 2400 de ºoferi. „Rata de partici-
pare la programul Ford Driving

Skills for Life de anul acesta a fost
peste aºteptãrile noastre ºi ne bu-
curãm sã vedem cã existã atât de
mult interes din partea tinerilor
ºoferi români. Ne dorim sã conti-
nuãm cu acest program interactiv
de conducere preventivã ºi sã-l pu-
tem extinde în cât mai multe regiuni
ale þãrii”, a declarat Ana Maria
Timiº, Communications& Public
Affairs Manager Ford România.

Foarte mulþi tineri mor în
accidente de maºinã cauzate
de lipsa experienþei la volan

Programul Ford Driving Skills
for Life este implementat în Româ-
nia alãturi de echipa Napoca Rally
Academy, condusã de pilotul Bog-
dan Mariºca, instructorul ºef al
Ford DSFL.  Pe lângã România,
Franþa, Belgia, Italia, Marea Brita-
nie, Germania ºi Rusia, Ford extin-
de anul acesta programul ºi în Da-
nemarca, Olanda ºi Turcia. „Echi-
pa Napoca Rally Academy este

mândrã sã fie parte din acest pro-
iect frumos pe care Ford îl deru-
leazã nu numai în România, ci ºi
înalte þãri europene. Din pãcate,
foarte mulþi tineri mor în accidente
de maºinã cauzate de lipsa experi-
enþei la volan ºi decizii luate greºit.
Încercãm ca prin intermediul Ford
DSFL sã împãrtã ºi acele informa-
þii ºi cunoºtinþe care le-ar putea salva
viaþa”, a declarat Bogdan Mariºca.

« Drink Driving Suit»
Anul trecut, Ford a introdus o

anumitã sesiune în cadrul programu-
lui de instruire Ford DSFL pentru a
sublinia în mod deosebit pericolele
realizãrii de selfie-uri la volan ºi ale
altor activitãþi ce þin de social media.

De asemenea, în cadrul programu-
lui este folosit ºi un costum special
denumit « Drink Driving Suit»,
care simuleazã starea de ebrietate
ºi modul în care aceasta afecteazã
capacitatea de a conduce. Costu-
mul constã în folosirea unor oche-
lari cu câmp vizual îngust, manºoa-
ne pentru urechi, greutãþi la înche-
ieturi ºi glezne ºi apãrãtori la coate,
gât ºi genunchi. « Drink Driving
Suit»  aratã cã ºi cele mai simple
activitati–cum ar fi mersul în linie
dreaptã – sunt mult mai greu de
efectuat ºi demonstreazã cum o ac-
tivitate mai complexã cum este
condusul maºinii devine mult mai
dificilã sub influenþa alcoolului.

MARGA BULUGEAN

Ziua Învãþãtorului este cea mai veche sãrbãtoare
laicã, fiindcã în data de 30 iunie 1927 Tribunalul Ilfov
a autentificat statutul Asociaþiei Generale a Învãþãtori-
lor din România, prin care se oficializa ºi finaliza atunci
manifestarea solidaritãþii între cadrele didactice la ni-
velul României Mari. În perioada interbelicã sediul Aso-

Sãrbãtorim învãþãtorii !
Astãzi, se sãrbãtoreºte „Ziua Învãþãtoruilui”.

Conform legislaþiei  în vigoare, ziua de 5 iunie
este statutatã drept „Ziua Învãþãtorului”, iar
cea de 5 Octombrie este prinsã în calendar ca

„Ziua Mondialã a Educaþiei”, în timpul orarului
fiind desfãºurate activitãþi multiple.

Un numãr de 27 de unitãþi de
învãþãmânt din Dolj, dintr-un total
de 1.034 care au solicitat sprijin
financiar pentru achiziþia de calcu-
latoare, au fost respinse, ieri, de
cãtre Inspectoratul ªcolar Jude-
þean Dolj, pe motiv cã au benefi-
ciat de acelaºi program -  Progra-
mul Euro 200 – în ultimii doi ani.
„Stabilirea numãrului de beneficiari
se realizeazã în ordinea crescãtoa-
re a venitului brut lunar pe mem-
bru de familie, în limita sumelor

27 de ºcoli, respinse
din Programul Euro 200

Poliþiºti din Filiaºi au fost sesi-
zaþi miercuri dimineaþã de Mãdãlin
D., de 26 de ani, din comuna Tur-
burea, judeþul Gorj cã, în cursul
lunii aprilie 2015, o femeie din ora-
ºul Filiaºi, sub pretextul încheierii
unui contract de muncã pe terito-
riul Germaniei, i-a cerut 75 euro,
bani pe care el i-a achitat, însã n-a
mai reuºit sã dea de ea. Poliþiºtii au
demarat cercetãrile ºi au reuºit sã
afle cã în aceeaºi situaþie erau alte
cinci persoane din judeþul Gorj, cu
vârste cuprinse între 20 ºi 27 de
ani, care i-au înmânat aceleaiaºi
persoane câte 50 euro în vederea
asigurãrii unui loc de muncã în
Germania. În urma cercetãrilor ºi

ciaþiei Generale a Învãþãtorilor din România s afla în
Bucureºti pe strada Sfinþii Apostoli.

Datoritã acestui fapt de atunci cadrele didactice din
România s-au simþit onorate sã fie serbate în fiecare
an chiar de ziua Apostolilor. ªi poate cã nimic nu e
întâmplãtor pentru cã astãzi sã fi dascãl este cu ade-
vãrat o misiune de apostolat, iar în 1923, la un con-
gres al lor, învãþãtorii au fost numiþi „cei bogaþi în
lipsuri, în îndatoriri ºi iubire de moºie”.

CRISTI PÃTRU

alocate cu aceastã destinaþie în
bugetul Ministerului Educaþiei
ºi Cercetãrii, comform legisla-
þiei în vigoare”, a declarat prof.
Mihãiþã Stoicã, purtãtorul de
cuvânt al ISJ Dolj. Toþi ceilalþi
solicitanþi au primit sprijinul res-
pectiv, fãcând dovada faptului
cã au un venit de 150 de lei pe
membru de familie. Dintre uni-
tãþile ºcolare respinse, enumerãm
Liceul Teoretic Amãrãºtii de Jos,
Liceul Tehnologic „ªtefan Anghel”

din Bãileºti, Liceul Teoretic „Adri-
an Pãunescu” din Bârca, etc.

CRISTI PÃTRU

O femeie de 44 din Filiaºi este cercetatã pentru înºelãciune
dupã ce a pãcãlit ºase persoane, de la care a încasat între 50 ºi 75

de euro, promiþându-le cã le va rezolva contracte de muncã în
Germania. Când au vãzut cã nu le mai rãspunde la telefon,

oamenii au reclamat-o la Poliþie.

investigaþiilor desfãºurate de poli-
þiºtii doljeni a fost identificatã per-
soana în cauzã, stabilindu-se cã
este Luminiþa Grecu, de 44 de ani,
din comuna Cruºeþ, judeþul Gorj,
care locuieºte fãrã forme legale în
Filiaºi. Femeia a fost ridicatã pen-
tru audieri, a recunoscut comite-
rea faptelor ºi a restituit persoane-
lor vãtãmate sumele de bani înca-
sate. „Poliþiºtii continuã cercetã-
rile, în cauzã fiind întocmit dosar
penal sub aspectul sãvãrºirii in-
fracþiunii de înºelãciune”, ne-a de-
clarat agent ºef adjunct Amelia
Barbu, din cadrul Biroului de pre-
sã al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Peste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrul
Ford Driving Skills for LifeFord Driving Skills for LifeFord Driving Skills for LifeFord Driving Skills for LifeFord Driving Skills for Life ediþia 2015 ediþia 2015 ediþia 2015 ediþia 2015 ediþia 2015

Peste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrul
Ford Driving Skills for LifeFord Driving Skills for LifeFord Driving Skills for LifeFord Driving Skills for LifeFord Driving Skills for Life ediþia 2015 ediþia 2015 ediþia 2015 ediþia 2015 ediþia 2015

Peste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrul
Ford Driving Skills for LifeFord Driving Skills for LifeFord Driving Skills for LifeFord Driving Skills for LifeFord Driving Skills for Life ediþia 2015 ediþia 2015 ediþia 2015 ediþia 2015 ediþia 2015

Peste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrul
Ford Driving Skills for LifeFord Driving Skills for LifeFord Driving Skills for LifeFord Driving Skills for LifeFord Driving Skills for Life ediþia 2015 ediþia 2015 ediþia 2015 ediþia 2015 ediþia 2015

Peste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrul
Ford Driving Skills for LifeFord Driving Skills for LifeFord Driving Skills for LifeFord Driving Skills for LifeFord Driving Skills for Life ediþia 2015 ediþia 2015 ediþia 2015 ediþia 2015 ediþia 2015

Peste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrul
Ford Driving Skills for LifeFord Driving Skills for LifeFord Driving Skills for LifeFord Driving Skills for LifeFord Driving Skills for Life ediþia 2015 ediþia 2015 ediþia 2015 ediþia 2015 ediþia 2015

Peste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrul
Ford Driving Skills for LifeFord Driving Skills for LifeFord Driving Skills for LifeFord Driving Skills for LifeFord Driving Skills for Life ediþia 2015 ediþia 2015 ediþia 2015 ediþia 2015 ediþia 2015

Peste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrul
Ford Driving Skills for LifeFord Driving Skills for LifeFord Driving Skills for LifeFord Driving Skills for LifeFord Driving Skills for Life ediþia 2015 ediþia 2015 ediþia 2015 ediþia 2015 ediþia 2015

Peste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrulPeste 1400 de tineri au fost instruiþi în cadrul
Ford Driving Skills for LifeFord Driving Skills for LifeFord Driving Skills for LifeFord Driving Skills for LifeFord Driving Skills for Life ediþia 2015 ediþia 2015 ediþia 2015 ediþia 2015 ediþia 2015

A înºelat mai multe persoane promiþându-le
locuri de muncã în Germania

A înºelat mai multe persoane promiþându-le
locuri de muncã în Germania

A înºelat mai multe persoane promiþându-le
locuri de muncã în Germania

A înºelat mai multe persoane promiþându-le
locuri de muncã în Germania

A înºelat mai multe persoane promiþându-le
locuri de muncã în Germania

A înºelat mai multe persoane promiþându-le
locuri de muncã în Germania

A înºelat mai multe persoane promiþându-le
locuri de muncã în Germania

A înºelat mai multe persoane promiþându-le
locuri de muncã în Germania

A înºelat mai multe persoane promiþându-le
locuri de muncã în Germania



4 / cuvântul libertãþii vineri, 5 iunie 2015evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Judecãtorii Curþii de Apel Cra-
iova au respins, miercuri, 3 iunie
a.c., cererea avocatului Gheorghe
Geamãnu de înlocuire a arestãrii
preventive cu mãsura arestului la
domiciliu, menþinându-l pe incul-
pat dupã gratii: „Respinge cererea
inculpatului Geamãnu Gheorghe
privind înlocuirea arestãrii preven-
tive cu mãsura arestului la domi-
ciliu. Menþine arestarea preventi-
vã a inculpatului. Cu drept de con-
testaþie. Pronunþatã în ºedinþa din
camera de consiliu, azi 3 iunie

Cel mai grav dintre evenimen-
tele rutiere s-a petrecut în noap-
tea de miercuri spre joi, aproape
de miezul nopþii. Din cercetãrile
poliþiºtilor Biroului Rutier Craio-
va s-a stabilit faptul cã Sãndules-
cu Cristian, de 55 de ani, din mu-

Fapta s-a petrecut joia trecutã, pe 28 mai a.c., în jurul
orei 23.30. Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, un tânãr ne-
cunoscut în timp ce conducea un autoturism BMW înma-
triculat în Anglia, pe D.N. 65 F, Centura de Nord a Craio-
vei, cãtre Calea Bucureºti, nu a pãstrat o distanþã suficien-
tã faþã de un alt autoturism, tot BMW, înmatriculat în Dolj
însã, care circula în faþa sa, condus de Silviu I., de 27 ani,
din Craiova, a intrat în coliziune cu acesta ºi l-a proiectat

AAAAAvocatul Gheorghe Geamãnu, judecat pentruvocatul Gheorghe Geamãnu, judecat pentruvocatul Gheorghe Geamãnu, judecat pentruvocatul Gheorghe Geamãnu, judecat pentruvocatul Gheorghe Geamãnu, judecat pentru
ºantaj, rãmâne dupã gratiiºantaj, rãmâne dupã gratiiºantaj, rãmâne dupã gratiiºantaj, rãmâne dupã gratiiºantaj, rãmâne dupã gratii

Curtea de Apel Craiova a respins, mier-
curi, cererea avocatului Gheorghe Gea-
mãnu de înlocuire a arestãrii preventive
cu mãsura arestului la domiciliu. Hotãrâ-
rea a fost luatã în cadrul procesului în care
avocatul este judecat pentru ºantaj ºi asis-

tenþã ºi reprezentarea neloialã, dupã ce
a fost prins în flagrant, la biroul sãu din
Craiova, în timp ce primea 5.000 de lei
din cei 7.500 lei pe care îi ceruse ca sã-i
obþinã fiului unui doljean o pedeapsã mai
micã pentru comiterea infracþiunii de viol.

