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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

Contestaþie respinsã la Curtea
de Apel Craiova!

Începe procesul reþelei
de braconieri sprijinite
de trei poliþiºti
de frontierã doljeni

evenimente / 4 interviu / 5Atenþie la valabilitatea cãrþilor
de identitate!

Alegerile locale parþiale
din Craiova ºi Iºalniþa
se apropie

În contextul alegerilor locale
parþiale ce se vor desfãºura în
data de 11 iunie 2017, în muni-
cipiul Craiova ºi în comuna Iºal-
niþa, Direcþia Publicã Comuni-
tarã de Evidenþã a Persoanelor
Dolj le reaminteºte cetãþenilor
din cele douã localitãþi faptul cã
exercitarea dreptului constitu-
þional de vot poate fi fãcutã în
baza unuia dintre urmãtoarele
acte de identitate valabile în
ziua votãrii: cartea de identita-
te, cartea de identitate provizo-
rie sau buletinul de identitate.
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- La noi, Popescule, e ca într-un
stup: trântorii în politicã ºi noi aler-
gãm dupã polen.

Tomy Herskovits:
„Israelul nu înseamnã
doar turism religios”

A locuit – vremelnic –
poetul George Coºbuc
la Craiova?

Domnul Petre Gigea Gorun,
fost primar al Craiovei, ex-
prim-vicepreºedinte al Consiliu-
lui Popular Judeþean Dolj, ca-
dru universitar, guvernator al
României la FMI, guvernator al
României la Banca Mondialã,
ministru al Finanþelor, consilier
al preºedintelui României, am-
basador extraordinar ºi plenipo-
tenþiar la Paris, ambasador la
UNESCO, cu recunoscute preo-
cupãri literare, în voluminoasa
lucrare „Primari ai Craiovei în
slujba Cetãþii (1964-2013)”, in-
sereazã undeva o informaþie,
trecutã, din pãcate, cu vederea.
Inclusiv de critica literarã.

Dupã mai bine de zece ani în
care a trecut printr-un amplu pro-
ces de consolidare, renovare, mo-
dernizare a imobilelor Secþiei de
Istorie-Arheologie, Laboratorului
de Restaurare-Conservare ºi Ca-
sei Bãniei ºi de amenajare a expo-
ziþiilor permanente pentru toate
secþiile, se poate spune cã Muzeul
Olteniei este cu adevãrat unul la
standarde europene.

Ieri, instituþia a deschis spre vi-
zitare ºi ultimele spaþii care rãmã-
seserã de amenajat, la etajul clã-
dirii din strada „Madona Dudu” nr.
14: expoziþia permanentã „Oltenia
Rediviva”, un periplu istoric ce în-
cepe de la marele Ban al Olteniei,
Mihai Viteazul, ºi se încheie cu de-
cãderea regimului comunist în
România, valorificând peste 400 de
obiecte de patrimoniu. Astfel, pu-
blicul este invitat la Secþia de Is-
torie-Arheologie într-un circuit
expoziþional modern ºi interactiv,
de aproximativ 1.960 mp, ce pre-
zintã cele mai importante tezaure
ºi piese de patrimoniu aflate în co-
lecþiile instituþiei muzeale, pentru
a cãrui amenajare Consiliul Jude-
þean Dolj a investit aproximativ
800.000 de euro.

Reprezentanþii Muzeului Olte-
niei se aºteaptã la un aflux de vizi-
tatori chiar de zilele acestea. ªi
asta pentru cã mâine, 20 mai, în
intervalul orar 18.00-2.00, accesul
în spaþiile expoziþionale este gra-
tuit, în cadrul evenimentului eu-
ropean Noaptea Muzeelor, la toate
cele trei secþii – Istorie-Arheolo-
gie, ªtiinþele Naturii ºi Etnografie.
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PNL ameninþã cu moþiune
simplã, dacã puterea
nu renunþã la plafonarea
indemnizaþiilor pentru mame

Preºedintele interimar al PNL
Raluca Turcan a declarat, ieri, cã
PNL va depune o moþiune simplã
dacã, pânã la finalul sãptãmânii,
guvernul nu va anunþa cã renunþã
la intenþia de plafonare a indem-
nizaþiilor pentru mame.

“PNL someazã Guvernul sã
anunþe pânã la finalul sãptãmânii
renunþarea la intenþia de plafona-
re a indemnizaþiilor pentru mame.
Soluþia stimulativã de creºtere a
natalitãþii este ca indemnizaþia sã
reprezinte 85% din venitul
salarial pe ultimele 12 luni. În caz
contrar, PNL va decide depunerea
unei moþiuni simple împotriva
ministrului Muncii. Ideea
plafonãrii indemnizaþieid e
creºtere a copilului este o aborda-
re toxicã care se contureazã la
nivelul actualului Guvern PSD-
ALDE”, a declarat Raluca
Turcan.

Turcan a mai spus cã în
campania electoralã, actualul
guvern se “erija în pomanagiul-
ºef”, care acum recurge la tãieri.

“Culmea este cã actualul
Guvern se erija în campanie în
«pomanagiul ºef», pentru a
constata acum cã ajunge la tãieri
ºi la antagonizarea unor categorii
sociale. Acelaºi tipar îl vedem ºi
la Legea salarizãrii unitare. În
mintea PSD e ca ºi cum natalita-
tea în România a explodat, ºi nu
suntem în realitate într-un declin
demografic accelerat, ºi nu ne
intereseazã sã stimulãm familiile
active care sã aibã copii cu acces
la o educaþie de calitate ºi deci cu
perspective pentru a aduce
ulterior bunãstare ºi prosperitate
þãrii”, a mai spus Turcan.

Preºedintele interimar al PNL
este de pãrere cã impactul
bugetar nu este unul “insuporta-
bil”, mai ales dacã se ia în calcul
rata natalitãþii. “În aceastã
chestiune NU este vorba de un
impact bugetar insuportabil, cu
atât mai mult cu cât este vorba de
natalitate. Dacã PSD are de fãcut
economii, sã se orienteze cãtre
restrângerea clicii de partid care
suprapopuleazã administraþia
controlatã de PSD. Va gãsi acolo
suficiente resurse ºi mult peste”, a
mai declarat Turcan.
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Preºedintele Kaus Iohannis a
declarat, ieri, cã DGPI este o in-
stituþie militarizatã ºi nu poate sã
funcþioneze fãrã avizul CSAT, pre-
cizând cã, “în ultimã instanþã”, va
ataca la CCR (Curtea Constituþio-
nalã ) legea votatã de Parlament.

“Aºa ceva nu se poate, este o
eroare, o greºealã, cum doriþi. Atâta
vreme cât instituþia este una militari-
zatã, nu poate sã funcþioneze fãrã
aviz CSAT. Punct. Iar, indiferent ce
doreºte Senatul sau Camera Depu-
taþilor, aºa funcþioneazã instituþiile în
România, conform Constituþiei ºi
dacã se menþine aceastã soluþie, care
este una neconstituþionalã, dupã pã-

Premierul Sorin Grindeanu a
declarat, ieri, dupã o întâlnire cu
ministrul Sãnãtãþii, cã urmeazã sã
fie aprobat un comitet de urgenþã
interministerial, care va gestiona
disfuncþionalitãþile apãrute în pro-
gramul de vaccinare. În Ministe-
rul Sãnãtãþii va apãrea ºi o unitate
managerialã de vaccin.

“Astãzi vom aproba, printr-un
memorandum, înfiinþarea unui co-
mitet interministerial de urgenþã
pentru soluþionarea disfuncþionali-
tãþilor apãrute din programul naþi-
onal de vaccinare. Este o chestiu-
ne extrem de importantã ºi totoda-
tã, tot astãzi se aprobã o nouã or-
ganigramã, o nouã funcþionare în
ministerul Sãnãtãþii, care conþine

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, ieri,
cã România e pregãtitã sã înceapã cât mai cu-
rând negocierile de aderare la OCDE (Organi-
zaþia pentru Cooperare ºi Dezvoltare Economi-
cã), statutul de membru al acestei organizaþii
urmând sã fie o reconfirmare a progresului eco-
nomic pe care l-a înregistrat þara noastrã ºi a
nivelului sãu de dezvoltare.

“România e pregãtitã sã demareze cât mai
curând negocierile de aderare la OCDE. Statu-
tul de membru al organizaþiei va fi o reconfir-
mare a progresului economic pe care l-a înre-
gistrat þara noastrã, a nivelului sãu de dezvolta-
re. Va însemna o administraþie publicã mai efi-
cientã ºi mai adaptatã la cerinþele unei lumi glo-
bale. Credem cu tãrie cã acest lucru se poate
întâmpla cât de curând. Suntem conºtienþi de
dificultatea procesului ºi suntem dispuºi sã fa-
cem tot ce putem, tot ceea ce depinde de noi în
acest sens”, a declarat Sorin Grindeanu, pre-
zent la dezbaterea “România ºi OCDE – Per-
spective actuale ºi viitoare”, care se desfãºoarã
la sediul BNR.

El a mai spus cã este nevoie nu doar de

Guvernul a decis, ieri, prin Ho-
tãrâre, ca ziua de 2 iunie sã fie zi
liberã, urmând ca aceasta sã fie re-
cuperatã pe data de 10 iunie sau frac-
þionat pânã pe 16 iunie. „Pentru ziua
stabilitã ca zi liberã, instituþiile publi-
ce îºi vor desfãºura activitatea în
regim de program normal în ziua de
10 iunie 2017 sau se vor prelungi
corespunzãtor timpul de lucru pânã
pe data de 16 iunie 2017, potrivit pla-
nificãrilor stabilite”, se specificã în
Hotãrârea Executivului.

Potrivit documentului, nu se
acordã zi liberã în 2 iunie pentru
locurile de muncã în care activita-

Preºedintele Klaus Iohannis va ataca
la CCR ordonanþa de modificare a
procedurii de numire a ºefului DGPI

rerea mea, evident cã
speþa va merge la Cur-
tea Constituþionalã.
(...) În ultimã instanþã
voi ataca eu la Curtea
Constituþionalã, dar
deocamdatã aºteptãm
sã-ºi revinã Parlamen-
tul ºi sã intre în nor-
malitate”, a declarat
preºedintele Klaus
Iohannis.

ªeful statului este
de pãrere cã atât în cazul ordonanþei
care modificã procedura de numire
a ºefului DGPI, cât ºi cea privind
conducerea ANCOM, este vorba de
o “raþiune politicã” a puterii, de a
“elimina preºedintele, respectiv
CSAT, din anumite proceduri”.

“Eu vãd aici o raþiune politicã
din partea PSD. Este destul de evi-
dent dupã speþa cu ANCOM acum
speþa cu acest serviciu al Ministe-
rului de Interne, se încearcã din
partea PSD sã se elimine instituþia
preºedintelui, respectiv CSAT din
anumite proceduri. Este o eroare”,
a conchis preºedintele.

Bugetarii vor recupera
ziua de 2 iunie pe 10 iunie

tea nu poate fi întreruptã datoritã
caracterului procesului de produc-
þie sau specificului activitãþii. De
asemenea, nu se acordã zi liberã
magistraþilor ºi celorlalte categorii
de personal din cadrul instanþelor
judecãtoreºti implicate în soluþiona-
rea proceselor cu termen în data de
2 iunie ºi nici participanþilor în aces-
te procese.

Executivul a luat decizia de a da
liber bugetarilor pe 2 iunie pentru a
se face „punte” între 1 iunie, decla-
ratã nelucrãtoare, ºi zilele de sâm-
bãtã, duminicã ºi luni, a doua zi de
Rusalii, sãrbãtoare legalã.

Premierul Sorin Grindeanu: România e pregãtitã sã înceapã
cât mai curând negocierile de aderare la OCDE

Comitet interministerial de urgenþã care se va ocupa de „problema vaccinului”
ºi un nou modul, o unitate de ma-
nagement a vaccinãri, iar aceastã
unitate va fi responsabilã de tot ceea
ce înseamnã procesul de vaccina-
re de la achiziþionare pânã la admi-
nistrarea vaccinului incluzând aici,
ºi chiar þin sã subliniez acest lu-
cru, campania de conºtientizare a
populaþiei. Este o chestiune extrem
de importantã. Din pãcate Minis-
terul Sãnãtãþii a trebuit, în aceste
luni, sã acþioneze într-o formã pom-
pieristicã sã stingã diverse focuri
apãrute prin proasta gestiune tre-
cutã”, a declarat Grindeanu.

Ministrul Sãnãtãþii a explicat cã
noua unitate de management, care
se va înfiinþa la nivelul instituþiei,
“va avea cinci membri, va fi coor-

donatã de cãtre doamna Pistol de
la INSP ºi va avea componentã de
achiziþii, componentã de sãnãtate
publicã, componentã juridicã. Va
avea absolut toate componentele”.

În acelaºi timp, Sorin Grindeanu
a adãugat cã este necesar sã se cre-
eze un cadru predictibil pentru a nu
se mai ajunge în situaþia actualã, în
care România rãmâne fãrã vaccinuri.
“Odatã rezolvatã aceastã crizã, do-
rinþa mea ºi a noastrã este sã creãm
acel cadru predictibil care sã nu ne
mai aducã în situaþii de acest tip.
Odatã cu legea vaccinãrii care se aflã
în acest moment în dezbatere, cred
cã vom reuºi sã creãm acest cadru
care sã ne aºeze pe o bazã corectã,
o bazã care aºa cum spuneam sã fie

una predictibilã care sã nu ne mai
ducã în situaþii aºa cum am avut ºi
cum avem. Cred cã este important
sã gestionãm bine ºi campania de
vaccinare antigripalã , trebuie sã se
desfãºoare în aceeaºi parametri ast-
fel încât sã asigurãm pe de o parte
necesarul de vaccinuri, pe de altã
parte sã facem tot ceea ce þine de
noi în a conºtientiza populaþia de
necesitatea vaccinãrii. Pe de altã par-
te, sã se punã la punct tot acest lanþ
de la achiziþie pânã la administrare”,
a afirmat Sorin Grindeanu.

Anterior declaraþiilor publice,
Sorin Grindeanu a avut o discuþie
cu ministrul Sãnãtãþii, Florian Bo-
dog, pe tema situaþiei din sistemul
de sãnãtate.

voinþa României, ci ºi de sprijinul partenerilor
externi, state membre ale OCDE. “Pe statele
membre ale OCDE ne dorim sã putem conta
pentru a ne atinge acest obiectiv. Largul spri-
jin al mediului de afaceri, al Parlamentului, al

BNR, al formatorilor de opinie din România,
al mediului academic cred cã le putem con-
stata pe deplin”, a adãugat premierul.

Grindeanu a amintit ºi de creºterea econo-
micã a României în primele patru luni ale anu-
lui, dar a þinut sã precizeze cã aceastã perfor-
manþã nu înseamnã relaxare. “Asta nu înseam-
nã cã trebuie sã ne relaxãm sau sã ne culcãm
pe o ureche. Din contrã, ºtim cã trebuie sã
menþinem acest ritm ºi mai ºtim cã aceastã
creºtere trebuie sã fie realizatã în mod solid,
sustenabil ºi responsabil. De aceea cred cã ne-
cesar sã facem reformele vitale prin asimilarea
celor mai bune practici ºi standarde existente,
iar, aici, OCDE este liderul cunoscut în mate-
rie de guvernanþã economicã globalã cu care
vrem sã cooperãm. Am fãcut deja paºi impor-
tanþi, aºa cum am spus, paºi în acest sens, vrem
ca aceastã dinamicã sã continue ºi sã se ampli-
fice”, a conchis Grindeanu.

OCDE este o organizaþie internaþionalã a ace-
lor naþiuni dezvoltate care acceptã principiile
democraþiei reprezentative ºi a economiei de
piaþã libere.
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Pe drumul spre Calafat!Pe drumul spre Calafat!Pe drumul spre Calafat!Pe drumul spre Calafat!Pe drumul spre Calafat!
MIRCEA CANÞÃR

Poate toatã Oltenia, cu judeþele ei
surori, „cãuº al palmei vechilor tã-
ciuni”, e neîndoielnic fabuloasã, de-a
dreptul, în acest anotimp al primãve-
rii, cãruia nu îi putea sãri rândul, dar
Doljul – nu ºtiu de ce – le întrece pe
toate, prin întinderea nesfârºitã a
câmpiei, verdele ei crud, intens, nã-
valnic ºi clocotitor, arãtându-ne ce
poate face natura într-o lume ca a
noastrã. ªi dacã vreþi sã ºtiþi ce e bas-
mul, ce e vraja, nu rãmâneþi strãini
de ceea ce meritã vãzut: întinse la-
nuri de grâu ºi neîndoielnic orz, atins
timid de pârg ºi alte culturi agricole,
înviorate vizibil de stropii binecuvân-

taþi de ploaie, încât odatã, ºi mai mult
decât oricând, tabloul sã parã un vis
ireal. Pânã la Calafat, pe drumul na-
þional ca-n palmã, chiar aºa, priveliº-
tea este seducãtoare, începând cam de
la Periºor, trecând prin Giubega, Ga-
licea Mare, traversând Moþãþeiul,
unde la cunoscuta intersecþie a dru-
murilor ai sã zãreºti vestiþii grãdinari
ai locului ademenindu-te cu trufan-
dale de sezon. ªi deja copii ai satelor
aferente, cu pungi de cãpºune frage-
de, pe marginea drumului, îþi fac
semne sã îi iei în seamã. Strãbãteam,
deunãzi, un câmp fãrã sfârºit, în as-
finþit, sub un cer ce nu înceta sã fie

mohorât, decât pentru a deveni trist,
ºi lanuri viguroase de grâu, porumb
ºi floarea-soarelui stãvileau, din loc
în loc, galbena mare a rapiþei, impla-
cabilã în felul ei, proclamându-ºi ma-
turitatea, sau avansul în vegetaþie,
dar mai ales culoarea. În confrunta-
rea celor douã culori stãtea uriaºa în-
cãrcãturã cromaticã ºi marele farmec
al priveliºtii. Tufe de pelin, de muºe-
þel ºi romaniþã, de flori de câmp al-
bastre ºi albe, rãspândind un difuz
efluviu de parfum plãcut, se ameste-
cã, la marginea culturilor agricole, cu
rarã îndãrãtnicie, etalându-ºi vitali-
tatea. ªi... macii, iviþi când tocmai îi

uitasem, în neverosimila lor culoare,
cum pot rãmâne atât de roºii ,  în
imensitatea câmpului, pe care parcã
încearcã sã-l incendieze? Contem-
plând imaginea îþi dai seama sau poþi
crede cã dacã în locul culorilor ar fi
voci, de oameni, o orchestrã simfoni-
cã s-ar naºte în inima nopþii, cum ar
fi spus Maria Rilke. ªi în afara exal-
tãrii pasagere, totul nu pare decât o
treabã a pictorilor. Cum salcâmii în-
cep sã înnebuneascã, vorba menestre-
lului, sub razele calde ºi luminoase ale
soarelui lunii mai, Doljul chiar este o
întindere geograficã de basm în acest
anotimp.