2015”. Avocatul a fost trimis în
judecatã, luna trecutã, de procu-
rorii DNA Craiova pentru sãvârºi-
rea infracþiunilor de ºantaj ºi asis-
tenþã ºi reprezentarea neloialã. Pro-
curorii Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Craiova au reþinut
în sarcina lui faptul cã „la data de
25.03.2015, avocatul Geamãnu -
Gheorghe (Baroul Olt) a constrâns-
o pe persoana vãtãmatã Mitã Con-
stantin sã-i dea suma de 7500 lei,
în caz contrar ameninþând cã va
solicita instanþei de judecatã (Cur-

þii de Apel Craiova), în calitate
de apãrãtor ales al pãrþii vãtãma-
te minore Corneanu Ionela Maria,
ca fiul sus-numitului – Mitã Ionuþ-
 Aurelian (minor – condamnat de
Tribunalul Dolj la mãsura educa-
tivã a internãrii într-un centru de
detenþie, pe o duratã de 5 ani, pen-
tru comiterea infracþiunii de viol
-  prev. de art. 218 alin. 1,2,3 lit.
c Cod penal) sã fie condamnat la
o pedeapsã mai mare iar cuantu-
mul daunelor morale stabilit de
instanþa de fond sã fie majorat.

De asemenea, avocatul Geamã-
nu Gheorghe a precizat cã, dacã
pretenþiile sale vor fi satisfãcute,
va solicita instanþei de judecatã
clemenþã faþã de inculpatul minor
Mitã Ionuþ Aurelian, atât cu pri-
vire la latura penalã cât ºi cu pri-
vire la latura civilã, fiindu-i indi-
ferent dacã partea vãtãmatã pe

care o apãrã va fi sau nu despã-
gubitã pentru suferinþele morale la
care a fost supusã”. Pe 16 aprilie
a.c., Gigi Geamãnu a fost prins în
flagrant dupã ce a primit 5.000 lei,-
 din cei 7.500 lei pe care îi ceruse
lui Constantin Mitã. Urmãtorul ter-
men de judecatã a fost stabilit pen-
tru 15 iunie a.c.

Trei rãniþi dupã o ciocnire violentã în inetrsecþie
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La o sãptãmânã dupã ce a provocat un accident în
lanþ, pe Centura de Nord a Craiovei, la volanul unui
BMW înmatriculat în Anglia, poliþiºtii au reuºit sã-l
prindã pe ºoferul fugar. Este vorba despre un bãrbat de
31 de ani, din Craiova, cercetat acum, în stare de liberta-
te, pentru vãtãmare corporalã din culpã ºi pãrãsirea
locului accidentului. Autorul ºi-a abandonat maºina la
locul faptei, însã nefiind înmatriculatã în Dolj, oamenii
legii au reuºit sã-l identifice dupã amprente.

într-un alt vehicul, un Volkswagen Golf condus de Cos-
min B., 19 ani, din municipiu. Imediat dupã producerea
evenimentului rutier ºoferul vinovat a pãrãsit locul faptei
abandonându-ºi maºina acolo. Din accident a rezultat vã-
tãmarea corporalã uºoarã a Nicoletei S., de 27 de ani, din
Craiova, pasager pe scaunul dreapta faþã al autoturismului
condus de Silviu I. În cursul zilei de miercuri, în urma
activitãþilor specifice desfãºurate de experþi criminaliºti, care
au ridicat amprente de pe volanul maºinii abandonate, a
fost identificat ºoferul implicat în evenimentul rutier, sta-
bilindu-se cã este vorba despre Cristinel Bancu, de 31 de
ani, din Craiova. Craioveanul a fost ridicat ºi dus la audi-
eri, la sediul Poliþiei, unde a recunoscut fapta comisã. „Pe
numele bãrbatului a fost întocmit dosar penal sub aspec-
tul comiterii infracþiunilor de vãtãmare corporalã din cul-
pã ºi pãrãsirea locului accidentului fãrã încuviinþarea
poliþiºtilor”, a precizat agent ºef adjunct Amelia Barbu din
cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Trei persoane au ajuns la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, în noaptea de
miercuri spre joi dupã o ciocnire violentã între
douã autovehicule, ºi încã una ieri dupã-amia-
zã, dupã ce ºoferul unui Matiz a intrat într-un
autobuz oprit în staþie. În ambele cazuri poli-
þiºtii au întocmit dosare penale.

nicipiu, în timp ce conducea un
autoturism Peugeot 106, pe stra-
da Horia, la intersecþia cu strada
Nanterre din Craiova nu a respec-
tat semnificaþia indicatorului
,,Oprire” ºi nu a acordat priorita-
te de trecere unei autoutilitare

condusã de Daniel Ticã, de 25 de
ani, din Valea Stanciului, Dolj in-
trând în coliziune cu acesta. În
urma impactului Peugeotul s-a
fãcut praf, ajungând pe trotuar,
unde a rupt ºi un indicator rutier,
cei doi conducãtori auto, precum
ºi Savu Geanã, de 66 de ani, din
Craiova pasager în autoutilitarã
fiind rãniþi. Toþi trei au fost trans-
portaþi la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova pentru acor-
darea îngrijirilor medicale, iar po-
liþiºtii rutieri ajunºi la faþa locului
au întocmit în cauzã dosar penal

ºi continuã cercetãrile sub aspec-
tul comiterii infracþiunii de vãtã-
mare corporalã din culpã.
A lovit autobuzul oprit în staþie

Cel de-al doilea accident s-a
petrecut ieri dupã-amiazã, în car-
tierul Craioviþa Nouã. Din prime-
le cercetãri ale poliþiºtilor Biroului
Rutier Craiova ajunºi la faþa locu-
lui s-a stabilit cã Ciprian Orbule-
þu, de 21 de ani, din Craiova, în
timp ce conducea un autoturism
Matiz pe bulevardul Dacia, din-
spre bulevardul Tineretului cãtre

strada Castanilor, din cauza nea-
tenþiei, a intrat în plin într-un au-
tobuz care circulã pe traseul Nr.
3 ºi oprise regulamentar în staþia
RAT de la Materna. Un bãrbat care
tocmai urcase în mijlocul de trans-
port în comun s-a dezechilibrat ºi
a cãzut în interior, fiind solicitatã
o ambulanþã care l-a transportat
la Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova. Ambii ºoferi au
fost testaþi cu etilotestul, rezulta-
tul fiind negativ, iar poliþiºtii au în-
tocmit dosar penal pentru ºoferul
Matizului ºi continuã cercetãrile.
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Din colecþia Muzeului Olteniei de 1.300 de bunuri patri-
moniale de o valoare inestimabilã care au aparþinut artistei ºi
din arhiva Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promo-
varea Culturii Tradiþionale Dolj au fost selectate pentru ex-
poziþia „Maria Tãnase în memoria Craiovei” unele dintre
cele mai reprezentative obiecte. Majoritatea sunt fotografii
în care este surprinsã în intimitate ori împreunã cu Maria
Lãtãreþu, în rolul Maria Paven din piesa istoricã „Horia”
sau culegând folclor de la lãutarii din Bucureºti. Alãturi de
acestea ºi de mai multe portrete realizate de pictorul Mihai
Dascãlu se regãsesc afiºe care anunþau spectacolele sale,
diverse materiale promoþionale, medalii, Diploma de Artist

Câteva zeci de craioveni au do-
nat ieri sânge, dând astfel o mânã
de ajutor pacienþilor care au nevo-
ie de transfuzii sanguine, precum
victimele accidentelor, cei ce su-
ferã operaþii dificile sau bolnavii
care necesitã tratamente împotri-
va cancerului, pentru a enumera
doar câþiva dintre beneficiarii ac-
tului umanitar depus de donatori.
La dispoziþia organizatorilor au fost
cadre medicale specialiste în do-

Craiovenii au donat sânge în centrul oraºului
Centrul Regional de Transfuzie Sanguinã (CRTS)

împreunã cu Asociaþia „React” au organizat ieri, în
Piaþa „Mihai Viteazul” din Craiova, o campanie de
donare de sânge, în cadrul proiectului „O ºansã la
viaþã”. Centrul mobil de transfuzii sanguine al CRTS,
în fapt un autocar ultramodern dotat cu toatã apa-
ratura necesarã, s-a aflat încã de dimineaþã în cen-
trul oraºului. Campanii de acest fel au loc tot mai

meniu ce au respectat normele in-
ternaþionale de igienã în timpul ac-
tului de donare. Ca mãsurã de si-
guranþã pentru pacienþii din spitale
ce vor beneficia de produsele pre-
levate, s-au efectuat ºi o serie de
teste în laboratoare de specialitate
pentru a exclude eventuala trans-
mitere a unei boli prin transfuzie.
O nouã campanie de donare
de sânge pe 22 ºi 23 iunie

Craiovenii care vor sã
dea o mânã de ajutor ce-
lor aflaþi în suferinþã pe
patul de spital sunt aºtep-
taþi ºi pe 22 ºi 23 iunie
a.c, la Casa Studenþilor,
unde se va desfãºura o
nouã campanie de dona-
re de sânge. Din cantita-
tea de sânge recoltatã  se
vor face preparate din
sânge necesare pentru
intervenþiile chirurgicale,
aºa cum ar fi masa eri-

trocitarã, plasma congelatã sau
concentratul trombocitar.

În cazul în care donatorul sufe-
rã de o boalã transmisibilã, acesta
va fi informat asupra stãrii lui de
sãnãtate. Înainte de toate, pentru a
dona sânge craiovenii trebuie sã
îndeplineascã o serie de condiþii.
Eligibile sunt doar persoanele cu
vârsta cuprinsã între 18 ºi 50 de
ani. Totodatã, donatorii trebuie sã
aibã o stare de sãnãtate bunã, sã
fie odihniþi, sã nu consume alcool
cu 48 de ore înaintea donãrii, sã
aibã greutatea peste 60 kg, sã nu
sufere de afecþiuni precum hepati-
tã, TBC, malarie, boli de piele, ul-
cer sau diabet zaharat ºi sã nu fi-
gureze în registrele medicale cu
boli de inimã. Persoana care do-
reºte sã doneze sânge nu trebuie
sã fie alergicã sau sã fi donat sân-
ge cu 72 de zile înainte de recolta-
re. În dimineaþa recoltãrii de sânge
pot fi consumate cel mult douã felii
de pâine cu margarinã ºi gem. De

asemenea, trebuie consumate mul-
te lichide. Sunt interzise în schimb
alimentele bogate în grãsimi ºi lap-
tele. Nici fumatul nu este recoman-
dat înainte de a dona sânge din
cauza riscului de lipotimie.
Beneficii pentru donatori

Pentru a-i încuraja sã vinã sã
dea sângeâ, donatorii sunt atraºi ºi
cu câteva facilitãþi: ºapte bonuri de
masã în valoare totalã de 60 de lei
ºi analize gratuite în valoare de 100
lei pentru depistarea hepatitei B ºi
C, a HIV/SIDA ºi a leucemiei. De
asemenea, tot cu aceastã ocazie
sunt determinate hemoglobina, gru-
pa sanguinã ºi Rh-ul. Tot pe lista

de beneficii figureazã ºi o reduce-
re de 50% pe transportul în co-
mun timp de o lunã ºi o zi liberã la
serviciu sau ºcoalã.

În România doar 2% din popu-
laþie doneazã sânge, cu mult sub
media europeanã (4%). ªi, nu de
puþine ori, medicii din spitalele s-au
plâns cã deficitul de sânge se re-
simte, mai ales pe secþii în care con-
sumul este mare, aºa cum ar fi cele
de chirurgie ori oncologie. Pentru
ca intervenþiile chirurgicale sã nu
mai fie amânate din cauza lipsei sân-
gelui, ar fi nevoie ca mãcar 2,5 la
sutã din populaþie sã meargã frec-
vent la centrele de donare.

RADU ILICEANU

frecvent pe fondul lipsei unei cantitãþi suficiente de
sânge în spitale. Potrivit statisticilor, în România doar
2 la sutã din populaþie doneazã sânge. Prin urmare,
nu de puþine ori cantitatea de sânge colectatã se
dovedeºte a fi insuficientã comparativ cu cererea
foarte mare înregistratã de spitalele din judeþ. Este
o realitate cu care medicii doljeni se confruntã, din
pãcate, deseori, chiar în sãlile de operaþie.

Maria Tãnase: un nume, un cântec, o lume…Maria Tãnase: un nume, un cântec, o lume…Maria Tãnase: un nume, un cântec, o lume…Maria Tãnase: un nume, un cântec, o lume…Maria Tãnase: un nume, un cântec, o lume…
Craiovenii i-au arãtat dintotdeauna Mariei Tãnase o

deosebitã preþuire. Cea mai convingãtoare dovadã este
organizarea, încã din anul 1969, sub prestigioasa egidã a
numelui sãu, a unui Festival-concurs Naþional al Interpreþi-
lor Cântecului Popular Românesc, a cãrui a 23-a ediþie va
avea loc în aceastã toamnã. Premergãtor acestui eveniment,
ca ºi împlinirii, la 22 iunie a.c., a 52 de ani de la plecarea sa
într-o altã lume, Muzeul Olteniei a deschis, ieri, o amplã
expoziþie ce-i este dedicatã. Fotografii în intimitate ori
înfãþiºând-o culegând folclor de la lãutari, obiecte ºi acte
personale, inclusiv paºaportul ºi testamentul sãu, afiºe din
spectacole, costumul popular în care a cutreierat scenele –
toate vorbesc despre viaþa ºi activitatea sa artisticã. Despre
un nume, un cântec ºi o lume care au fascinat generaþiile
prin frumuseþea ºi, totodatã, inegalabilul lor… Expoziþia
poate fi vizitatã gratuit, pânã la sfârºitul sãptãmânii, inclusiv
în week-end, ºi va rãmâne deschisã la Casa Bãniei (strada
„Matei Basarab” nr. 16) pânã la toamnã. Emerit, conferitã în 1957, ºi o mulþime de acte personale,

între care paºaportul ºi testamentul.
Un patefon ºi câteva discuri, vestitul costum popular purtat

în turneele sale artistice, provenit din zona de nord a Olteniei
ºi datat în anul 1920, un costum de scenã, pãlãrii, un evan-
tai, un ºirag din boabe de porumb ºi altul din sticlã, scrumie-
re ºi o veche ramã foto îl lasã pe vizitator sã descopere, cu
surprindere, dar ºi cu emoþie, o micã parte din lumea artis-
tei. „Ceea ce publicul va vedea aici este un discurs muzeolo-
gic ºi narativ care relevã persona-
litatea marii artiste, prin care Ma-
ria Tãnase poate fi redescoperitã
într-un alt fel, nu numai prin fru-
museþea sa ºi a cântecului sãu. Vã
veþi da seama, vãzând aceastã ex-
poziþie, cã era o femeie modestã,
superbã ca înfãþiºare, pãtimaºã
prin privire sau nostalgicã, o fe-
meie care a murit tânãrã ºi poate
nedreptãþitã. Pentru cã veacul a
avut totuºi câteva defecte ºi Maria
Tãnase a fost pãgubitã, din pãcate, de o preþuire mai mare”,
a afirmat, ieri, la vernisaj, Cornel Bãlosu, ºeful Secþiei de
Etnografie a Muzeului Olteniei (Casa Bãniei).