Cetãþenii din localitãþile Craio-
va ºi Iºalniþa sunt sfãtuiþi de con-
ducerea Direcþiei Publice Comu-
nitare de Evidenþã a Persoanelor
Dolj sã verifice dacã deþin acte
de identitate sau dacã deþin acte
de identitate al cãror termen de
valabilitate a expirat – data la
care expirã actul de identitate
este ziua de naºtere. Iniþiativa
vine ca urmare a apropiatelor ale-
geri locale parþiale ce se vor or-
ganiza pentru ocuparea funcþii-
lor de primar în municipiul Cra-
iova ºi comuna Iºalniþa.

Vizaþi: cei din Craiova
ºi Iºalniþa

Persoanele care domiciliazã
pe raza celor douã localitãþi ºi
care au pierdut actul de identi-
tate sau deþin acte de identitate
al cãror termen de valabilitate a
expirat se pot prezenta la ghiºe-
ele serviciului public comunitar
local de evidenþã a persoanelor
pe raza cãruia domiciliazã, res-
pectiv la Direcþia de Evidenþã a
Persoanelor a municipiului Cra-
iova cu sediul în municipiul Cra-

Atenþie la valabilitatea cãrþilor de identitate!

În contextul alegerilor locale parþiale ce se
vor desfãºura în data de 11 iunie 2017, în mu-
nicipiul Craiova ºi în comuna Iºalniþa, Direc-
þia Publicã Comunitarã de Evidenþã a Persoa-
nelor Dolj le reaminteºte cetãþenilor din cele
douã localitãþi faptul cã exercitarea dreptului
constituþional de vot poate fi fãcutã în baza
unuia dintre urmãtoarele acte de identitate

valabile în ziua votãrii: cartea de identitate,
cartea de identitate provizorie sau buletinul
de identitate. Prin urmare, oamenii sunt în-
drumaþi sã-ºi verifice valabilitatea actului de
identitate, iar dacã aceasta a expirat, sã mear-
gã la serviciului public comunitar local de
evidenþã a persoanelor pe raza cãruia domi-
ciliazã pentru preschimbare.

iova, strada Unirii nr. 45, sau,
dupã caz, la Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor Iºalniþa, cu sediul în
comuna Iºalniþa, strada „Preot
Grigore Þolescu” nr. 22, în ve-
derea depunerii cererilor pentru
eliberarea actelor de identitate ºi
a documentelor necesare.

„Cererea de eliberare a actu-
lui de identitate va fi pusã la dis-
poziþie de personalul serviciu-
lui public comunitar local de
evidenþã a persoanelor ºi trebuie
sã fie însoþitã de urmãtoarele
documente: certificatul de naº-
tere, original ºi copie; certifi-
catul de cãsãtorie, în cazul per-
soanelor cãsãtorite sau al soþu-
lui supravieþuitor, original ºi
copie; hotãrârea de divorþ defi-
nitivã ºi irevocabilã/certificatul
de divorþ,  dupã caz, original ºi
copie; certificatul de deces al
soþului/soþiei decedat/decedate,
în cazul soþului supravieþuitor-
,original ºi copie; certificatele
de naºtere ale copiilor cu vâr-
sta mai micã de 14 ani, dupã
caz, original ºi copie; documen-

tul cu care se face dovada adre-
sei de domiciliu, original ºi co-
pie; actul de identitate; cartea
de alegãtor(dacã este cazul);
chitanþa reprezentând contrava-
loarea actului de identitate”, a
precizat Mihai Ciprian Bobo-
cicã, director executiv al Direc-
þiei Publice Comunitare de Evi-
denþã a Persoanelor Dolj.

Carte de identitate
provizorie, pentru cei
fãrã documentele
solicitate

Cererile însoþite de toate do-
cumentele prevãzute de lege vor
fi soluþionate prin eliberarea de
cãrþi de identitate, iar în cazul
persoanelor care din diverse
motive nu pot prezenta toate do-

cumentele vor fi eliberate cãrþi
de identitate provizorii cu vala-
bilitate de un an.

„Contravaloarea documente-
lor de identitate – 7 lei în cazul
cãrþii de identitate ºi 1 leu în
cazul cãrþii de identitate provi-
zorii – se achitã la sediul servi-
ciului public comunitar de evi-
denþã a persoanelor pe raza cã-
ruia solicitantul are domiciliul
ori la structura de taxe ºi im-
pozite din cadrul Primãriei în
subordinea cãreia funcþioneazã
serviciul public comunitar local
de evidenþã a persoanelor”, a
mai specificat Mihai Ciprian
Bobocicã.

Pentru informaþii suplimentare
sau sesizarea unor situaþii deose-
bite, persoanele se pot adresa ser-
viciului public comunitar local de

evidenþã a persoanelor în a cãrei
razã de competenþã îºi au domi-
ciliul sau pot contacta Direcþia Pu-
blicã Comunitarã de Evidenþã a
Persoanelor Dolj, la numerele de
telefon: 0351.43.70.38 sau
0351.43.70.39.

Primãria Craiova
se pregãteºte tehnic

Municipalitatea craioveanã a
lansat în SEAP o notificare cu nr.
93179 pentru achiziþie de materi-
ale pentru desfãºurarea alegerilor
locale parþiale. Se vor achiziþiona
tuºiere metalice – 692 de bucãþi;
flacoane cu tuº – 865 bucãþi; eti-
chete format A5 – 5 topuri; pi-
xuri – 1.557 buc., dosare plic cu-
loare alb A4 – 1.100 buc.

VALENTIN CEAUªESCU

Alegerile locale parþiale
din Craiova ºi Iºalniþa se apropie

Alegerile locale parþiale
din Craiova ºi Iºalniþa se apropie

Alegerile locale parþiale
din Craiova ºi Iºalniþa se apropie
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Magistraþii de la Curtea de Apel
Craiova au respins, miercuri, 17
mai a.c., contestaþia formulatã de
Aurel Iovan, poliþistul de frontierã
doljean arestat în octombrie anul

Magistraþii Tribunalului Dolj au
hotãrât, ieri, sã menþinã mãsura
arestului preventiv faþã de fraþii
Gabriel ºi Luigi Teodorescu, de
23, respectiv 20 din Craiova, acu-
zaþi cã l-au omorât pe Antoni-Io-
nuþ Fieraru zis „Mârlici”, de 20 de
ani, tot din municipiu: „Menþine
mãsura arestului pre-
ventiv cu privire la
inculpaþii Teodorescu
Luigi ºi Teodorescu
Gabriel, mãsurã dis-
pusã prin încheierea
nr. 305 din data de
07.12.2016 a judecã-
torului de drepturi ºi
libertãþi din cadrul
Tribunalului Dolj.
Cheltuielile judiciare
rãmân în sarcina sta-
tului. Cu drept de con-
testaþie în termen de
48 ore de la comuni-
care. Pronunþatã în

Contestaþie respinsã la Curtea de Apel Craiova!

Începe procesul reþelei de braconieriÎncepe procesul reþelei de braconieriÎncepe procesul reþelei de braconieriÎncepe procesul reþelei de braconieriÎncepe procesul reþelei de braconieri
sprijinite de trei poliþiºti de frontierã doljenisprijinite de trei poliþiºti de frontierã doljenisprijinite de trei poliþiºti de frontierã doljenisprijinite de trei poliþiºti de frontierã doljenisprijinite de trei poliþiºti de frontierã doljeni

Procesul poliþistului de frontierã arestat
în octombrie anul trecut pentru proteja-
rea ºi coordonarea unei reþele de braco-
nieri urmeazã sã înceapã. Curtea de Apel
Craiova a respins, miercuri, ca nefonda-
tã, contestaþia fãcutã de inculpat împotri-
va hotãrârii din 20 martie a Tribunalului
Dolj prin care s-a dispus începerea jude-
cãrii cauzei. Agentul, împreunã cu doi co-
legi care i-au fost complici, furnizându-i

informaþii care sã-l ajute sã-ºi fereascã
protejaþii, dar ºi braconierii pe care i-a
ajutat, în total nouã inculpaþi, au fost tri-
miºi în judecatã de procurorii Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj într-un dosar
vizând comiterea unor infracþiuni de con-
stituire a unui grup infracþional organizat,
luare de mitã, braconaj, folosirea de in-
formaþii care nu sunt destinate publicitã-
þii ºi complicitate la aceste infracþiuni.

trecut pentru protejarea ºi coordo-
narea unei reþele de braconieri,
împotriva hotãrârii din 20 martie
a.c. prin care Tribunalul Dolj a dis-
pus începerea procesului în cazul

sãu ºi a complicilor sãi: „Respin-
ge contestaþia formulatã de incul-
patul Iovan Aurel, ca nefondatã.
Obligã inculpatul contestator la
100 lei cheltuieli judiciare statu-
lui. onorariul avocaþilor din ofi-
ciu rãmâne în sarcina statului.
Definitivã. Pronunþatã în Came-
ra de Consiliu azi 17 mai 2017”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei.

Hotãrârea fiind definitivã, jude-
cãtorii de la Tribunal urmeazã sã
stabileascã acum primul termen de
judecatã. În hotãrârea atacatã de
Iovan, judecãtorii Tribunalului Dolj
au constatat legalitatea administrã-
rii probelor ºi a efectuãrii actelor
de urmãrire penalã ºi au dispus
începerea judecãþii cauzei privind
pe inculpaþii Iovan Aurel, ªarlã
Florin, Ozunu Alexandru Ovidiu,
Bãrbulescu Cosmin Bogdan, Ba-
laci Nicolae, Grecu Gheorghe

Cãtãlin, Andrei Sorin, Tãtoiu
Florin Valentin, Bozgan Gigi.

Reamintim cã, pe 9 ianuarie a.c.,
s-a înregistrat la Tribunalul Dolj
dosarul în care procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj i-
au trimis în judecatã pe cei nouã
inculpaþi, iar acum dosarul a ieºit
din camera preliminarã. În urma
unei anchete complexe, desfãºu-
ratã de procurori împreunã cu ofi-
þerii de poliþie judiciarã ai Serviciului
Judeþean Anticorupþie Dolj, s-a sta-
bilit faptul cã, în perioada iunie –
octombrie 2016, Balaci Nicolae,-
 ªarlã Florin, Ozunu Alexandru
Ovidiu ºi Bãrbulescu Cosmin Bog-
dan s-au deplasat în zona Bistreþ,
judeþul Dolj, unde, pe timpul nop-
þii, au braconat prin împuºcare
mistreþi ºi iepuri, acest lucru în-

tâmplându-se pe timpul executãrii
serviciului de cãtre agentul de po-
liþie Iovan Aurel care avea în com-
petenþã zona respectivã.

Agentul de poliþie facilita braco-
nierilor accesul în perimetrul fon-
dului cinegetic, iar dupã ce aceºtia
împuºcau animalele sãlbatice, le
asigura pãrãsirea în siguranþã a
zonei, pentru aceste facilitãþi Io-
van Aurel primind ulterior foloase
necuvenite, respectiv vânat braco-
nat, în valoare de aproximativ
2.500 euro. Pe parcursul cercetã-
rilor, anchetatorii au mai stabilit cã
agentul Aurel Iovan a fost sprijinit
ºi de doi dintre colegii sãi, Cãtãlin
Gheorghe Grecu ºi Sorin Andrei,
care i-au oferit informaþii secrete
de serviciu sau nepublice, pentru
ca protejaþii sãi sã nu fie prinºi.

Fraþii TFraþii TFraþii TFraþii TFraþii Teodorescu, acuzaþi de crima din Craioviþa Nouã, menþinuþi în aresteodorescu, acuzaþi de crima din Craioviþa Nouã, menþinuþi în aresteodorescu, acuzaþi de crima din Craioviþa Nouã, menþinuþi în aresteodorescu, acuzaþi de crima din Craioviþa Nouã, menþinuþi în aresteodorescu, acuzaþi de crima din Craioviþa Nouã, menþinuþi în arest
Fraþii Gabriel ºi Luigi Teodorescu, de 23, respectiv 20

de ani, din Craiova, trimiºi în judecatã pentru omor, în
cazul tânãrului înjunghiat mortal în cartierul craiovean
Craioviþa Nouã, au fost menþinuþi, ieri, de judecãtorii de la
Tribunalul Dolj, în spatele gratiilor. În plus, aceeaºi instan-
þã urmeazã sã se pronunþe sãptãmâna viitoare cu privire
la legalitatea rechizitoriului prin care procurorii Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj i-au trimis în judecatã pe cei
doi inculpaþi, ambii fiind acuzaþi de omor, lovire ºi alte
violenþe ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii publice.

Camera de Consiliu, azi,
18.05.2017”, se aratã în hotãrâ-
rea instanþei. În plus, tot ieri, jude-
cãtorii de la Tribunal au anunþat cã
urmeazã se pronunþe pe 22 mai
a.c. cu privire la legalitatea rechi-
zitoriului ºi a probatoriului admi-
nistrat în cauzã de procurori.

Au abandonat victima în stradã
ºi au fugit

Reamintim cã pe 29 martie a.c.
s-a înregistrat la Tribunalul Dolj
dosarul în care procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj i-
au trimis în judecatã pe fraþii Luigi
ºi Gabriel Teodorescu, pentru cri-
ma din noaptea de 5 spre 6 decem-
brie 2016, din Craioviþa Nouã, în
sarcina fiecãruia fiind reþinutã in-
fracþiunea de omor, la care se
adaugã lovire ºi alte violenþe ºi tul-
burarea ordinii ºi liniºtii publice.
Faþã de Luigi Teodorescu se înce-
puse urmãrirea penalã pentru com-
plicitate la omor, însã procurorii,
în baza probelor strânse, au hotã-
rât sã-i schimbe încadrarea juridi-

cã a faptei, reþinând ºi
la el infracþiunea de
omor, la care a fost
coautor, victima fiind
Antoni-Ionuþ Fieraru
zis „Mârlici”, în vârstã
de 20 de ani. Discuþiile
între tineri au ponit de
la relaþiile fiecãruia cu
o fatã „Bianca”. În sea-
ra de 5 decembrie
2016, Fieraru l-a sunat
pe Luigi Teodorescu
pentru a-i reproºa ati-
tudinea sa faþã de
„Bianca”, iar discuþiile
au degenerat, cei doi

adresându-ºi reciproc injurii. În
acest context, victima a insistat sã
se întâlneascã cu Luigi pentru a
tranºa acest diferend. Fiecare ºi-a
luat „întãriri”, mai mulþi prieteni ºi
rude, cele douã grupuri ajungând
în dreptul Poºtei din Craioviþa
Nouã cu mai multe maºini, în ju-
rul orei 1.45 – 2.00. Dupã ce Ga-
briel Teodorescu a lovit un tânãr
cu mânerul unui cuþit în cap, o
parte dintre susþinãtori au fugit,
concomitent fiind lovit ºi Antoni
Ionuþ Fieraru (cel mai probabil cu
mânerul de la cuþitul de panoplie).
Tânãrul a fugit cãtre bulevardul
Tineretului, urmãrit îndeaproape
de fraþii Teodorescu, care l-au
prins când a ajuns lângã gardul
despãrþitor dintre benzile de circu-
laþie ale bulevardului Tineretului ºi
au început sã-l loveascã simultan,
Fieraru apãrându-se cu braþele. ªi-

a pierdut ºi ochelarii, astfel cã, mai
spun anchetatorii, „profitând de
starea de vulnerabilitate ºi impo-
sibilitatea de ripostã în care se afla
acesta, fiind flancat ºi imobilizat
de inculpatul Teodorescu Luigi, in-
culpatul Teodorescu Gabriel i-a
aplicat victimei cel puþin douã lo-
vituri cu un al doilea cuþit pe care
îl avea asupra sa (având lama ra-
batabilã de aproximativ 18 cm lun-
gime ºi 3 cm lãþime), dintre care
una în zona cervicalã anterioarã,
care i-a secþionat douã artere san-
guine majore, cauzându-i leziuni
traumatice care i-au produs în
scurt timp decesul”.

Cei doi fraþi au abandonat victi-
ma în stradã, au plecat în Drãgã-
ºani, judeþul Vâlcea, unde locuia o
rudã ºi au ascuns acolo cuþitul fo-
losit la uciderea lui Fieraru, însã la
revenirea în Craiova au fost prinºi.



cuvântul libertãþii / 5vineri, 19 mai 2017 interviuinterviuinterviuinterviuinterviu

- Domnule Tomy Hersko-
vits, ce le recomandaþi turiº-
tilor craioveni care intenþio-
neazã sã-ºi petreacã o vacan-
þã sau un city-break în Isra-
el? Mai ales cã din 19 iunie vor
putea sã zboare direct spre Tel
Aviv.

- Din ceea ce am observat de-
a lungul anilor, pot spune cã 50-
60% din turiºtii români care vi-
ziteazã Israelul sunt pelerini. Ma-
rea mea dorinþã este sã-i conving
pe români cã Israelul nu este
doar þara Bibliei, este o þarã în
care chiar ai ce vedea, o þarã de
mari contraste. Israelul nu în-
seamnã doar turism religios. Sã
spunem cã dacã stai patru zile în
Ierusalim ai vãzut tot ce meritã
vãzut: de la Via Dolorosa pânã la
Sfântul Mormânt, toate lãcaºuri-
le sfinte, indiferent dacã sunt
catolice sau ortodoxe. Totul se
desfãºoarã într-un fel de evlavie,
pentru cã simþi în Ierusalim în-
cãrcãtura aceasta. Apoi, dacã se
merge la Tel Aviv ai impresia cã
eºti în cu totul altã þarã. 320 de
kilometri de þãrm ºi de plajã din
nord pânã în sud, 13 kilometri
numai la Tel Aviv, în zona hote-
lurilor. Sunt restaurante de toate
genurile. De la cele cu specific
indian la cele ruseºti. ªi, bineîn-
þeles, la loc de cinste cele româ-
neºti, cu mititei, sãrmãluþe, cior-
be. Cineva chiar a fãcut o statis-
ticã ºi din punct de vedere gas-
tronomic sunt reprezentate 77 de
neamuri. Toate restaurantele sunt

Peste trei milioane de turiºti viziteazã în fiecare an
Israelul, atraºi de locurile sfinte, de oraºele încãrcate de
istorie, dar ºi de vibraþia cu care te întâmpinã staþiunile
moderne ridicate la malul Mediteranei, al Mãrii Galile-
ei, Mãrii Roºii sau Mãrii Moarte. Tomy Herskovits, Sales