În expoziþia mai sunt aduse o statuie a artistei – sculpturã
în ghips realizatã de Florica Hociung, precum ºi mai multe
mãrturii ale organizãrii la Craiova, încã din anul 1969, a Fes-
tivalului-concurs Naþional al Interpreþilor Cântecului Po-

pular Românesc „Mari Tãnase”. Aºa sunt câteva albume
cu fotografii din timpul spectacolelor, caiete-program, pre-
cum ºi mai multe exemplare ale ziarelor apãrute cu prilejul
festivalului ca supliment al programului de salã, tipãrit de
Comitetul pentru Culturã ºi Artã al Judeþului Dolj (28 mai –
1 iunie 1969, 26-30 mai 1971, 21-27 mai 1973).

«O Maria Tãnase poate cum dvs. nu aþi ºtiut-o, cum nu
aþi cunoscut-o… ªi, iatã, un demers fericit de a contura
personalitatea sa cu evenimente care în ultima jumãtate de

secol au fost prezente la Craiova din
dorinþa de a ne exprima un omagiu
faþã de personalitatea artistei», a
menþionat Amelia Etegan, mana-
ger al Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Cultu-
rii Tradiþionale Dolj, referindu-se la
festivalul organizat aici de 46 de ani.
«Ne-am strãduit sã reconstituim o
parte a intimitãþii marii noastre ar-
tiste ºi sã aducem în atenþia publi-
cului o expoziþie valoroasã. Sperãm

ca aceastã iniþiativã sã atragã foarte mulþi vizitatori. Atât timp
cât avem acest bogat patrimoniu la îndemânã, nu vom pre-
cupeþi nici un efort sã aducem în prim-plan publicului craio-
vean tot ceea ce avem mai frumos în materie de nestemate
culturale», a completat Irinel Cãnureci, muzeograf la Secþia
de Etnografie a Muzeului Olteniei.

MAGDA BRATU
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La  „Ecotrophelia”, competiþie de-
rulatã la Timiºoara, în perioada 26-27
mai 2015, echipa formatã din patru
studenþi, doi de la Facultatea de Agri-
culturã ºi Horticulturã (Alexandru
Corbu ºi Alin Zamfir) ºi doi de la Fa-
cultatea de Economie ºi Administra-
rea Afacerilor din Craiova (Ioan Cã-
lin ºi Ana-Maria Borcoþi) a obþinut
un premiu în valoare de 1000 lei, Pre-
miul pentru cel mai nou produs de

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Mai mulþi studenþi din cadrul Facultãþii de Economie ºi Adminis-
trarea Afacerilor (FEAA) au obþinut premii la douã concursuri

importante organizate la Timiºoara ºi Târgoviºte.

Conferinþa va reuni peste 100 de partici-
panþi, care îºi vor prezenta rezultatele cerce-
tãrii în domeniile inginerie, ºtiinþe economi-
ce, medicinã, drept ºi ºtiinþe umaniste. Des-
chiderea oficialã a conferinþei va avea loc
vineri, la ora 10.00, în Aula Magna a Univer-
sitãþii „Lucian Blaga” din Sibiu, de la Facul-
tatea de Medicinã. Lucrãrile în panel se vor
desfãºura la Facultatea de Inginerie ºi la Fa-
cultatea de Litere ºi Arte.

Proiectul strategic „Burse Universitare în
România prin Sprijin European pentru Doc-
toranzi si Post-doctoranzi” a fost câºtigat
prin competiþie naþionalã în cadrul Progra-
mului Operaþional Sectorial Dezvoltarea Re-
surselor Umane 2007-2013, Axa prioritarã nr.
1 „Educaþie ºi formare profesionalã în spriji-
nul creºterii economice ºi dezvoltãrii socie-
tãþii bazate pe cunoaºtere”, Domeniul major
de intervenþie 1.5. „Programe doctorale ºi
post-doctorale în sprijinul cercetãrii”.

Bugetul total eligibil al proiectului este de
12.990.217 lei, din care asistenþa financiarã
nerambursabilã aprobatã este de
12.730.412,66 lei. Proiectul este cofinanþat din
Fondul Social European prin Programul Ope-
raþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013.

Durata de implementare a proiectului este

Conferinþã internaþionalã comunã
a cercetãtorilor doctorali ºi postdoctorali

În perioada 5-6 iunie 2015, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu organizeazã
„Joint International Conference of Doctoral Students and Post-Doctoral Researchers”.

Manifestarea se desfãºoarã în cadrul proiectului POSDRU Burse Universitare în
România prin Sprijin European pentru Doctoranzi ºi Post-doctoranzi, unde Universi-
tatea „Lucian Blaga” din Sibiu este partener, alãturi de Universitatea din Craiova,

Universitatea de Vest din Timiºoara ºi de Universitatea din Bucureºti.

panificaþie sau patise-
rie. Proiectul a avut la
bazã trei sortimente de
brioºã. Una cu spanac ºi
mãrar, alta cu brânzã ºi
chimen ºi ultima cu bu-
suioc ºi pudra de roºii.
Pudra este obþinuþã prin
uscarea pieliþelor ºi a se-
minþelor de roºii rezulta-
te din diverse procese de
prelucrare. Studenþii au
fost coordonaþi de prof.

univ. dr. Violeta Nor ºi conf. univ. dr.
Felicia Tuþulescu.

„Ecotrophelia” România este o
competiþie care se adreseazã tuturor
studenþilor din universitãþile în care
existã facultãþi cu program de studii
din domeniul ingineriei produselor
alimentare, biotehnologiilor pentru
industriile alimentare, chimiei sau in-
gineriei mediului de pe teritoriul Ro-
mâniei. Scopul competiþiei este de a

crea un produs alimentar eco-inova-
tiv, cu potenþial comercial. Competi-
þia este una europeanã, la ediþia din
2015 fiind organizate concursuri na-
þionale în 17 state, între care: Aus-
tria, Croaþia. Franþa, Germania, Gre-
cia, Islanda, Serbia, Elveþia sau Ma-
rea Britanie. Finala europeanã se va
derula la Milano, în cadrul Expoziþiei
Universale cu titlul ”Hrãnirea plane-
tei. Energie pentru viitor”.

Marele Premiu
”Constantin

Florescu”, la licenþã
A doua competiþie la care studen-

þii FEAA au fost premiaþi s-a desfã-
ºurat în perioada 26-27 mai 2015. La
Olimpiada Naþionalã a Studenþilor
Economiºti în Formare, secþiunea
Marketing de la Târgoviºte, Facul-
tatea de Economie ºi Administrarea
Afacerilor din Craiova a avut 3 echi-

pe, douã dintre ele obþinând pre-
mii importante: Marele Premiu
”Constantin Florescu”, la li-
cenþã, prin studentele Geantã
Andreea ºi Zabad Diana; Temã
”Miºcarea feministã în marke-
ting”; coordonator: lect. univ. dr.
Silvia Puiu. ªi Premiu special
pentru cercetare interdiscipli-
narã, la master, prin masterande-
le Popa Andreea ºi Liana Risipi-
tu; temã fiind ”Sporirea cererii
intervenþiilor de chirurgie este-
ticã sub influenþa tehnicilor de
promovare”; coordonator:  conf.
univ. dr. Sorina Gîrboveanu.

de 18 luni, partenerii insti-
tuþionali în cadrul acestuia
fiind Universitatea din Cra-
iova (în calitate de lider de
proiect), Universitatea „Lu-
cian Blaga” din Sibiu, Uni-
versitatea din Bucureºti ºi
Universitatea de Vest din
Timiºoara.

30 de doctoranzi
ai Universitãþii din Craiova

Obiectivul general al pro-
iectului constã în îmbunãtã-
þirea programelor de cerce-
tare doctoralã ºi post-doc-
toralã prin acordarea de spri-

jin financiar ºi instituþional pentru participa-
rea doctoranzilor ºi cercetãtorilor post-doc-
torat la astfel de programe, ca modalitãþi de
creºtere a atractivitãþii pentru iniþierea ºi dez-
voltarea unei cariere în cercetare.

 Grupul þintã din cadrul proiectului este
format din 80 de doctoranzi (din care 30 de
doctoranzi ai Universitãþii din Craiova) ºi
90 de cercetãtori postdoctorat (din care 40
de cercetãtori postdoctorat ai Universitãþii
din Craiova) de la nivelul celor patru parte-
neri instituþionali pentru urmãtoarele do-
menii de cercetare: tehnologiile societãþii
informaþionale, energie, mediu, sãnãtate,
agriculturã, securitatea ºi siguranþa alimen-
telor, bio-tehnologii, materiale, produse ºi
procese inovative.

Pe durata proiectului doctoranzii ºi post-
doctoranzii vor beneficia de sprijin financiar
pentru cercetare, concretizat în burse lunare
de 1.800 lei (pentru doctoranzi) ºi 3.700 lei
(pentru postdoctoranzi), precum ºi de posi-
bilitatea de a efectua stagii de mobilitate in-
terna ºi internaþionalã în institute de cerceta-
re ºi universitãþi din Uniunea Europeanã. De
asemenea, cercetãtorii vor beneficia de spri-
jin financiar pentru participarea la conferin-
þe, seminarii internaþionale legate de obiec-
tul cercetãrii, în spaþiul UE sau în Romania.

Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Sociale organi-
zeazã astãzi, ora 12.00, la Sala Aula Magna (Se-
diul Facultãþii de Drept ºi ªtiinþe Sociale) wor-
kshop-ul regional Practica profesionalã a stu-
denþilor în domeniul socio-uman – o oportu-
nitate pe piaþa forþei de muncã din Regiunea
Sud-Vest Oltenia. La workshop participã repre-
zentanþi ai studenþilor ºi ai pieþei muncii din do-
meniul socio-uman de la nivel local ºi regional.

Proiectul este implementat de cãtre Universi-
tatea din Craiova, în parteneriat cu Consiliul Ju-

Workshop regional la Facultatea
de Drept ºi ªtiinþe Sociale

deþean Dolj. Obiectivul general al proiectului
constã în dezvoltarea aptitudinilor de muncã ºi
facilitarea inserþiei pe piaþa muncii a 700 de stu-
denþi de la 5 specializãri din domeniul socio-uman
(ºtiinþe juridice, ºtiinþe administrative, ºtiinþe
politice, istorie ºi relaþii internaþionale), prin creº-
terea abilitãþilor practice ºi îmbunãtãþirea servi-
ciilor  de orientare ºi consiliere profesionalã.

Proiectul îºi propune sã sprijine cei 700 de
studenþi în tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã
prin oferirea serviciilor de consiliere ºi a stagii-

lor de practicã tutorizatã. Activitãþile
practice se vor desfãºura în principal în
cadrul instituþiilor publice aflate în co-
ordonarea Consiliului Judeþean Dolj,
care va oferi ºi resursa umanã în acest
sens, dar ºi în alte centre de practicã
specifice domeniului.

Valoarea totalã a proiectului este de
1.535.187,17 lei, din care asistenþa finan-
ciarã nerambursabilã este de 1.519.875,31
lei. Proiectul este cofinanþat din Fondul
Social European prin Programul Operaþi-
onal Sectorial pentru Dezvoltarea Resur-
selor Umane 2007 – 2013.

Universitatea din Craiova prin Facultatea
de Litere în parteneriat cu Institutul de
Etnografie ºi Folclor ”Constantin Brãiloiu” al
Academiei Române  ºi  Institutul Norvegian
de Teologie din Oslo, Norvegia implementea-
zã în perioada 2014-2015 proiectul „Revitali-
zarea ºi promovarea patrimoniului cultural
al minoritãþilor din Oltenia în contextul
diversitãþii culturale”. Astãzi, ora 17.00, în
Aula Magna a Facultãþii de Drept
ºi ªtiinþe Sociale va avea loc o
nouã  searã interculturalã din
cadrul  proiectului. Obiectivul
principal al evenimentului este
promovarea elementelor de
specificitate ale culturii minoritãþi-
lor macedonene ºi italiene în
cadrul comunitãþii ºi diseminarea
informaþiilor despre viaþa comuni-
tarã a acestora.