& Marketing Manager pentru Europa de Est al Tour
operatorului ºi Agenþiei de turism Yael Adventures, îi

încurajeazã pe turiºtii români sã vinã în vacanþã ºi sã se
distreze pe însoritele plaje, în cluburile pline de viaþã din

Tel Aviv, sã descopere Israelul cu toate frumuseþile lui.
Pânã în acest moment, majoritatea românilor care decid

sã viziteze aceastã zonã o fac doar din perspectiva turismu-
lui ecumenic, numai cã Israelul are mult mai multe

atracþii, iar o vacanþã reuºitã ar trebui sã împleteascã
vizitarea locurilor sfinte cu terasele, cluburile ºi distrac-
þiile din staþiunile, cu un peisaj mirific. Ierusalimul, de

exemplu, este cel mai mare oraº fiind cunoscut ca Oraºul
Sfânt sau Tãrâmul Fãgãduinþei. Tel Aviv este cel mai

modern ºi occidental loc din Israel, precum ºi centrul
economic al þãrii, populaþia fiind alcãtuitã în special din
tineri. Stilul Bauhaus unic al clãdirilor din Tel Aviv i-a

adus renumele de „oraºul alb”, iar din anul 2003 acestea
au fost incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO. Poves-

tea Tel Avivului este strâns legatã de însãºi renaºterea
Israelului modern. Însã Tel Aviv nu este doar istorie, ci

este unul dintre oraºele cele mai pline de viaþã din lume.
Craiovenii vor putea sã cãlãtoreascã mult mai uºor cãtre
Israel, pentru cã din 19 iunie se va putea zbura direct spre

Tel Aviv de pe Aeroportul internaþional din Bãnie.

Interviu realizat de RADU ILICEANU ºi MARGA BULUGEAN

deschise pânã la 3-4 dimineaþa.
Este cu totul altfel viaþa. Adicã
existã ºi aceastã variantã pe lân-
gã turismul religios.

- A avut de suferit turismul
de pe urma ameninþãrilor te-
roriste?

- Unul din motivele pentru care
a crescut turismul spre Ungaria
cu 18% ºi spre România cu 16%
este pentru cã lumea a început
sã se fereascã de þãri precum
Franþa, mai ales de Paris, de Lon-
dra, de Berlin. Aºa cã s-a întãrit
turismul spre þãrile estice, unde
eºti mai sigur. Israelul a suferit
din cauza ameninþãrilor teroris-
te, dar ºi-a luat ºi mãsurile pre-
ventive, pe care acum le îmbrã-
þiºeazã toate þãrile. Începând cu
El Al, care în anii 75 îþi cerea sã
povesteºti unde ai locuit, ce ai
fãcut, unde ai fost... se mai su-
pãrau turiºtii pentru cã se mai
întârzia la securitate la aeroport.
Erau o mulþime de întrebãri ºi re-
veneau asupra aceleaºi întrebãri
zece minute mai târziu tocmai
pentru a verifica dacã ai spus
adevãrul.

- Cum este prezentat Isra-
elul în agenþiile de turism ro-
mâneºti?

- Am încercat din rãsputeri sã
prezentãm ºi altã laturã a Israe-
lului. Am încercat sã facem ºi tu-
rism care sã-i ducã spre Marea
Moartã, turism medical, pentru
cã acolo sunt cele mai bune tra-

tamente împotriva psoriazisului.
Poate chiar cel mai bun din lume.
Preþurile sunt, într-adevãr, mai
mari, pentru cã sunt medici foar-
te pricepuþi. În plus, acolo hote-
lurile sunt de lux. Turismul me-
dical în Israel este foarte puter-
nic spre Rusia. Israelul are ieºire
la patru mãri: Mediterana, Marea
Roºie, Marea Galileei ºi Marea
Moartã. În afarã de aceasta, sunt
o mulþime de festivaluri ºi de
concerte. Ungurii vin foarte mult
la Netania, o staþiune între Haifa
ºi Tel Aviv, la jumãtatea drumu-
lui, la mare. Are niºte hoteluri
splendide, la jumãtate de preþ faþã
de Tel Aviv.

- Ar putea fi inclusã Craio-
va într-un circuit turistic pen-
tru turiºti israelieni? Are po-
tenþial zona Olteniei?

- Pentru Oltenia m-am gândit
la un itinerariu care ar trebui sã
cuprindã puþin ºi zona de la Du-
nãre, sã cobor pânã la Calafat,
sã merg spre Orºova, poate cã
pot face ºi o parte pe Dunãre.
Înainte de a stabili un circuit
vreau sã vãd însã totul cu ochii
mei: hotelurile, traseele. Mai ales
calitatea hotelurile, pentru cã
spre exemplu sunt niºte lucruri
care þin de religie: sã nu fie îm-
preunã lactatele cu carne, sã nu
fie prea multã carne de porc, sã
mai existe ºi altceva, sã fie mul-
te salate, roºii, castraveþi. Mi-ar
plãcea sã ajung ºi la Herculane,
pentru cã este o zonã splendidã.

La Cluj am avut foarte mare
succes. Nu era cunoscutã Tran-
silvania. Eu fiind din zonã, în-
cercam neapãrat sã introducem
acest circuit. În momentul în
care a pornit zborul spre Cluj,
lucrurile s-au schimbat. Înainte
de asta turiºtii din Israel fãceau
cam acelaºi traseu: Sinaia – Pre-
deal – Braºov. Apoi, pentru cã
majoritatea evreilor români sta-
biliþi în Israel sunt din Moldova,
se mergea cãtre Bacãu, spre Iaºi
ºi mai sus, spre Bucovina, care
este splendidã. În Israel perioa-
da de pelerinaj este din luna oc-
tombrie pânã în luna iunie. Apoi
este un pic prea cald. Deºi tem-
peraturile nu depãºesc 32 de
grade Celsius. La Bucureºti am
prins ºi 38 de grade, iar la Bu-
dapesta chiar 40 de grade. În
cele trei luni avem turism mai
intens în sens invers, dinspre Is-
rael spre Cluj. ªi se face Tran-
silvania, se ajunge la Târgu
Mureº, Sighiºoara, Sovata, Cluj.

- Vã gândiþi sã recomandaþi
aceastã zonã ºi unor oameni
de afaceri israelieni care sã
vinã ºi sã investeascã aici?

- Am avut o întâlnire aici cu
domnul Ion Prioteasa, cu dom-
nul profesor Corneliu Sabetay, cu
domnul Dragoº Turculeanu ºi
câteva personalitãþi. Voi încerca
sã îi pun în legãturã cu câþiva oa-
meni de afaceri israelieni din do-

menii ca medicina, agriculturã,
farmaceuticã ºi IT, bineînþeles.
Existã posibilitatea ca ºi mai mulþi
studenþi israelieni sã vinã sã stu-
dieze medicina la Craiova. ªi în
agriculturã, am înþeles cã zona
aceasta este tot mai expusã la
arºiþã. În Israel, din luna martie
pânã în luna noiembrie nu vedem
un strop de ploaie. Specialiºtii
israelieni au descoperit o mulþi-
me de inovaþii în lupta împotriva
secetei, pe care ar putea sã le
aducã ºi aici.

- În general, aeroportul din
Craiova este folosit ºi de bul-
garii din apropierea graniþei
cu România ºi de sârbi. Ar pu-
tea aceºtia sã zboare ºi spre Is-
rael ?

- Cred cã ºi bulgarii ºi sârbii
din apropierea graniþei vor dori
sã cãlãtoreascã spre Israel din
Craiova. Am înþeles de la dom-
nul director al aeroportului cã
parcarea este fãrã bani. Poþi sã
laºi maºina fãrã probleme.

- Ce aºteptãri au turiºtii
strãini în momentul în care
viziteazã România?

- Ce turism s-ar putea face
aici! Nu mai existã o þarã la fel
de frumoasã ca România. Gã-
seºti tot ce vrei de la mare, la
munþi, la cascade, lacuri, staþi-
uni balneare, tot ce vrei. Dar nu
este folosit.
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În prezent mulþi oameni vor-
besc despre „inovaþie” ºi de-
spre  cum „ar trebui  sã  se
schimbe ºcolile”. Asta se în-
tâmplã deoarece ºcolile se de-
modeazã rapid, nefiind capabi-
le sã ofere tinerilor direcþiile de
dezvoltare de care aceºtia au
nevoie. Din acest motiv, Comi-
sia Europeanã invitã ºcolile ºi
alte instituþii sã facã experimen-
tul „cum se pot schimba ºco-
lile” ºi – în consecinþã – cum
pot fi interesaþi tinerii de ino-
vaþie. În acest context a fost
creat proiectul iYouth, un pro-
iect finanþat de Comisia Euro-
peanã. Dupã cum se vede, ti-
tlul sãu înseamnã tineret ino-
vator.

Acest proiect, ca ºi altele, a
încercat sã facã experimente în
ºcoli în legãturã cu modalitãþi
de învãþare ºi mai ales experi-
mente care oferã tinerilor po-
sibilitatea de a afla ce este ino-
vaþia ºi cum pot fi ei interesaþi
de aceasta. Pentru a câºtiga in-
teresul tinerilor în inovaþie ºi a
gãsi noi forme de activitãþi, ei
vor trebui fi implicaþi pe tot par-
cursul celor doi ani de proiect.
Mai mult, ei sunt stimulaþi pen-
tru a fi actorii principali în de-
rularea proiectului.  Dupã cum
se ºtie, în ºcoli se primesc cu-
noºtinþe de la profesori ºi din
manuale, dar în acelaºi timp nu
se inventeazã ºi nu se gândesc
alternative, situaþie care duce
la monotonie. Aceastã stare de
lucruri trebuie schimbatã.