Vor  participa exponenþi ai
Asociaþiei Macedonenilor din
România (preºedinte Constantina
Dumitrescu) ºi ai Comunitãþii

Searã interculturalã la Universitatea din Craiova
Italiene din Craiova (preºedinte Mircea
Feruglio).

Sunt invitaþi reprezentanþi ai comunitãþilor
minoritãþilor etnice din Craiova, ai mass
mediei locale ºi regionale, studenþi voluntari,
public interesat de cultura minoritãþilor din
Oltenia. Vor fi prezentate secvenþe ilustrative
de tradiþii ºi momente din istoria comunitãþilor
macedonene ºi italiene, momente artistice.
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Pagini celebre din operete,
la Filarmonicã

Astãzi,  de la
ora  19.00, Or-
chestra Simfo-
nicã a  Filarmo-
nicii  „Oltenia”,
condusã de diri-
jorul Tiberiu 
Oprea (prim-di-
rijor al Filarmo-
nicii din Piteºti),
prezintã „Pa-
gini celebre din
operete” ,  îm-

preunã cu soprana Mediana Vlad ºi  baritonul Stefan Po-
pov. Toþi cei trei muzicieni sunt licenþiaþi ai Universitãþii
Naþionale de Muzicã din Bucureºti, actualmente cei doi
soliºti fiind angajaþi ai Teatrului Naþional de Operetã „Ion
Dacian” din capitalã. Programul include Uvertura opere-
tei „Voievodul þiganilor” ºi Aria Adelei (act II) din opereta
„Liliacul” de Johann Strauss-fiul, Aria Berthei ºi Duetul
Bertha-Ciprian din opereta „Lãsaþi-mã sã cânt” ºi Duet
Calypso din opereta „Lysistrata” de Gherase Dendrino,
Uvertura operetei „Silvia” ºi Aria lui Tassilo din opereta
„Contesa Maritza” de Emmerich Kalman, Aria lui Danilo
ºi Duetul „Lied vom dummen Reiter” din opereta „Vãdu-
va veselã” ºi Valsul „Aur ºi argint” de Franz Lehar º.a.
Concertul este precedat, la ora 17.30, de prelegerea-au-
diþie „Premise vizuale în muzica contemporanã româneas-
cã” susþinutã de pianistul Andrei Tãnãsescu, la ambele
evenimente, dedicate Zilelor Craiovei, accesul publicului
fiind liber.

Cristian Liviu Burada îºi
lanseazã volumul de versuri
„Fel de învãþãturi”

Cristian Liviu Bu-
rada a publicat, re-
cent, la Editura „Spirit
Românesc” din Craio-
va, volumul de poezie
intitulat „Fel de învã-
þãturi”, pe care îl lan-
seazã astãzi, ora 11.00,
la Casa Bãniei (Secþia
de Etnografie a Mu-
zeului Olteniei). Invitat
este scriitorul Horia
Gârbea, alãturi de care

se vor mai afla conf. univ. dr. Gabriel Coºoveanu – pre-
ºedintele Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia, ºi criticul literar Constantin M. Popa. Cristian Liviu
Burada a debutat editorial cu poeme în antologia colecti-
vã „Tãrâmuri de dragoste”, apãrutã în anul 1978, la În-
treprinderea Poligraficã Oltenia. A publicat apoi „Îngeri
de nisip” (poeme, Editura „Ramuri”, Craiova, 1998),
„Ghilotina de fum” (poeme, Editura „Pasãrea Mãias-
trã”, Craiova, 1999), „Jurnal de petrecere” (poeme,
Editura „Scrisul Românesc”, Craiova, 2000), „Echerul
fosforescent ºi alte câteva lumini” (Editura Fundaþiei
„Luceafãrul”, Bucureºti, 2008), acest din urmã volum
fiind distins, în 2009, cu Premiul pentru poezie al Uniunii
Scriitorilor din România – Filiala Craiova.

29 de poeme sub coperta unei
noi cãrþi de Liliana Hinoveanu

Cu ocazia aniversãrii zilei
studioului de Radio România
Oltenia-Craiova, Editura
„Aius” vã invitã, astãzi, la lan-
sarea unui nou volum de ver-
suri semnat de Liliana Hi-
noveanu: „Doar împrumu-
tând zborul”. Evenimentul
are loc la Galeria „Vollard” a
Casei de Culturã „Traian
Demetrescu”, cu începere
de la ora 12.29. Vor partici-
pa 29 de invitaþi, volumul
prezentat cuprinzând… 29
de poeme! Despre recenta
apariþie editorialã vor vorbi
Luiza Mitu, Anca ªerban ºi
Petriºor Militaru. Moderator:
Davian Vlad.

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” îi in-
vitã pe craioveni sã petreacã „O Noapte în Bibliotecã”.
Evenimentul se desfãºoarã astãzi, începând cu ora 18.00,
pânã dupã miezul nopþii ºi propune participanþilor activi-
tãþi inedite organizate în toate secþiile instituþiei ºi adresa-
te tuturor categoriilor de public.

Programul se va deschide cu un examen-concert susþi-

Craiovenii, aºteptaþi sã petreacã „O Noapte în
Bibliotecã”. Program de lecturi, jocuri, muzicã ºi filme!

nut de studenþi ai Departamentului de muzicã (Secþia canto)
al Universitãþii din Craiova ºi va continua cu spectacolul cu
piesa „Cheful Suprem” de Tudor Muºatescu al trupei de
teatru „Cutezãtorii” (ora 19.00, Sala „Acad. Dinu C. Giu-
rescu”), lansarea cãrþii „Mica balerinã”, semnatã de Miha-
ela Cãlinescu ºi ilustratã de Cristina Oprea (ora 19.30, Sec-
þia Mediatecã ºi American Corner), o întâlnire cu psihologul
Mihail Jianu, care va vorbi „Despre dragoste ºi artã” (ora
20.00, Secþia „Adrian Pãunescu”), difuzarea filmului „Ho-
þul de cãrþi” (orele 20.30 – 22.00, Secþia Mediatecã ºi Ame-
rican Corner), concerte ale trupei „7 fix” (ora 21.00) ºi tru-
pei „Queen” din Budapesta (ora 22.00).

De asemenea, pe parcursul evenimentului „O Noapte în
Bibliotecã”, craiovenii vor putea vizita atât Casa Memorialã
„Elena Farago”, aflatã în aceeaºi curte cu instituþia, cât ºi
depozitele de carte ale bibliotecii doljene, precum ºi expozi-
þia «Gravuri în colecþiile Bibliotecii „Aman”», deschisã în
Sala „Acad. Dinu C. Giurescu”. Ludoteca va fi, de aseme-
nea, un spaþiu la dispoziþia micilor cititori, care se vor bucu-
ra aici de jocuri ºi jucãrii, vor putea realiza desene ale perso-
najelor preferate ori viziona filme pentru vârsta lor. Tot la
Ludotecã, copiii vor putea rãsfoi cãrþile din expoziþia „Co-
pilãria… un basm fãrã sfârºit”.

Continuator direct al Muzeului Regio-
nal de Antichitãþi ºi Etnografie, înfiinþat
la 1 aprilie 1915, din iniþiativa profesoru-
lui de istorie ªtefan Ciuceanu, Muzeul
Olteniei devine astfel un „muzeu peren”
datoritã eforturilor neîntrerupte de tezau-
rizare a culturii materiale, spirituale ºi a
evenimentelor memorabile. Fundamen-
tarea ca instituþie muzealã a fost deter-
minatã de acþiunile unor personalitãþi po-
litice ºi de artã ale Craiovei, precum Ale-
xandru ºi Aristia Aman, Nicolae P. Ro-

 Centenarul Muzeului Olteniei,
într-un volum de Otilia Gherghe

La Muzeul Olteniei (clãdirea nouã) are loc astãzi, ora 12.00, lansa-
rea lucrãrii „Centenar Muzeul Olteniei. 1915-2015” scrisã de Otilia
Gherghe, fost ºef al Secþiei de Istorie-Arheologie a instituþiei. Eve-
nimentul este prilejuit de Zilele Craiovei ºi va constitui un prilej
inedit de întâlnire a publicului cu istoria tumultoasã, dar beneficã a
celei mai reprezentative instituþii muzeale din Oltenia.

Copiii aflaþi în grija Arhiepiscopiei
Craiovei prin centrele sociale de zi
ale Asociaþiei „Vasiliada” ºi Centrului
social „Best Life” ºi-au expus în
aceastã perioadã, la Centrul Multi-
funcþional, lucrãrile realizate în ca-
drul atelierelor de creaþie. Acþiunea a
fost parte a evenimentului „Sã fim
copii pentru o zi”, organizat în pe-
rioada 29 mai – 1 iunie de Centrul
Multifuncþional în parteneriat cu mai
multe instituþii – Primãria municipiu-
lui, Arhiepiscopia Craiovei ºi Mitro-
polia Olteniei, Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”, Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi Pro-
movarea Culturii Tradiþionale Dolj.

manescu, primar al Craiovei, ªtefan Ciu-
ceanu, Elefterie Cornetti, Marin Deme-
trescu, Marius Metzulescu, C.S. Nico-
lãescu-Plopºor, Alfred Vincenz.

Un moment important în funcþio-
narea sa l-a constituit anul 1928, când
s-a hotãrât ca Muzeul de Istorie Na-
turalã a Craiovei, ce gestiona colec-
þiile Muzeului Regional de Antichitãþi
ºi Etnografie, sã funcþioneze sub de-
numirea de Muzeul Regional al Olte-
niei, condus de profesorul Marin De-
metrescu. În acest context, specia-
liºtii muzeului craiovean au fost im-
plicit ºi creatorii primei instituþii de

cercetare ºtiinþificã, arheologicã, etno-
graficã, de ºtiinþele naturii, cei care au
redactat primele monografii, reviste ºi
studii de specialitate. Numai misiunea
nobilã a Muzeului Olteniei, a activitãþii
muzeografilor, conservatorilor ºi resta-
uratorilor, de tezaurizare, a fãcut ca în
Craiova sã ne bucurãm de existenþa
unui dintre cele mai valoroase ºi im-
presionante patrimonii culturale, mo-
bile, din România.

Vreme îndelungatã, din 1915 ºi pânã

la înfiinþarea Universitãþii din Craiova,
muzeul a fost singura instituþie care ºi-a
propus sã cerceteze istoria, etnografia,
flora ºi fauna zonei, a fost cel care a
militat cu toatã forþa pentru a împiedica
distrugerea sau înstrãinarea mãrturiilor
care atestã cultura ºi civilizaþia poporu-
lui român. Dacã în anul 1927 muzeul
deþinea 1.050 de piese, iar în 1955, peste
29.120, la sfârºitul anului 2014 patri-
moniul sãu ajunsese la 238.301 bunuri
culturale, multe dintre ele de foarte mare
valoare istoricã ºi artisticã.

Dupã anul 1989, eforturile specia-
liºtilor din muzeu s-au îndreptat spre
consolidarea, restaurarea ºi moderni-
zarea sediilor. A urmat apoi organiza-
rea expoziþiilor permanente pe baza
bogatului patrimoniu existent. Realiza-
te într-o manierã modernã, accesibilã
diferitelor categorii de vizitatori, expo-
ziþiile reprezintã o invitaþie adresatã tu-
turor iubitorilor de frumos. În discur-
sul muzeografic al ultimilor ani, Mu-
zeul Olteniei a fost sprijinit constant de
Consiliul Judeþean Dolj, în subordona-
rea ºi administrarea cãruia se aflã.

Expoziþie realizatã de copiii aflaþi
în grija Arhiepiscopiei Craiovei

Cu acest prilej, copiii Centrului so-
cial „Aripi de luminã” din Craiova, ai
Centrului social „Sfântul Nicolae” din

Filiaºi ºi Centrului „Sfântul Stelian” din
Lipovu, ale Asociaþiei „Vasiliada”, au
expus tablouri, covoraºe la gherghef,
rame pictate, brãþãri împletite, felici-
tãri etc. De asemenea, la acest eveni-

ment au fost expuse ºi lucrãrile rea-
lizate de copiii Centrului social „Best
Life” pentru copiii dezavantajaþi so-
cial al Arhiepiscopiei Craiovei în ca-
drul atelierului de creaþie „Micul ar-
tist popular, pe urmele bunicilor”.
Aici, copilaºii, sprijiniþi de voluntari,
studenþi ai Facultãþii de Litere, au con-
fecþionat pãpuºi din foi de porumb,
oiþe pe scoarþã de copac ºi au pictat
pe piatrã. Acþiunea s-a încheiat luni,
1 Iunie, de Ziua Copilului, când un
grup de beneficiari ai Centrului so-
cial „Aripi de Luminã”, îndrumaþi de

specialiºti, a participat la un atelier de
creaþie, în cadrul cãruia a þesut covo-
raºe la gherghef.
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Primarul
Craiovei, Lia

Olguþa Vasilescu
bate din picior!
Ieri-dimineaþã stadiul lucrãrilor

a fost trecut în revistã de primarul
Lia Olguþa Vasilescu, ceea ce nu a
însemnat altceva decât o impulsi-
onare a ritmurilor de lucru. Pe aleile
refãcute, scoase la luminã din „bã-
lãrii”, ºi-au fãcut deja apariþia mã-
micile cu pruncii scoºi la aer curat,
dar ºi vârstnicii ieºiþi la plimbare.
Dacã reamenajarea Grãdinii Bo-
tanice va mai avea în vedere ºi re-
desenarea „sec-
toarelor de cerceta-
re”, care cuprin-
deau parcele desti-
nate dendrologiei,
floriculturii, pomi-
culturii, fitogeogra-
fiei Olteniei, pentru
a putea legitima de-
numirea propriu-
zisã, rãmâne de vã-
zut. Deocamdatã,
însã, lect. univ. Ion
Stan, directorul
„Grãdinii Botani-
ce”, cãruia în admi-
nistrare directã i-au
rãmas doar serele,
însumând 1.300 de
metri pãtraþi, vor-
beºte de o colabo-

Reabilitarea Grãdinii Botanice, o oazã verde
înainte de toate, întinsã pe aproape 18 hectare,
la kilometrul zero al Craiovei, devenise un dezi-
derat. S-a scris în mai multe rânduri, în cotidia-
nul nostru, despre starea nefireascã în care ajun-
sese, departe de raþiunile – suport aplicativ al
procesului de învãþãmânt superior cu profil agri-
col – ce justificaserã înfiinþarea ei, în 1954. Ori-
cum, Grãdina Botanicã pãrea decuplatã de la
rostul sãu ºtiinþific, dar ºi de plãmân al urbei. ªi
nu numai. Un adevãrat ping-pong între Univer-
sitatea din Craiova, care o dorea în administra-
re fãrã a o putea întreþine corespunzãtor, ºi Pri-

mãria Craiova, care o poate „aduce la luminã”,
dar în condiþiile unui deplin transfer, nu este
deocamdatã încheiat. Cu toate acestea, prin Ho-
tãrârea Consiliului Local Municipal nr. 111/26
martie a.c., Grãdina Botanicã a intrat sub tutela
administrativã a Primãriei Craiova. Ajunsã într-
o stare deplorabilã de întreþinere, cu alei dete-
riorate completamente, vegetaþie luxuriantã,
scãpatã de sub orice supraveghere de specia-
litate, întreg luciul de apã al celor trei lacuri
fiind nãpãdit de papurã ºi florã de baltã, s-a
convenit, în cele din urmã, în reabilitarea ei,
adicã redarea parþialã, ca bazã de cercetare

ºtiinþificã a cadrelor didactice de la facultãþi-
le cu profil agricol, dar înainte de toate re-
considerarea unui loc de recreere al craiove-
nilor. Proiectul este deja demarat, fiindcã de
câteva sãptãmâni se lucreazã susþinut, cu uti-
laje adecvate, la redesenarea a ceea ce fusese
odinioarã Grãdina Botanicã. ªi se avanseazã,
de la o zi la alta, cu reamenajarea aleilor de
acces ºi a legãturilor dintre acestea, a mobi-
lierului acestora, ºi-au fãcut apariþia bãncile
de odihnã, se redefinesc coroanele arborilor,
intenþionându-se inclusiv decolmatarea celor
trei lacuri, alimentate de Fântâna Jianu.

LAURA MOÞÂRLICHE ºi MIRCEA CANÞÃR

rare fertilã cu Primãria Craiova.
Asta însemnând posibilitatea pro-
ducerii întregului material floricol ºi
dendrologic, necesar reaºezãrii
Grãdinii Botanice în rosturile ei.
Lucru de înþeles, lect. univ. Ion
Stan, deºi priceput în ceea ce face,
nu putea fi de acord, în discuþia
avutã, cu opiniile noastre referitoa-
re la aportul facultãþilor cu profil
agricol în întreþinerea cât de cât a
Grãdinii Botanice. A invocat, însã,
eterna justificare: studenþii de as-
tãzi nu mai au apetenþã pentru ceea
ce numim acþiuni de voluntariat sau
chiar activitãþi practice. Chiar dacã

anumite ore de laborator, la disci-
plina de Floriculturã, se fac în se-
rele de la Grãdina Botanica, aces-
tea reprezintã excepþia, ºi nu re-
gula. Cu toate acestea, cadrele di-
dactice ale facultãþilor de Agricul-
turã ºi Horticulturã, ºi nu numai, ar
putea contribui, prin idei, dacã nu
prin altceva, la o cât mai grabnicã
redefinire a Grãdinii Botanice.
Care ar putea deveni o adevãratã
„bijuterie” a Craiovei. Din tot ce a
fost odinioarã a mai rãmas în viaþã
o colecþie de pomi fructiferi, dar ºi
aceea neîntreþinutã corespunzãtor,
fiind excela prin sistemele de tãie-
re, atrãgând privirile. S-ar putea
reface, în schimb, fãrã mari difi-
cultãþi, o colecþie floricolã, fiindcã

deja existã un rozariu, cu 40 de
soiuri de trandafiri din toatã lu-
mea. Nu grozavã. Cert este un
lucru: aºa-zisa colaborare, de
care vorbea lect. univ. Ion Stan,
trebuie sã conþinã þinte concre-
te, cu responsabilitãþi bine defi-
nite, fiindcã altminteri totul ar pu-
tea rãmâne o gargarã sterilã, uzi-
tatã multã vreme.

Cea mai mare
problemã:

decolmatarea
lacurilor

Cele trei luciuri de apã, însu-
mând peste 2 hectare, vor tre-
bui decolmatate, cât mai grab-
nic. La o primã vedere, aceasta
este lucrarea cea mai costisitoa-
re, dar ºi mai anevoioasã. În anii
trecuþi, unii dintre vecinii Grãdi-
nii Botanice îºi scãldau caii aco-
lo, fãrã a fi deranjaþi. Din cauza
vegetaþiei, în prezent, acest lucru
nu ar mai fi posibil. Nuferi sãl-
batici, mãtasa-broaºtei, papurã,
broaºte ºi ºerpi. Câteva indica-
toare avertizeazã în privinþa pe-
ricolului apropierii de lacul înfã-
ºurat în verdeaþã. Unul din lucrã-
torii administraþiei Grãdinii Bo-
tanice tocmai colectase mai multe
broaºte, „trebuinþã pentru anali-
zele de laborator”, cum ne-a
spus. Pânã când se va trece la

În sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina BotanicãÎn sfârºit, Grãdina Botanicã
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defriºarea vegetaþiei, evacuarea
integralã a apei pentru a se pro-
ceda la decolmatare, va mai tre-
ce ceva timp, deºi ambiþiile mãr-
turisite sunt mari: pânã la sfâr-
ºitul anului. Abia dupã ce
aceastã operaþiune va fi execu-
tatã, se va putea vorbi, din nou,
de o regãsire a ceea
ce Grãdina Botanicã
trebuia sã fie. ªi vice-
primarul Dan Daºo-
veanu chiar rãmâne
convins cã „va ieºi
ceva, cu care sã ne
mândrim”. Un opti-
mism deloc de para-
dã, cãruia înclinãm
sã-i dãm crezare.

Stejarii
seculari
depun

mãrturie
Dintre toate spe-

ciile silvice, prezente
în Grãdina Botanicã,
câþiva stejari seculari,
prin mãreþia lor, îºi
arogã un statut privi-
legiat. În sensul cã pot depune
mãrturie despre întreaga genezã
a acestei oaze verzi, de la înfiin-
þare ºi pânã în prezent. Restul ar-
boretelor, cu rost ºi fãrã rost,
acompaniazã doar fãlnicia steja-
rilor de care vorbeam. ªi în
aceastã privinþã, specialiºtii vor
trebui sã aibã un punct de vede-
re ferm: ce rãmâne ºi ce nu rã-
mâne. Fiindcã în ultimii ani, pe
fondul dezinteresului evocat, ºi-
au vãzut neperturbatã creºterea
tot felul de specii silvice, unele
deloc recomandate într-un sanc-
tuar verde, aºa cum este Grãdi-
na Botanicã.

Se preferã
prompterul,

în locul practicii
O monografie a învãþãmân-

tului superior agronomic în Ol-
tenia, editatã în 1981, pomeneº-
te de faptul cã, din 1975, con-
ducerea Grãdinii Botanice era
asiguratã de un Consiliu ªtiinþi-
fic ºi de Conducere, care, pe
lângã rectorul Universitãþii, cu-
prindea reprezentanþi ai tuturor

disciplinelor de studiu. În nici o
împrejurare, în acel cadru or-
ganizatoric, nu s-ar fi permis o
degradare de factura celei la
care s-a ajuns. L-am întrebat,
ieri, pe lect. univ. Ion Stan, de
ce nu se mai fac nici mãcar ore-
le de practicã în Grãdina Bota-
nicã, uitându-se astfel complet
de scopul pentru care a ºi fost
amenajatã. Directorul Grãdinii
Botanice a admis, la rândul lui,
cã serele sunt vizitate doar  foar-
te rar, poate o datã pe sãptã-
mânã, de studenþii la disciplina
de Floriculturã. Diversitatea flo-
risticã ºi dendrologicã pe care
angajaþii continuã sã le creascã
în sere i-ar ajuta mult sã-ºi com-
pleteze cunoºtintele teoretice,
dar pe cine mai intereseazã
acum aºa ceva. Deºi se aflã la
numai doi paºi de sãlile de curs,

iar o plimbare nu ar dura mai
mult de câteva minute, se pre-
ferã ca toatã vegetaþia silvicã din
tratate sã fie prezentatã pe su-
port digital, cu ajutorul unui
prompter. Asta face ca profe-
sorul cunoscãtor a dat o cãuta-
re pe internet dupã denumirea

plantei ºi a gãsit-o arhivatã pe
un site. Cam aºa sunt folosite
serele Grãdinii Botanice.

Lucrurile bune
vin însã din

urmã
Aºa cum a promis, Pri-

mãria Craiova a intrat în
forþã în arealul Grãdinii
Botanice. Întâi a introdus
o supraveghere desãvârºi-
tã, prin prezenþa non-stop
a poliþiºtilor locali, ºi inten-
þioneazã, de asemenea, ºi
refacerea împrejmuirii, in-
tenþionat deterioratã. De-
spre ritmurile de lucru la
alei ºi la spaþiile verzi am
amintit. Oricum, se dã bã-
taie, mai ales acum când
se vede cu ochiul liber ºi
ceea ce s-a fãcut ºi ceea

ce rãmâne de fãcut. Aleile sunt,
în sfârºit, cãi de acces pe care se
pot deplasa vizitatorii care sunt ºi
ei din ce în ce mai mulþi, fãrã a fi
încã luatã cu asalt. Peste tot s-au
montat coºuri de gunoi noi ºi câ-
teva bãnci, dar cele mai multe vor
veni dupã ce se vor încheia lu-

crãrile la infrastructurã.
Iluminatul este optim
dupã lãsarea întunericu-
lui. O recondiþionare se
va face ºi la cele câteva
podeþe care traverseazã
pârâiaºul ce porneºte din
Fântâna Jianu.

„Un omagiu”
adus

ctitorului
Grãdinii
Botanice

Herbarul Grãdinii Bo-
tanice poartã numele
„Prof. univ. dr. Al Buia” ºi
se spune cã este alcãtuit
din circa 20.000 de plan-
te colectate din toate pro-
vinciile României ºi deter-

minate în mare parte de marele
botanist. Bustul marelui ctitor
prof. univ. dr. Al Buia, al cãrui
nume îl poartã ºi Aula Facultãþii
de Agriculturã ºi Horticulturã, se

odihneºte acum, însã, sub cerul
liber, în vecinãtatea imediatã a se-
diului administraþiei Grãdinii Bo-
tanice. Nu excudem cã actualul
decan al Facultãþii de Horticultu-
rã ºi Agriculturã sã fie vexat de
perenitatea bustului lui Alexandru
Buia ºi sã-l doreascã pe al sãu,
fie ºi pentru o scurtã vreme.

***

Recuplarea Grãdinii Botani-
ce la statutul pe care l-a avut ºi,
de ce nu, la statutul grãdinilor
botanice din þarã, Cluj-Napo-
ca, Bucureºti ºi Iaºi este înce-
putã. Statutul de aspirantã la ti-
tlul de Capitalã Culturalã Euro-
peanã 2021 presupune ºi redo-
mesticirea acestei oaze verzi,
scãpatã, la un moment dat, de
sub orice control. Sub privirea
încruntatã a poetului Alexandru
Macedonski, al cãrui bust strã-
juieºte poarta de intrare, amin-
tindu-ne, prin Adrian Marino,
de pomenita „fântânã a Jianu-
lui”, ale cãrei ape se prãvãleau
„într-o mlaºtinã în care creºtea
trestia ºi papura”. Va mai dura
ceva, neîndoielnic, fiindcã sunt
multe de fãcut, în punerea la
punct a Grãdinii Botanice, dar
frontul de lucru a fost deschis ºi
se resimte „comanda” Primãriei.
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Cel puþin 24 de persoane au fost
ucise în ultimele douã zile în estul
Ucrainei, unde rebelii proruºi au
lansat o “nouã ofensivã majorã”,
potrivit Kievului, în apropiere de
localitatea Mariinka, situatã la
aproximativ 20 de km de Doneþk.
În schimb, Kremlinul a acuzat ieri
Kievul cã a provocat noi lupte în
estul Ucrainei pentru a face presi-
uni asupra Uniunii Europene, care
urmeazã sã decidã dacã extinde
sancþiunile la adresa Rusiei.  “Par-
tea ucraineanã a încercat în mai
multe rânduri sã agraveze tensiu-
nile în preajma unor evenimente
internaþionale majore. Asta s-a mai
întâmplat ºi acum suntem serios
îngrijoraþi privind recentele eveni-
mente”, le-a spus jurnaliºtilor pur-
tãtorul de cuvânt al Kremlinului,
Dmitri Peskov. Cinci militari ucrai-
neni au fost uciºi în lupte în estul Ucrainei
miercuri,  lângã oraºul Mariinka, unde rebe-
lii pro-ruºi au încercat sã avanseze, a decla-
rat oficialul prezidenþial Yuri Biryukov. Alþi
39 de ucraineni au fost rãniþi, a scris Biryu-
kov pe pagina sa de Facebook. Ministerul
ucrainean al Apãrãrii a anunþat miercuri cã
separatiºtii, folosind tancuri ºi artilerie, au
încercat sã ocupe poziþii guvernamentale în
Maryinka, la est de oraºul Donetsk, încãl-