Cum se procedeazã? Cei
implicaþi în aceste proiecte vor
fi stimulaþi sã punã întrebãri ºi
sã fie critici, sã gãseascã noi
moduri de rezolvare a proble-
melor reale, sã inventeze, sã
experimenteze, sã identifice
situaþii  în care lucrurile nu
func þ ioneazã  º i  p ropunã
schimbãrile necesare. Astfel,
se vor face paºi cãtre a desco-
peri nevoile reale ale comuni-
tãþii.

Avantajele implicãrii  în
proiect:

· copiii vor experimenta un
nou mod de a lucra în ºcoalã;

ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica” are
deja o tradiþie în câºtigarea ºi implementarea de
proiecte europene. Astfel, în a vara anului 2016
s-a început implementarea unui nou proiect
Erasmus+, iYouth -Empowering Europe’s Young
Innovators – the desire to innovate-KA2-2016-1-
RO01-KA201-024399. Coordonatorul acestui
proiect este prof. Camelia Buzatu, cadru didac-
tic care a mai coordonat alte cinci proiecte
europene, Comenius sau Grundtvig câºtigate
atât de ªcoala „Gheorghe Þiþeica”, cât ºi de
Asociaþia „Gheorghe Þiþeica”implicatã alãturi
de unitatea ºcolarã în realizarea diverselor
activitãþi extracurriculare.

· vor fi implicaþi în multe
lucruri  care se întâmplã în
Europa;

· vor lucra în echipã cu
alþi oameni ºi instituþii;

· vor afla ce sunt formele
de lucru online;

· vor experimenta lucruri
care pot fi importante pentru
ºcoalã ºi pentru ceea vor dori
sã facã dupã ºcoalã;

· vor exersa engleza (ºi
poate alte limbi strãine) în mod
natural ºi diferit faþã de situa-
þia de predare;

· vor cãlãtori în Polonia ºi
vor petrece aproape o sãptãmâ-
nã lucrând cu colegi din alte
þãri;

· vor fi implicaþi în obþi-
nerea rezultatelor ce vor fi îm-
pãrtãºite în toatã Europa.

Ce trebuie sã ºtie copiii
înainte de a intra în proiect?

În primul rând, ei se vor im-
plica de bunã voie. Participa-
rea nu trebuie privitã ca o obli-
gaþie ºi nimeni va forþa pe ni-
meni sã aibã un anumit com-
portament. Tot ce trebuie este
interes ºi curiozitatea.

Totuºi ,  câteva întrebãri
sunt necesare înainte:

· Sunt  p regã t i t  sã  fac
muncã în plus?

· Sunt cu adevãrat intere-
sat sã încerc aceste lucruri noi?

· Mã cred în stare sã ur-
mãresc ºi sã mã implic pe toa-
tã durata proiectului?

Dacã rãspunsul  la  aceste
întrebãri este afirmativ, tine-
rii sunt bineveniþi la proiectul
iYouth!

Proiectul se va desfãºura în
patru etape lungi, fiecare par-
ticipant implicându-se în acti-
vitãþi care vor pregãti etapa ur-
mãtoare, dupã cum urmeazã:

ETAPA 1 – Vom cunoaºte
proiectul ºi vom crea mici acti-
vitãþi în comunitãþile locale, care
vor fi coordonate de proiect.

ETAPA 2 – Echipele de tineri
din þãrile participante vor hotã-
rî ce fel de activitãþi de inova-
þie vor sã desfãºoare ºi cum.

Vom învãþa cum sã lucrãm cu
celelalte echipe online.

ETAPA 3 – Se va lucra cu
ceea ce trebuie schimbat în
comunitate, ce nu merge bine
sau ce este nevoie ºi nu exis-
tã încã. Va fi  foarte intere-
sant, deoarece mizãm cã vom
descoperi  de ce are nevoie
comunitatea.

ETAPA 4 – Se numeºte Ino-
veazã la MAX. În aceastã eta-
pã se va aduna tot ce s-a învã-
þat în primele 3 etape. Este mo-
mentul în care participanþii de-
vin experþi. Se vor crea o mul-
þime de lucruri interesante fo-
los ind tehnologia  creat ivã .
Apogeul acestei etape va fi o
perioadã de 5 zile petrecute în
Polonia: cei 40-50 de tineri im-
plicaþi în proiect vor lucra îm-
preunã pentru obþinerea rezul-
tatelor finale ale proiectului.

Provocãrile date de comuni-
tate sunt situate în zona resur-
selor de care au nevoie elevii
pentru a realiza ce ºi-au pro-
pus,  în gãsirea de sponsori
pentru aceste activitãþi. Mai
târziu provocãrile vor fi multi-
ple deoarece elevii vor lucra cu
membrii comunitãþii în cam
toate acþiunile lor de „a inova”.

În faza GO INNOVATE 1
elevii au stabilit dupã o analizã
de nevoi, adicã ceea ce vor sã
„inoveze”. Astfel, au stabilit
care sunt activitãþile pe care
vor sã le implementeze, care
vor fi  resursele necesare ºi
cum vor reuºi sã facã aceste
activitãþi.

Elevii au gãsit deja niºte fir-
me, asociaþii, ONG cu care sã
colaboreze pentru a strânge
fondurile necesare implemen-
tãrii activitãþilor. Pentru acti-
vitatea „Mica grãdinã”  au
acordul  conducerii unitãþii ºco-

lare, iar pentru celelalte activi-
tãþi s-au purtat discuþii ºi nu
existã obiecþii. Poate singurele
dificultãþi au fost date de elevi
care au trebuit sã înþeleagã ceea
ce au de fãcut ºi cã nu este
uºor, cã ne bazãm pe ei, cã tre-
buie sã fie inventivi ºi sã se im-
plice foarte mult.

1. „Mica grãdinã”
Amenajare curte unitate ºco-

la rã  –  ªcoa la  Gimnaz ia lã
„Gheorghe Þiþeica”. Activitatea
constã în plantare de flori, re-
alizându-se o micã gradinã în-
grijitã de elevi. Vasele de flori
sunt realizate de elevi din pie-
tre de râu ºi din cauciucuri de
automobile uzate (Ion Alexan-
dru). Imaginea este completa-
tã de cãsuþe de pãsãrele con-
fecþionate tot de elevi ºi de o
parcare de biciclete. Elevi au
venit cu propuneri de surse de
finanþare a activitãþii (Victor
Strâmbeanu).

2. „Sã ne convingem sã
fim ECO”

Activitatea constã în schim-
barea mentalitãþii cetãþeni-
lor din cartierul vecin ºcolii în
sensul unui comportament ci-
vilizat ºi respect faþã de mediul
înconjurãtor. Este compusã din
activitãþi mai mici: colectare
selectivã deºeuri – se confec-
þioneazã saci imprimaþi cu nu-
mele proiectului, se împart ce-
tãþenilor din cartier pentru ai
umple cu deºeuri ºi la o datã
fixatã se strâng, se apeleazã la
firme specializate care colec-
teazã deºeurile; ecologizare-
adunarea gunoaielor din cartier
(elevã Constantinescu Alexan-
dra, clasa a VII-a B), realiza-
rea de activitãþi de „propagan-
dã” în scopul de propagãrii
aceste idei ,  cu scopul de a
convinge ºi a câºtiga adepþi la

a fi „ECO”; realizarea unui
Marº ECO în cartier, elevii cos-
tumaþi adecvat, costume verzi,
cu pancarte ºi trâmbiþe se plim-
bã prin cartierul de locuinþe de
lângã unitatea ºcolarã; realiza-
rea unui panou „Aºa DA, aºa
NU!” cu exemple de bunã prac-
ticã ºi exemple negative.

3. „O mânã întinsã pen-
tru fiecare”

Donaþie pentru elevii sãraci
dintr-o  unitate ºcolarã din me-
diul rural din judeþul nostru,
donaþie la spitalul de bãtrâni,
ambele activitãþi sunt întregite
ºi de spectacole caritabile (Bi-
olan Alexandru, Predoi Alexia).
Elevii vor strânge sponsorizãri
vor realiza pachete atractive
pentru elevii sãraci ºi îi vor în-
veseli pe aceºtia cu un specta-
col amuzant.

4. „Ui te  a ºa  sa lvãm o
viaþã”

Activitatea constã în convin-
gerea a cât mai multe persoane
sã vinã în sprijinul Centrului de
donaþii de sânge din Craiova.
Se întocmesc liste cu persoa-
nele care vor merge sã doneze
sânge pentru persoanele bolna-
ve (elev Neagoe Gabriel).

5 . „ ª i  e l e v i i  p o t  s ã
predea”

Realizarea de meditaþii gra-
tuite cu elevii din clasele a V-a
– a VI-a care au nevoie de aju-
tor la lecþii deoarece provin din
familii defavorizate care nu îi
pot îndruma în demersul didac-
tic. Elevii implicaþi în proiect
selecteazã un grup de elevi ºi
realizeazã cu aceºtia temele la
disciplinele mai dificile (eleva
Gherghe Smaranda).

Prof. Camelia Buzatu,
ªcoala Gimnazialã

„Gheorghe Þiþeica” Craiova
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A locuit – vremelnic – poetul George Coºbuc la Craiova?A locuit – vremelnic – poetul George Coºbuc la Craiova?A locuit – vremelnic – poetul George Coºbuc la Craiova?A locuit – vremelnic – poetul George Coºbuc la Craiova?A locuit – vremelnic – poetul George Coºbuc la Craiova?
MIRCEA CANÞÃR

Domnul Petre Gigea Gorun, fost pri-
mar al Craiovei, ex-prim-vicepreºedinte
al Consiliului Popular Judeþean Dolj, ca-
dru universitar, guvernator al României
la FMI, guvernator al României la Banca
Mondialã, ministru al Finanþelor, consi-
lier al preºedintelui României, ambasador
extraordinar ºi plenipotenþiar la Paris,
ambasador la UNESCO, cu recunoscute
preocupãri literare, în voluminoasa lucra-
re „Primari ai Craiovei în slujba Cetãþii
(1964-2013)”, insereazã undeva o infor-
maþie, trecutã, din pãcate, cu vederea.
Inclusiv de critica literarã. Volumul la
care ne referim adunã un material biblio-
grafic covârºitor ºi informaþia ineditã
sunã aºa: „În casa de pe strada Brân-
duºa, numãrul 14, a locuit o perioadã
ºi poetul George Coºbuc. Unicul sãu
fiu, Alexandru, s-a nãscut la Craiova

ºi în registrul de stare civilã al ora-
ºului semneazã tatãl sãu George Coº-
buc”. Din pãcate, Alexandru Coºbuc a
murit în 1918, la Tismana, într-un acci-
dent de circulaþie, ne mai încredinþeazã
domnul Petre Gigea Gorun. Cei de la Ade-
vãrul online, într-o documentare la faþa
locului, susþin cã Alexandru Coºbuc a
murit la 26 august 1915, într-un accident
de circulaþie ºi locul unde a avut loc tra-
gicul eveniment rutier este cunoscut de
gorjeni ca „Fântâna lui Coºbuc”, ridica-
tã fiind de marele poet în memoria fiului
sãu. Avea 19 ani când i s-a curmat viaþa.
Acum, potrivit unui patron de restaurant,
Ion Vârþanu, la locul accidentului ar fi
amplasatã o placã comemorativã cu fo-
tografia lui Alexandru Coºbuc ºi chiar ar
fi mers la Bistriþa Nãsãud, la Casa Me-
morialã „George Coºbuc”, pentru a cu-

noaºte mai multe detalii despre viaþa
acestuia. Se spune cã, dupã acest acci-
dent, George Coºbuc n-ar fi mai scris
niciun rând, iar dupã 3 ani s-ar fi stins
din viaþã. La Tismana, scriitorul care îna-
inte de primul rãzboi mondial era consi-
derat cel mai popular poet român, venea
an de an ºi ar fi tradus „Divina Come-
die”, pentru transpunerea lui Dante în
româneºte învãþând limba italianã. Cele
trei pãrþi ale celebrei opere (Infernul, Pur-
gatoriul ºi Paradisul) au trecut în româ-
neºte, nu numai exact în acelaºi numãr
de terþine, dar chiar în acelaºi numãr de
silabe, câte are originalul, într-atât de bine
ºlefuitã a fost lucrarea apãrutã postum.
Mare parte din poezia lui Coºbuc, inclu-
siv cea socialã, s-a banalizat, chiar dacã
a scris ºi câteva din cele mai frumoase
poezii pentru copii (Concertul primãve-

rii, Nunta în codru, În miezul iernii, Iar-
na pe uliþã, Cântec etc.). De asemenea,
poezii ca Mama, Cântecul fusului, El zo-
rab, Noapte de varã, Trei doamne ºi toþi
trei, desfãtarã pânã la saþietate copilãria
câtorva generaþii prin mijlocirea manua-
lelor didactice ºi a serbãrilor ºcolare, sus-
þine George Cãlinescu. George Coºbuc
a scris de toate, trebuind sã se întreþinã
pe sine ca profesionist ce se afla. Era
capabil sã zideascã temeinic, iar dacã
opera sa apare oarecum dispersatã tema-
tic, inegalã din aceastã pricinã, aceastã
s-a întâmplat fiindcã a trebuit sã rãspundã
epocii. Fireºte, nu ne-am propus sã avem
accente critice la opera marelui poet,
dorind în schimb sã semnalãm un deta-
liu, asupra cãruia ne-a atras atenþia un
demnitar elevat care a lucrat în adminis-
traþia publicã localã a Craiovei.

Centrul Multifuncþional din Cra-
iova a fost, ieri, arhiplin. În incintã,
una foarte mare, toate liceele din
judeþ au venit ºi ºi-au prezentat ofer-
ta educaþionalã pentru anul de în-
vãþãmânt viitor. Copii, pãrinþi, ca-
dre didactice din ciclul gimnazial au
trecut pe la fiecare stand în parte ºi
au luat pulsul procesului ºcolar. In-
augurarea a fost fãcutã, în prezen-
þa oficialitãþilor, prin intonarea Im-
nului de Stat al României, de cãtre
Corul „Allegro” al Liceului de Arte
„Marin Sorescu” din Craiova. De
la aceeaºi instituþie de învãþãmânt
preuniversitar au venit ºi momen-
tele artistice oferite publicului, prin
programe susþinute de elevi, de la
vioarã, flaut pânã la chitarã. Oas-
peþii au fost întâmpinaþi cu pâine ºi
sare, tinerii fiind cei care au oficiat
serviciul de gazdã.

„Este o deosebitã plãcere sã par-
ticip la acest eveniment, care, de-a
lungul anilor, ºi-a dovedit beneficii-
le. Copiii ºi pãrinþii lor au posibilita-
tea sã fie foarte bine informaþi în
ceea ce þine de procesul educaþio-
nal, cu atât mai mult cu cât este o
trecere de la gimnaziu la liceu. Vom

Târgul Ofertelor Educaþionale –
o manifestare de succes

Ieri, la Centrul Multifuncþional din Craiova
s-a desfãºurat Târgul Ofertelor Educaþionale,
prin care unitãþile de învãþãmânt liceal ºi-au
prezentat oferta pentru anul ºcolar 2017-2018.
Manifestarea a fost organizatã de Inspectora-
tul ªcolar Judeþean Dolj ºi Primãria Munici-

piului Craiova. Pentru prima datã, au partici-
pat toate instituþiile de ciclu superior al învã-
þãmântului preuniversitar din judeþ. Accentul
a fost pus pe forma de învãþãmânt profesional
dual, conform cãreia patru licee au cuprinse în
planul de ºcolarizare clase din domeniu.

susþine educaþia tot timpul”, a pre-
cizat Mihail Genoiu, primar inte-
rimar al municipiului Craiova. Pre-
zentã la acþiunea desfãºuratã, La-
vinia Elena Craioveanu, senator
de Dolj ºi fost inspector general al
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, a menþionat: „Particip ca în
fiecare an ºi, din ceea ce am vãzut,

toate liceele au fost pregãtite. Li se
prezintã elevilor de la gimnaziu op-
þiunile, de care trebuie sã þinã cont.
Am vãzut aici foºti colegi ºi elevi,
de care îmi era dor. Sunt convinsã
cã întreg procesul de admitere în
învãþãmântul liceal va fi foarte bine
organizat”.

Prezentare cu premierea
unui multiplu medaliat

Dupã alocuþiuni, a urmat prezen-
tarea Târgului, cu tot ceea ce pre-
supune aceasta: „Sunt onoratã sã
fiu aici, lângã dumneavoastrã. Am
lângã mine întreg colectivul Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj, care
m-a ajutat foarte mult ºi cãruia îi
mulþumesc. Elevii care trec, acum,
de la gimnaziu la liceu au în faþã o
ofertã variatã. Pentru prima datã,
toate liceele din judeþ au venit aici.
Vã urez, vouã, copiilor, sã vã axaþi
pe învãþãturã ºi sã alegeþi cea mai
bunã opþiune. Ceea ce vreau sã mai
adaug este faptul cã va fi organiza-
tã ºi o tombolã, pentru cele mai

bune standuri de prezentare, pre-
mierea fiind fãcutã la urmãtoarea
ºedinþã cu directorii”, a precizat
prof. Monica Leontina Sunã, in-
spector general al ISJ Dolj.

La rândul sãu, prof.  Nicuºor
Cotescu, inspector general adjunct,
a menþionat: „Este un moment im-
portant, în ultimii trei ani oferta fiind
îmbogãþitã. A apãrut, pentru 2017-
2018, învãþãmântul dual, în care
sunt cuprinse patru unitãþi. Vreau sã
mai spun cã, în zilele urmãtoare,
CJRAE (Centrul Judeþean de Resur-
se ºi Asistenþã Educaþionalã) Dolj va
merge în teritoriu, în oraºele ºi mu-
nicipiile din teritoriu pentru prezen-
tarea planului pentru anul viitor”. Un
moment emoþionant a fost cel în care

Teodor Matican, elev în clasa a XII-
a, la Colegiul Tehnic Energetic din
Craiova, multiplu medaliat la com-
petiþii sportive „paralimpice”, a fost
premiat. Este un tânãr care a cuce-
rit mai multe medalii (ciclism, schi
alpin, înot) decât alþii care nu au di-
zabilitãþi.