SUA ar putea simplifica accesul
cetãþenilor UE pe teritoriul
american

Miniºtrii de interne ºi ai justiþiei
din statele membre ale Uniunii Euro-
pene ºi omologii lor din SUA, reuniþi
sãptãmâna aceasta la Riga, s-au an-
gajat sã simplifice accesul cetãþeni-
lor UE în Statele Unite.  Într-o decla-
raþie comunã adoptatã miercuri, res-
ponsabilii din UE ºi SUA afirmã cã,
în urmãtorii cinci ani, vor „accelera”
eforturile în privinþa programelor
„trusted traveller” (prin care cãlãtorii
cu „risc scãzut” pot trece mai rapid
prin vama americanã la sosire) ºi „pre-
clearance” (control vamal în þara de
plecare) pentru cãlãtorii din UE. Ofi-
cialii s-au angajat de asemenea sã
lucreze la „asigurarea reciprocitãþii
depline în materie de vize cât mai cu-
rând posibil într-un mediu sigur”.
SUA au inclus 23 de state comunita-
re în programul Visa Waiver, lãsând
însã în afara lui cinci þãri din UE -
Bulgaria, Croaþia, Cipru, Polonia ºi
România. În declaraþia de la Riga se
mai menþioneazã sporirea cooperãrii
în materie de antiterorism, protecþia
datelor, combaterea spãlãrii banilor,
securitate ciberneticã. Semnatarii se
mai angajeazã sã coopereze cu com-
paniile de internet pentru a combate
utilizarea abuzivã a acestuia de cãtre
„extremiºti violenþi ºi teroriºti”, pre-
cum ºi „sã intensifice schimbul bila-
teral de informaþii între statele UE ºi
Centrul de Monitorizare a Teroriºti-
lor al SUA”. În privinþa protecþiei
datelor, oficialii susþin cã, pânã în
2020, vor „încheia revizuirea Cadru-
lui Safe Harbour ºi a negocierilor
Acordului Umbrella referitor la trans-
ferul de informaþii personale în sco-
pul aplicãrii legii”. Angajamentul pri-
vitor la un acces simplificat pentru
vizitatorii din UE intervine în pofida
îngrijorãrilor cã mai mult de 5.000 de
deþinãtori de paºapoarte ale UE au
plecat sã lupte alãturi de Statul isla-
mic în Irak ºi Siria. „Existã o îngrijora-
re realã aici legatã de faptul cã existã
o mulþime de þãri în programul Visa
Waiver ºi cã, dacã luptãtori europeni
se întorc în þãrile de origine, ei ar pu-
tea cãlãtori spre SUA în baza acestui
program”, a declarat recent pentru
EUObserver un oficial american, sub
rezerva anonimatului. Dianne Fein-
stein, senator marcant al Partidului
Democrat, lucreazã în prezent la un
proiect de lege menit sã revizuiascã
regimul preferenþial al vizelor pentru
cetãþenii statelor UE, regim pe care
ea l-a denumit „cãlcâiul lui Ahile al
Americii”.

Exerciþiu NATO de amploare,
în Ungaria

Un exerciþiu militar, cel mai mare
din Ungaria în 2015, la care participã
1.700 de militari unguri ºi strãini ºi
aproximativ 600 de piese de echipa-
ment, se desfãºoarã în perioada 1-26
iunie la Centrul de instruire de luptã
de la Bakony (vest), a anunþat Mi-
nisterul ungar al Apãrãrii. Exerciþiul,
intitulat Capable Logistician 2015
(CL15), este cel mai amplu exerciþiu
implicând capacitãþi logistice ale sta-
telor membre NATO ºi unor þãri par-
tenere. Peste 300 de militari ºi 250 de
piese de echipament urmeazã sã par-
ticipe sãptãmâna aceasta la exerciþii-
le la care iau parte trupe din 20 de þãri
ºi urmeazã sã afecteze circulaþia ru-
tierã pe autostrãzile M0, M1, M5 ºi
M7 ºi pe unele drumuri. CL15 vizea-
zã sã standardizeze susþinerea ºi pro-
cedurile logistice ale forþelor interna-
þionale în conformitate cu directivele
NATO ºi sã consolideze cooperarea
între statele partenere.

Pentru a doua oarã de la ale-
gerea Suveranului Pontif, preºe-
dintele rus Vladimir Putin va fi
primit la 10 iunie la Vatican de
Papa Francisc. „Preºedintele Pu-
tin se va deplasa la Vatican pen-
tru a se întâlni cu Papa în dupã-
amiaza zilei de miercuri, 10 iu-
nie”, a indicat purtãtorul de cu-
vânt adjunct, pãrintele Ciro Be-
nedettini, în timp ce estul Ucrai-
nei se confruntã cu nou val de
violenþe sângeroase. În noiembrie
2013, preºedintele rus a mai vi-
zitat Vaticanul, unde s-a întâlnit
cu Suveranul Pontif. Kremlinul
anunþase la 1 iunie cã ºeful sta-
tului rus prevede sã se deplaseze
în urmãtoarele zile la Milano,
unde se desfãºoarã Expoziþia uni-

Peste 4.000 de combatanþi
strãini care s-au alãturat grupã-
rilor jihadiste din zonele de con-
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când astfel armistiþiul din februarie. Atacul
separatiºtilor a fost respins dupã 12 ore de
lupte,  potrivit ministerului Apãrãrii din
Ucraina. Rebelii au acuzat forþele guverna-
mentale ºi au afirmat cã 15 civili ºi separa-
tiºti au fost uciºi în confruntãri. Uniunea Eu-
ropeanã (UE) a denunþat “escaladarea” lup-
telor care au avut loc în estul Ucrainei, esti-
mând cã este vorba despre “cea mai gravã
încãlcare” a armistiþiului încheiat în februa-

rie, escaladare ce riscã sã alimen-
teze “o nouã spiralã a violenþelor”.
“Luptele violente care au avut loc
ieri (miercuri) în jurul localitãþii
Mariinka, de lângã Doneþk, în es-
tul Ucrainei, constituie cea mai
gravã încãlcare a armistiþiului, în-
cepând din februarie”, a declarat
Maja Kocijancic, purtãtoare de
cuvânt a diplomaþiei UE, în cadrul
unei conferinþe de presã. “Esca-
ladarea de ieri a survenit dupã de-
plasarea, de cãtre separatiºtii pro-
ruºi, a unei mari cantitãþi de arme
grele spre linia de contact”, de-
plasare raportatã în timpul nopþii
de cãtre observatori ai Organiza-
þiei pentru Securitate ºi Coopera-
re în Europa (OSCE), a precizat
Kocijancic. “Aceste lupte riscã sã
declanºeze o nouã spiralã a vio-
lenþelor ºi a suferinþelor umane”,

a atenþionat purtãtoarea de cuvânt a diplo-
maþiei UE, subliniind cã “armistiþiul trebuie
sã fie pe deplin respectat ºi toate armele grele
retrase (de pe linia frontului) ºi pãstrate în
situri de stocare, deschise verificãrilor re-
gulate de cãtre reprezentanþi ai OSCE”. “Pu-
nerea în aplicare a acordurilor de la Minsk
la care s-au angajat toate pãrþile (implicate)
nu pot reuºi decât pe aceastã bazã”, a con-
chis Maja Kocijancic.

Interpol: Peste 4.000 de strãini luptã pentru grupãri teroriste în Siria ºi Irak

Vladimir Putin se va întâlni cu Papa Francisc la Vatican

flict, în principal din Irak sau
Siria, au fost identificaþi de In-
terpol. “În septembrie 2014, cel

puþin 900 de combatanþi tero-
riºti strãini au fost identificaþi
de Interpol. În prezent, la mai
puþin de un an, peste 4.000 de
profile sunt disponbile în baza
noastrã de date”, a declarat se-
cretarul general al Interpol, Jur-
gen Stock. Secretarul general
al organizaþiei de poliþie inter-
naþionalã a fãcut aceste decla-
raþii în deschiderea unei întâl-
niri internaþionale la Barcelona
care reuneºte diferite corpuri
de poliþie ce colaboreazã cu In-
terpol pentru ameliorarea coo-
perãrii în ceea ce priveºte lup-
ta antiteroristã. Pentru a lupta
împotriva fenomenului comba-
tanþilor strãini, Jurgen Stock le-
a cerut þãrilor sã facã schimb
de informaþii ºi sã faciliteze ac-

cesul autoritãþilor internaþiona-
le. “Trebuie sã ne amintim cã
dacã schimbul de informaþii
este mai intens, aceasta îngreu-
neazã posibilitatea teroriºtilor
strãini de a recruta ºi de a intra
sau ieºi din zonele de conflict”,
a subliniat el. “Existã încã o di-
ferenþã între numãrul comba-
tanþilor strãini pe care i-am
identificat ºi cei despre care
credem cã au intrat în zonele
de conflict. Trebuie sã lucrãm
pentru a reduce aceastã dife-
ren þã” ,  a  con t inua t  Jurgen
Stock. În total, aproximativ
25.000 de combatanþi strãini
veniþi din 100 de þãri s-au alã-
turat grupãrilor armate precum
Stat Islamic sau Al-Qaida, po-
trivit unui raport al ONU.

versalã. Vizita preºedintelui Vla-
dimir Putin la Vatican are loc în
contextul tensiunilor încã acute
între Moscova ºi Occident ca
urmare a crizei ucrainene. Sfân-
tul Scaun ºi Papa Francisc au fã-
cut apel la reconciliere cãtre
ucraineni, care sunt împãrþiþi în-
tre ortodocºi ºi catolici uniaþi ata-
ºaþi Romei. Dar Vaticanul a rã-
mas prudent în aceastã crizã, Jor-
ge Bergoglio denunþând un „rãz-
boi între creºtini”. Vaticanul a fost
criticat dur de catolicii uniaþi de
absenþa unei condamnãri directe
a politicii ruse în Ucraina. Relaþii-
le între Moscova ºi Occident sunt
la cel mai scãzut nivel dupã Rãz-
boiul rece, dupã anexarea Crimeii
la Rusia în martie 2014 ºi izbuc-

nirea conflictului armat din estul
Ucrainei între forþele ucrainene
ºi separatiºtii proruse. Violenþele
au cunoscut miercuri o nouã re-

crudescenþã, autoritãþile ucraine-
ne acuzând separatiºtii proruºi
din estul þãrii de lansarea unei
„ofensive majore”.
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Anunþul tãu!
Casa de Asigurãri de Sã-

nãtate Dolj organizeazã la se-
diul instituþiei concurs de re-
crutare în data de 07.07.2015,
ora 10,00 – proba scrisã, ºi in
termen de maximum 5 zile
lucrãtoare de la data susþine-
rii probei scrise – interviul,
pentru ocuparea urmãtoare-
lor funcþii publice de execu-
þie vacante: Consilier cl. I grad
profesional superior - 3
posturi, inspector cl. I grad
profesional principal - 1 post,
referent cl.III grad profesional
principal - 1 post. Condiþiile
de participare la concurs, bi-
bliografia ºi actele solicitate
candidaþilor pentru dosarul de
înscriere se afiºeazã la sediul
C.A.S. Dolj ºi pe site-ul C.A.S.
Dolj. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune la
C.A.S. Dolj – Compartimen-
tul Resurse Umane în termen
de  20 zile  de la data publicã-
rii în Monitorul Oficial, partea
a III-a. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie sã conþinã în
mod obligatoriu documente-
le prevãzute la art. 49 din H.G.
nr. 611/2008, modificatã ºi
completatã de H.G. nr. 1173/
2008. Relaþii suplimentare se
pot obþine la Compartimentul
Resurse Umane ºi la nr. de
telefon: 0251/406.666 – int.140.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asis-

tentã Socialã ºi Protecþia Co-
pilului Dolj, organizeazã con-
curs pentru ocuparea urmã-
toarelor posturi vacante: 1
post asistent medical princi-
pal  ºi 1 post instructor educa-
þie principal. Condiþii generale
de participare la concurs: Can-
didaþii trebuie sã îndeplineas-
cã condiþiile generale prevã-
zute la art.3 din Regulamentul-
cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a
unui post vacant aprobat prin
H.G. nr. 286/2011 cu modificã-
rile ulterioare. Condiþiile spe-
cifice necesare în vederea
participãrii la concurs ºi a ocu-
pãrii functiilor contractuale
sunt: · 1 post instructor edu-
caþie principal - studii medii li-
ceale, finalizate cu diplomã de
bacalaureat; - vechime în
muncã minimum 3 ani; · 1 post
asistent medical principal -
studii postliceale sanitare; -
grad principal. Concursul se
organizeazã la sediul Direcþiei
Generale de Asistenþã  Socia-
lã ºi Protecþia Copilului Dolj  în
data 01 iulie 2015, ora 10.00
(proba scrisã) ºi în data de 03
iulie 2015, ora 14.00 (interviul).
Dosarele de concurs se depun
la sediul Direcþiei Generale de
Asistenþã  Socialã ºi Protec-
þia Copilului Dolj, în termen de
10 zile lucrãtoare de la data

publicãrii prezentului anunt,
respectiv pânã pe data de
18.06.2015. Relaþii suplimenta-
re se pot obþine la sediul Di-
recþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj, numãrul de telefon 0251/
407009, pagina de internet
www.dgaspcdolj.ro.

LICEUL cu program spor-
tiv ”Petrache Triºcu” cu sediul
în Localitatea Craiova, Str.Tu-
dor Vladimirescu, nr. 9, Jude-
þul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei con-
tractual temporar vacante
conform HG 286/2011 de: Paz-
nic, 1 post. Concursul se va
desfãºura astfel: Proba scri-
sã în data de 22.06.2015, ora
9.00, Proba interviu în data de
23.06.2015, ora 9.00. Pentru
participarea la concurs candi-
daþii trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii: Studii
medii; Atestat pazã. Candida-
þii vor depune dosarele de
participare la concurs pânã la
data de: 12.06.2015, ora
16.00, la sediul unitãþii de în-
vãþãmânt- serviciul secreta-
riat. Relaþii suplimentare la
sediul: L. P. S. ”Petrache
Triºcu”, Str. Tudor Vladimires-
cu, nr. 9, Craiova, Jud. Dolj,
persoanã de contact: Anoiu
Elena, telefon: 0251/534.531,
fax: 0251/534.531, E-mail:
triscucv2004@yahoo.com.
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CERERI SERVICIU
Vânzãtoare presã,
covrigi, produse
patiserie ºi maga-
zin second-hand.
Telefon: 0747/
072.570.
Absolventã a Facul-
tãþii de Economie ºi
Administrarea Afa-
cerilor din Craiova
(secþia Informaticã
economicã), pro-
moþia 2015, solicit
angajare. Telefon:
0755/996.001.

OFERTE SERVICIU
Salon M. Style - in-
tersecþie Materna
angajeazã coafezã
cu experienþã. Tele-
fon: 0764/764.114.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

Þin evidenþã contabi-
lã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã  cu
îmbunãtãþiri Valea
Roºie (Piaþã) Tele-
fon: 0741/116.815.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând 2 camere, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Tele-
fon: 0762/109.595.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere Craioviþa
Nouã etaj 3 zonã
bunã. Telefon:
0730/068.568.
Vând apartament
4 camere, bilate-
ral, ultracentral.
Telefon: 0721/
290.286.
VÂND APARTA-
MENT 4 CAME-
RE CENTRU.
Telefon: 0766/
553.144.

CASE
Vând vilã Segar-
cea - Dolj, toate uti-
litãþile, ultramoder-
nã. Telefon: 0746/
096.613.
Vând casã Rânca,
demisol, parter+
etaj1+ mansardã -
5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie
open space, 3 bal-
coane, centralã pe
lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã la
50 m de pârtia de
ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/
250.327.
Vând casã Ne-
goieºti stradalã.
Teleon: 0762/
305.626.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul
1848. Telefon:
0769/669.736;
0769/670.907.
Vând casã oraº
Cãlimãneºti (jude-
þul Vâlcea) 100
m.p. 3 camere,
bucãtãrie, baie, hol,
modernizatã +
1200 m.p. teren.
Telefon: 0740/
185.171.
Particular vând
casã Craiova 5 ca-
mere încãlzire cen-
tralã, izolatã termic
sau schimb cu 2
apartamente 2 ca-
mere – variante.
Telefon: 0746/
498.818.

Vând casã 3 ca-
mere, pãtul ºi ma-
gazie, 3000 mp te-
ren comuna Gogo-
ºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.
Vând casã în co-
muna Goieºti. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0756/252.939.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fân-
tânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
Vând vatrã de sat
21 ari preþ 3000 lei
în comuna Giube-
ga - Dolj. Telefon:
0771/711.982 sau
0351/808.490
dupã ora 18.00.
VÂND teren intra-
vilan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus,
lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700
mp Centura Nord.
Telefon: 0728/
800.447.
Vând 400 mp teren
intravilan în Segar-
cea, str. Unirii, nr.
29F (în spatele Li-
ceului),  13 m la stra-
dã, cadastru. Preþ
15 lei/m.p. Telefon:
0251/428.415;
0740/510.255.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: 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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în
Craiova. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren str. Do-
brogei. Telefon:
0761/347.028.
Vând 2.600 mp te-
ren pe ºoseaua
Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de
lacul Tanchiºtilor -
între vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând 1.500 mp
Bãile Govora, toa-
te utilitãþile, împrej-
muit, studiu geoteh-
nic, lângã pãdure.
Telefon: 0744/
563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 3000
mp în satul Urzica
Mare, la strada
principalã, ultra-
central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/
566.352.

Vând 4200 mp te-
ren intravilan la 7 km
de Craiova. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp te-
ren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500
mp  cartier ªimnicu
de Jos la DJ, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese
de schimb autotu-
rism DACIA anul
fabricaþiei 1993.
Autoturismul este
în stare de funcþio-
nare. Telefon:
0765/789.181.

Vând DACIA, sta-
re de funcþionare.
Preþ mic. Telefon:
0769/611.412.
SOLENZA –
2004, benzinã, cu-
loare alb, econo-
micã - 90.000 km,
4000 RON nego-
ciabil, stare exce-
lentã. Telefon:
0749/059.070.

STRÃINE
Vând Skoda Octa-
via Tour, model iu-
lie 2009, 1,6 benzi-
nã, unic proprietar,
proprietar, particu-
lar. Telefon: 0766/
632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800
euro negociabil.
Telefon: 0766/
899.363.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând grâu. Tele-
fon: 0766/676.238.
Sufragerie 5 cor-
puri – 500 RON,
dormitor - 800
RON, canapea –
300 RON. Telefon:
0730/619.935.
Vând cazan þuicã
din cupru 110 litri
complet, ºpalieri
pentru. viþã de vie,
cisternã apã 3600
litri. Telefon. 0744/
928.444.
Vând 2 locuri de
veci în Ungureni-
zona Oblemenco.
Telefon: 0351/
468.838; 0771/
232.167.

Vând urgent 2
locuri de veci ci-
mitirul Ungureni
Telefon: 0769/
669.736.
Vând 2 gropi bol-
tite cimitir Sineas-
ca. Telefon: 0732/
815.496.
Vând cruce mar-
murã 120/40/10
scrisã – 80 lei,
pompã de udat
grãdinã Cama
200 lei - sãpun de
casã 10 kg cu 5
lei/kg. Telefon:
0770/303.445.
Vând plug pentru
arat cu boi. Telefon:
0251/421.727.
Vând hotã aragaz
nouã, nefolositã.
Telefon: 0345/
931.451.
Vând þiglã JIM-
BOLIA, cãpriori ºi
cãrãmidã din de-
molãri. Telefon:
0722/943.220.

Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3
culoare negru.
2200 lei. Telefon:
0762/185.366.
Vând grâu, un leu
kilogramul. Tele-
fon: 0766/676.238.
Vând ecograf
foarte convena-
bil, performant cu
douã sonde dife-
rite. Telefon.
0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam 2,5 lei/buc, 2
ferestre cu geam
30 lei/buc, covor
persan 2,20/1,80 -
80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Ocazie! Vând apa-
rat auditiv. Telefon:
0770/363.703.
Vând albine, fami-
lii bine dezvoltate
cu .in. 5 rame cu pu-
iet - Podari, telefon:
0720/115.936.

Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Piese noi Dacia,
flex mare, frigider,
bocanci, ghete
piele militare, pie-
le bovinã 6 mp, te-
lescoape Tico
noi, 2 roþi 155/73,
combinã muzica-
lã stereo, calcula-
tor indstruire co-
pii. Telefon: 0735/
445.339.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca –
Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufra-
gerie 500 lei, ºifo-
nier sculptat. Tele-
fon: 0769/360.741.
Vând mobilier din
lemn. Telefon:
0755/074.742.
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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. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

Situaþii de Urgenþã – Preveni-
rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

Vând þuicã, combi-
nã frigorificã Arctic
nouã maºinã de
cusut Singer ºi Paff.
Telefon: 0747/
674.714.
Vând douã locuri
de veci cu capac,
în ciment la Cimiti-
rul Roboaica ºi
douã locuri nefãcu-
te. Telefon: 0766/
423.562 ºi 0760/
084.961.
Vând 2 uºi metali-
ce jumãtate tablã ºi
geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu
geam vopsite, chi-
tuite 1,20x52. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând ºase tabu-
rele (scaune) din
lemn melaminate.
Telefon: 0251/
531.294.

Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc,
presã balotat mase
plastice, bicicletã
nouã franþuzeas-
cã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând cãruciar co-
pil, saltea copil, as-
pirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.

Presã balotat plas-
tic- cutii de bere,
bicicletã nouã
franþuzeascã, cau-
ciucuri cu jantã
Audi – A4 de iar-
nã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând drujbã elec-
tricã Einºel lanþ re-
zervã - 250 lei, pã-
lãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã
picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80 m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m,
televizor color
Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez spaþiu co-
mercial. Telefon:
0744/391.195.

Închiriez sau
vând apartament
2 camere Valea
Roºie îmbunãtã-
þit. Telefon: 0351/
433.875
Închiriez aparta-
ment 2, camere
mobilat - zona
Brazda lui Novac.
Telefon: 0723/
099.626.

Închiriez aparta-
ment 2 camere,
parter Craioviþa
Nouã. Telefon:
0746/056.226.
Închiriez garsoni-
erã Brazda lui
Novac, zona
Simplon. Telefon:
0746/112.040.
MATRIMONIALE
Doresc cãsãtorie,
rog seriozitate, caut
femeie serioasã, cã-
reia sã-i placã la þarã
55 / 60 ani. Telefon:
0764/635.126.

DIVERSE
Afacere - 5000 cepe
florifere chiparoase
(tuberoze) + 5000
gladiole Olanda +
facturã + consultaþie
la plantare. Telefon:
0786/391.745.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Cum CS U II Craiova îºi asigurase în weekend-ul
trecut câºtigarea campionatului judeþean, performanþã
echivalentã cu accederea într-un baraj de promovare în
Liga a III-a, miercuri, în penultima etapã a play-off-
ului, antrenorii Daniel Mogoºanu ºi Mugurel Guºatu au
decis sã testeze, contra Dunãrii Calafat, copiii de 16
ani. Iar aceºtia s-au descurcat mai mult decât onorabil,
remizând fãrã goluri pe terenul Petre Deselnicu.

Echipa de start a alb-albaºtrilor a arãtat astfel: L.
Popescu – Vlãdoiu, Cojocaru, Drãghici, Bogdan –
Þoiu, Enache, Buzan – Dinu, Gunie, Cîrlig. Au mai
intrat: A. Popescu, Bîrzan, Borþa, Bãloi.

Altfel, satelitul Universitãþii a avut o comportare
excelentã ºi în Cupa României – Dolj, urmând a
disputa finala, în compania Dunãrii Bistreþ. Meciul va
avea loc în data de 13 iunie, de la orele 20:00, pe
stadionul cel nou din Cârcea.

LIGA A IV-A

Juniorii Craiovei au þinutJuniorii Craiovei au þinutJuniorii Craiovei au þinutJuniorii Craiovei au þinutJuniorii Craiovei au þinut
în ºah Calafatulîn ºah Calafatulîn ºah Calafatulîn ºah Calafatulîn ºah Calafatul

PLAY-OFF – etapa a 9-a (penultima)
CS U II Craiova – Dunãrea Calafat 0-0, Danubius Bechet – Viitorul

Cârcea 0-3, Progresul Segarcea – Dunãrea Bistreþ 5-2.
1. CS U II 19 12 5 2 59-20 41p
2. Cârcea 19 11 2 6 40-37 35p
3. Calafat 19 10 2 7 36-24 32p
4. Bistreþ 19 7 1 11 31-38 22p
5. Segarcea 19 5 3 11 34-46 18p
6. Bechet 19 4 3 12 22-57 15p
Runda finalã, sâmbãtã: Dunãrea Calafat – Progresul Segarcea, Dunã-

rea Bistreþ – Danubius Bechet (ambele de la 11:00), Viitorul Cârcea – CS
U II Craiova (18:30).

PLAY-OUT – etapa a 9-a (penultima)
Unirea Leamna – ªtiinþa Malu Mare 0-1, Vânãtorul Desa – ªtiinþa Cela-

ru 0-2. Recolta Ostroveni va sta.
1. Ostroveni 15 9 1 5 41-33 28p
2. Celaru 16 9 0 7 47-32 27p
3. Leamna 15 8 1 6 39-31 25p
4. Malu Mare 15 6 2 7 29-40 20p
5. Desa 15 3 2 10 31-51 11p
Runda finalã, sâmbãtã: Recolta Ostroveni – Unirea Leamna (11:00),

ªtiinþa Malu Mare – Vânãtorul Desa (12:00). ªtiinþa Celaru va sta.

Cele douã ierarhii s-au întocmit plecând de la rezultatele directe
înregistrate în sezonul regulat.

Fundaºul Dragoº Andrei schimbã locaþia în Olte-
nia. În vârstã de 28 de ani, acesta a lãsat pe SCM U
Craiova pentru Energia Tg. Jiu.

În Bãnie, Dragoº Andrei a jucat în 23 de partide
în Liga Naþionalã ºi a avut medii statistice de 4,3
puncte, 1,7 recuperãri, 1,7 pase decisive pentru un
indice al eficienþei de 3,8 unitãþi în 21,4 minute juca-
te în medie pe meci. Internaþionalul român a jucat
14 partide ºi în Liga Balcanicã, unde a adunat pe
meci 6,3 puncte, 1,8 recuperãri ºi 1,1 pase decisive
în 20,4 minute jucate.

BASCHET (M)

Dragoº Andrei va evolua la Energia Tg. Jiu
Râmnicu Vâlcea, Steaua CSM, CS Otopeni ºi BC

Timiºoara sunt celelalte cluburi din CV-ul lui Andrei.
Pe lângã Dragoº Andrei, echipa gorjeanã i-a mai

transferat în aceastã pauzã competiþionalã pe Alex-
ndru Mihuþi (Timba Timiºoara) ºi Adrian Guþoaia
(CSM U Oradea).

Mandic preia campioana Slovaciei
Andjelko Mandic ºi-a gãsit echipã dupã despãrþi-

rea de SCM U Craiova. Antrenorul sârb o va pregãti
în stagiunea urmãtoare pe Komarno, grupare care
tocmai a câºtigat titlul naþional în Slovacia.

Mandic a plecat din Bãnie ca urmare a fap-
tului cã nu a reuºit sã califice echipa în play-
off-ul stagiunii 2014-2015. Anterior, tehnicia-
nul în vârstã de 39 de ani mai petrecuse un an
ºi jumãtate la cârma SCM-ului, între 2011
ºi 2013.

Noua echipã a lui Mandic ºi-a adjudecat titlul
dupã ce a trecut într-un meci decisiv de Prie-
vidza, formaþia care câºtigase sezonul regulat.

Pentru Mandic, aceasta va fi a treia experi-
enþã ca antrenor, în afarã de SCM el mai pregã-
tind timp de ºase luni ºi în Ungaria, la Falco KC
Szombathely, dupã primul mandat la Craiova.

Ca jucãtor, sârbul a jucat în þara natalã în Ci-
pru ºi în România, unde a fost cãpitanul lui CSM
U Oradea.

Echipa naþionalã a României
se menþine pe locul 12, cu
1115 puncte, în clasamentul
FIFA/Coca-Cola, dat publicitã-
þii, ieri, pe site-ul oficial al
forului mondial.

Dintre adversarele României
în Grupa F a preliminariilor
Euro-2016, Grecia este cel
mai bine clasatã – locul 25, cu

România se menþine pe locul 12
în clasamentul FIFA

899 de puncte, dupã o cobo-
râre de un loc. Vin în ordine
Ungaria – salt de o poziþie, de
pe 43 pe 42, cu 685p, Irlanda
de Nord – în coborâre douã
locuri, pe 44, cu 676p, Finlan-
da – în menþinere pe 78, cu
410p, ºi Insulele Feroe – de
asemenea în staþionare, pe
102, cu 318p.

Primele 15 locuri în
clasamentul FIFA sunt
ocupate de urmãtoarele
reprezentative: 1. Germania
1.775p, 2. Belgia 1.509p, 3.
Argentina 1.496p, 4. Colum-
bia 1.435p, 5. Brazilia
1.392p, 6. Olanda 1.378p,
7. Portugalia 1.229p, 8.
Uruguay 1.183p, 9. Franþa

1.164p, 10. Spania 1.147p,
11. Elveþia 1.146p, 12. Româ-
nia 1.115p, 13. Italia 1.101p,
14. Costa Rica 1.056p, 15.
Anglia 1.051p.

Speranþele României pentru un trofeu la
Roland Garros s-au nãruit, dupã ce Horia
Tecãu a capotat în penultimul act atât la du-
blu mixt, cât ºi la dublu masculin. În cadrul
primei probe, braºoveanul, alãturi de slove-
na Katerina Srebotnik, a pierdut dramatic,
miercuri searã, în compania tande-
mului american Bethanie Mattek-
Sands/Mike Bryan (favoriþi 2), scor
6-4, 3-6, 8-10. Eºecul de la dublu
masculin a venit ieri, perechea Horia
Tecãu/Jean-Julien Rojer (Olanda; fa-
voriþi 5) fiind depãºitã de cuplul croa-
to-brazilian Ivan Dodig/Marcelo
Melo (cap de serie nr. 3), scor 3-6,
5-7.

În cele douã finale, Bethanie Mat-
tek-Sands ºi Mike Bryan a întâlnit
asearã perechea Lucie Hradecka/
Marcin Matkowski (Cehia/Polonia),

Tecãu a ratat prezenþa în finalele de dublu mixt
ºi dublu masculin de la Roland Garros

în timp ce Dodig ºi Melo se vor duela mâine
cu principalii favoriþi ai probei, gemenii ame-
ricani Bob ºi Mike Bryan.

La dublu feminin, cele douã semifinale
vor avea loc azi, acestea fiind: Casey Del-
lAcqua/Yaroslava Shvedova (Australia/Ka-

zahstan) – Ekaterina Makarova/Elena Vesni-
na (ambele Rusia), Bethanie Mattek-Sands/
Lucie Safarova (SUA/Cehia) – Andrea Hla-
vackova/Lucie Hradecka (ambele Cehia).

Trecând la simplu, la feminin, asearã dupã
închiderea ediþiei s-a decis finala, odatã cu
disputarea partidelor Ana Ivanovic (Serbia,
nr. 7) – Lucie Safarova (Cehia, nr. 13) ºi
Serena Williams (SUA, nr. 1) – Timea Bac-
sinszky (Elveþia, nr. 24).

În competiþia bãieþilor, azi aflãm cine va
lupta pentru trofeu! Meciurile din semifinale
sunt Stanislas Wawrinka (Elveþia, nr. 9) –
Jo-Wilfired Tsonga (Franþa, nr. 15) ºi No-
vak Djokovic (Serbia, nr. 1; 3-0, miercuri,
în sferturi, cu Rafa Nadal) – Andy Murray
(Marea Britanie, nr. 3; 3-1, de asemenea
miercuri, cu alt spaniol, David Ferrer).

Turneul de la Roland Garros este trans-
mis de canalele Eurosport.

DIGI SPORT 1

21:30 – FOTBAL – Meci amical: Olanda
– SUA.

DIGI SPORT 2

23:00 – SPORTURI DE CONTACT –
Kickboxing, Glory 22.

EUROSPORT

14:00 – TENIS – Turneul de la Roland
Garros, în Franþa: ziua a 13-a.

EUROSPORT 2

10:00 – FOTBAL – Cupa Mondialã U20,
în Noua Zeelandã, faza grupelor: Ucraina –
SUA / 12:30, 14:30 – TENIS – Turneul de
la Roland Garros.

SPORT LA TV,
ASTÃZI – TRANSMISII

ÎN DIRECT
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Una dintre cele mai stringente
problemã ale Universitãþii Craiova
în pauza competiþionalã o repre-
zintã prelungirea contractului cã-
pitanului Pablo Brandan. Deºi s-au
purtat tratative între club ºi argen-
tinian, acesta a amânat rãspunsul,
deoarece are oferte din Asia, în spe-
cial din China, fiind tentat de o re-
venire acolo, dupã ce a mai jucat
la Liaoning Whowin, în urmã cu 3
ani. Deocamdatã, Brandan se aflã
în Bucureºti ºi aºteaptã veºti de la
impresarul sãu, Bogdan Mara.
„Brandan e la final de contract ºi
are ºi niºte oferte din China. Ar fi
o pierdere mare dacã ar pleca”
spune Sorin Cârþu. Brandan a ve-
nit în Bãnie anul trecut în principal
fiindcã rãmãsese fãrã echipã dupã
startul sezonului. Turul de campio-
nat a fost senzaþional pentru mijo-
caºul de 32 de ani. El a reuºit sã
marcheze 3 goluri, douã fiind de-
cisive, cu ASA ºi FC Botoºani, al
treilea însemnând deschiderea sco-

Promovarea Craiovei în Liga 1
omologatã ºi de TAS

Federaþia Românã de Fotbal
a anunþat cã Tribunalul de Ar-
bitraj Sportiv de la Lausanne a
respins apelul echipei CSM Rm.
Vâlcea prin care se contesta
dreptul de promovare al CS
Universitatea Craiova în Liga I.
Apelul era fãcut împotriva ho-
tãrârii Comisiei de Recurs a
FRF ºi pretindea cã echipa din
Bãnie nu avea drept de promo-
vare, pentru cã nu avea trei ani
de existenþã. Cei de la Vâlcea
sperau ca decizia sã le fie favo-
rabilã, caz în care s-ar fi alãtu-
rat celor 14 echipe din Liga I.

„Conform deciziei pronunþa-
te de TAS, apelul formulat de

CSM Râmnicu Vâlcea pe data
de 10 decembrie 2014 împotri-
va deciziei Comisiei de Recurs
a FRF din 13 noiembrie 2014 a
fost respins. Ca urmare a deci-
ziei TAS, CSM Râmnicu Vâlcea
a fost obligat la plata a 1.000 de
franci elveþieni cãtre FRF ºi
LPF pentru cheltuieli de jude-
catã. Prin apelul formulat, CSM
Râmnicu Vâlcea a solicitat obli-
garea FRF ºi LPF la plata de
daune în valoare de 1.059.000
EUR, precum ºi înscrierea clu-
bului în sezonul 2015-2016 în
Liga 1. Decizia TAS este defini-
tivã”, se aratã în comunicatul
FRF.

Deºi pe lista lui Anghel Iordãnescu a fost iniþial un singur component
al Universitãþii Craiova, portarul Cristian Bãlgrãdean, ieri, pe adresa clu-
bului craiovean a sosit o telegramã de convocare ºi pentru Bogdan Vãtã-
jelu. Acesta a fost chemat dupã forfaitul declarat de cãpitanul tricolorilor,
Rãzvan Raþ, dar rãmâne a doua variantã pentru postul de fundaº stânga,
dupã Laszlo Sepsi, de la ASA Tg. Mureº. Olteanul se va prezenta astãzi la
Centrul Tehnic de la Mogoºoaia, aceastã veste scurtându-i astfel vacanþa
la doar 5 zile, fiindcã dupã încheierea acþiunea naþionalei este programatã
reunirea lotului craiovean. România va evolua pe 13 iunie în compania
reprezentativei similare a Irlandei de Nord, într-un meci de calificare din
preliminariile Campionatului European 2016. Partida este programatã pe
stadionul Windsor Park din Belfast. Reunirea alb-albaºtrilor este prevã-
zutã pentru 14 iunie. Vãtãjelu este jucãtorul Universitãþii Craiova cu cele
mai multe meciuri ºi minute jucate în sezonul recent încheiat, bifând 36
de jocuri ºi peste 3000 de minute la primul sãu sezon în Liga I. Totodatã,
fundaºul de 22 de ani a fost considerat de fanii olteni MVP-ul stagiunii
trecute, în care a marcat ºi un gol.

Vãtãjelu ºi-a scurtat vacanþa,
datoritã convocãrii la lot
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rului în partida
cu Rapid. În
plus, sud-ameri-
canul s-a impus
ºi ca un lider în
vestiar, primind
banderola de cã-
pitan dupã veni-
rea cuplului Câr-

þu-Sãndoi. Totuºi, returul nu a fost
pe mãsura aºteptãrilor. Brandan a
fost eliminat în meciul cu Steaua
ºi nu a mai avut prestaþiile din tur,
în meciul cu Chiajna accidentân-
du-se ºi revenind abia în ultima eta-
pã, cu CFR Cluj.  Absenþa sa a fost
invocatã de Emil Sãndoi, care a pus
pe seama ei prestaþiile modeste ºi
înfrângerile din finalul de campio-
nat. „Ne-am confruntat ºi cu pro-
bleme, pentru cã aþi vãzut ce în-
seamnã un Brandan în echipã, ne-
a lipsit în ultima perioadã ºi s-a
vãzut în rezultate” a spus Sãndoi.

Curãþenie
înainte de
„aprovizionare”

Deºi se aºtepta o întãrire masivã
a lotului în vara aceasta, aceasta nu
se va produce la Universitatea Cra-
iova. Antrenorii au fost înºtiinþaþi cã
posibilitãþile de a transfera sunt li-
mitate, aºa cã ºi-au redus ºi ei pre-

tenþiile, solicitând doar 3 jucãtori.
Totuºi, condiþiile sunt ca aceºtia sã
fie peste nivelul celor din lotul din
sezonul trecut, iar grupul de bazã
care a obþinut locul 5 sã fie pãstrat.
„La Universitatea este un grup su-
per, de accea am ºi subliniat cã
vreau sã fie menþinut ºi în plus sã
se aducã doar trei jucãtori care sã-
i sporeascã valoarea” ºi-a dezvãluit
pretenþiile Sorin Cârþu. În principal,
ar fi vizaþi ca posturi: un fundaº
central, un mijlocaº de creaþie ºi un
vârf percutant. Numai cã dacã ar
mai pãrãsi echipa anumiþi jucãtori
de bazã, aceºtia ar trebui înlocuiþi
cu fotbaliºti de valoare apropiatã,
aºa încât lista achiziþiilor s-ar putea
mãri. Transferurile ar fi condiþio-
nate ºi de disponibilizãrile care sunt
preconizate. Astfel, se va încerca
din nou rezilierea contractelor lui
Dãnãnae, Ferfelea ºi Curelea, dar ºi
detaºarea unor alþi fotbaliºti la alte
echipe, în calcul fiind luaþi Avrãmia,
Sin, Briceag sau chiar Frãsinescu,
acesta având un retur foarte slab.
Un alt jucãtor pe picior de plecare
de la Universitatea este Ionuþ Târ-
nãcop, care a fost ofertat deja de
nou-promovata ACS Poli Timiºoa-
ra. De asemenea, lui Silviu Izvora-
nu i-a expirat contractul, dar Sorin
Cârþu insistã pentru rãmânerea sto-
perului de 32 de ani în Bãnie.