Precizãri de la reprezentanþii
liceelor

Nu puteau lipsi ºi precizãrile ve-
nite din partea reprezentanþilor uni-
tãþilor de învãþãmânt liceal. „Avem
cea mai bunã ofertã, cu atât mai mult
cu cât avem drept parteneri, mai ales
la „dual”, unele dintre cele mai pu-
ternice firme, din toate domeniile. Ne
axãm ºi pe dezvoltarea competenþe-
lor copiilor, abilitãþilor, având ºi spri-
jinul unor ONG-uri” – Viorica Cîr-
stea, Liceul Tehnologic Auto din Cra-
iova.«Îi aºteptãm la noi pe elevi, cu
atât mai mult cu cât avem o experi-
enþã de 50 de ani. Avem ºcoalã pro-
fesionalã de trei ani, avem parteneri
economici foarte importanþi ºi, mai
mult, avem clase ºi la profilul „teo-
retic”, cu multiple specializãri» –
prof. Ileana Moculescu, director
Liceul „Traian Vuia” din Craiova.
„Avem o ofertã variatã ºi, în primul
rând, avem învãþãmântul dual. Pu-
tem pune la dispoziþia copiilor tot
confortul necesar, inclusiv pentru cei
care vin din teritoriu, ceea ce înseam-
nã cazare ºi masã”–prof. Matilda
Blagu, director al Liceului „Matei
Basarab” din Craiova.

CRISTI PÃTRU
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Ca de fiecare datã, manifesta-
rea, cãreia studenþii basarabeni ºi
timoceni i-au imprimat deja un su-
flu tineresc ºi dinamic, a fost gãz-
duitã în Sala „Dinu C. Giurescu” a
Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman”. Preþ de o orã, aten-
þia participanþilor a fost captatã de
momente mai puþin cunoscute,
trãite de românii de pe cele douã
maluri, ale Dunãrii ºi Prutului.

Aniºoara Stãnculescu, de la
Cancelaria Prefectului de Dolj,
care a fost invitatul special al aces-
tei ediþii, le-a transmis studenþilor
cã Prefectura Dolj este un parte-
ner de nãdejde pentru toate pro-
iectele viitoare ale acestora. „Am
þinut sã fiu astãzi (n.r. – ieri) aici,
la întâlnirea cu voi, pentru cã simt
nevoia sã vã mulþumesc foarte
mult pentru modul în care înþele-
geþi voi sã fiþi suflet viu în comu-
nitatea craioveanã. Am urmãrit
acþiunile asociaþiilor dumneavoas-
trã, desfãºurate separat, împreu-
nã sau în contexte civice mai largi.
Sunt un adevãrat exemplu despre
ceea ce înseamnã solidaritate în
acþiune ºi bun simþ public. Fie cã
au fost gesturi umanitare pentru
cei aflaþi în nevoie sau sprijin pen-
tru colegii voºtri, aflaþi la studii aici,
fie cã au fost acþiuni de promova-
re prin culturã a sentimentului ro-
mânesc al fiinþei, cum ar fi spus
Constantin Noica, toate demersu-
rile voastre sunt modele de bunã
practicã pentru noi toþi cei care
considerãm cã bucuria de a fi om
ºi mândria de a fi român sunt lu-
cruri pe care trebuie sã le cultivãm
zilnic, ca pe niºte flori ale unui des-
tin ce trebuie împlinit în toatã mã-
reþia lui”, a mãrturisit Aniºoara
Stãnculescu.

„Foametea din anii
1946-1947

ne-a marcat
foarte dur istoria”
Subiectul ales de

studenþii basarabeni a
fost foametea din pe-
rioada 1946-1947,
care a marcat într-un
mod tragic existenþa
românilor de dincolo
de Prut. Organizatorii
au prezentat chiar ºi
un filmuleþ cu relatãri
ale oamenilor, bãtrâni
acum, care au trãit în
timpurile acelea. Mãr-
turiile lor sunt cutre-
murãtoare, una dintre
persoanele intervieva-

Mãrturii cutremurãtoare despre anii foametei

Asociaþia Studenþilor Basarabeni ºi
Asociaþia Studenþilor Timoceni, ambe-
le din Craiova, în parteneriat cu Bi-
blioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aris-
tia Aman” ºi cotidianul regional „Cu-
vântul Libertãþii”, au organizat, ieri,
o nouã dezbatere, cea de-a treia, din
proiectul „Redescoperim istoria împre-

unã”. Studenþii basarabeni au adus în
atenþia publicului momente triste ºi
mãrturii cutremurãtoare din timpul
foametei din anii 1946 ºi 1947, iar ti-
nerii din Timoc au elogiat personali-
tatea lui Sandu Timoc, care ºi-a pus
amprenta pe destinul comunitãþii de
români din Valea Timocului.

te povestind cum o fetiþã din sa-
tul sãu a fost rãpitã ºi consuma-
tã ca hranã. „Este o manifestare
importantã deoarece vorbim de-
spre istoria neamului nostru. Prin
urmare, vom deschide noi per-
spective ale istoriei postbelice.
Foametea din anii 1946-1947 ne-
a marcat foarte dur istoria”, a
subliniat Mihai Dimian, vicepre-
ºedintele Asociaþiei Studenþilor
Basarabeni ºi student la Univer-
sitatea din Craiova.

„Nu mai trebuie
sã se repete aºa ceva”

Trãdând o sensibilitate aparte,
Constantin Mahovici, student la
Facultatea de Sport, a povestit cã
mulþi oameni au rãmas cu seche-
le, bunicii sãi considerând ºi azi

pâinea ca fiind un aliment sfânt.
„Cei mai grei ani de foamete se
considerã anii 1946 ºi 1947. Ani-
malele erau hrãnite cu paiele care
acopereau casele, iar oamenii nu
aveau ce sã mãnânce ºi se bã-
teau pe mâncare. Bunicul meu
îmi povestea cã ei beau sângele
cailor ºi vacilor. Cum fiecare þã-
ran, care avea animale în curte,
trebuia sã le pãzeascã, fiindcã alt-
fel dispãreau. Le furau ºi le mân-
cau alþi oameni. Ceea ce trebuie
sã þinem noi minte este cã aºa
ceva nu mai trebuie sã se repete.
De exemplu, noi, basarabenii,
când ajungem la bunicii noºtri,
cel mai sfânt aliment de pe masã
este pâinea. Bineînþeles, noi nu
putem înþelege de ce este consi-
deratã «sfântã», deoarece nu am

trecut prin timpul ace-
la, dar trebuie sã þinem
minte”, a mãrturisit
Constantin Mahovici.

Pentru cã manifes-
tarea s-a desfãºurat în
oglindã, în partea a
doua a evenimentului,
Filip Savic, vicepreºe-
dinte Asociaþiei Stu-
denþilor Timoceni din
Craiova ºi student al
Facultãþii de Medicinã,
a vorbit despre perso-
nalitatea lui Sandu Ti-
moc ºi modul cum
acesta ºi-a pus am-
prenta pe destinul co-
munitãþii de români de
pe Valea Timocului.

LAURA MOÞÎRLICHE

Searã de concert,
astãzi, la Filarmoni-
ca „Oltenia”, în ca-
drul „Friendship
Season – It never
gets old” ºi sub
semnul prieteniei
româno-portughe-
ze. Urcã pe scenã,
de la ora 19.00, Or-
chestra Simfonicã
a instituþiei, sub ba-
gheta dirijorului An-
tonio Saiote (Portugalia), ºi solistul pianist Constantin Sandu, cu
un program muzical ce include compoziþiile „Moartea lui Man-
fred” (primã audiþie) de Luis de Freitas Branco; Concertul nr. 2
în Do minor pentru pian ºi orchestrã, op. 18 de Serghei Rahma-
ninov; Rapsodia românã nr. 1 în La major, op. 11 de George
Enescu; La valse de Maurice Ravel. Nãscut în oraºul portughez
Loures, Antonio Saiote este clarinetist, dirijor ºi profesor. A con-
certat ºi a predat muzica în aproape 30 de þãri – în Europa,
America, Asia ºi Africa. Actualmente este profesor la Conserva-
torul Superior de Muzicã ºi Artele Spectacolului (Escola Superi-
or de Musica, Artes e Espectaculo) din Porto. Stabilit în Portu-
galia, încã din 1991, unde în prezent este ºef al catedrei de pian
la Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo do Porto
(ªcoala Superioarã de Muzicã ºi Artele Spectacolului din Porto)
este ºi pianistul Constantin Sandu.

Concert pentru pian ºi orchestrã,
sub bagheta unui dirijor portughez

În organizarea Bibliotecii Judeþe-
ne „Alexandru ºi Aristia Aman”, în
holul central al Universitãþii din Cra-
iova se deschide astãzi expoziþia de
postere cu genericul „Craiova în
Primul Rãzboi Mondial”. Aceasta
cuprinde o serie de imagini, fotografii
ºi informaþii cu privire la intervalul
1916-1918, „perioadã în care Cra-
iova a fost ocupatã de armatele Pu-
terilor Centrale, municipiul nostru
preluând rolul de cartier general al
celui mai important nod militar din
regiunea Oltenia – Comandatura ger-
manã de etapã nr. 269”, potrivit unui
comunicat de presã. Materialul do-
cumentar folosit a fost selectat în
cea mai mare parte din colecþiile bi-
bliotecii, iar câteva documente au-
tentice din perioada abordatã provin
de la Direcþia Judeþeanã a Arhivelor Naþionale Dolj. Expoziþia
va putea fi vizitatã pânã pe data de 26 mai a.c.

„Craiova în Primul Rãzboi Mondial”,
într-o expoziþie de postere

Facultatea de Litere a Universitã-
þii din Craiova organizeazã, astãzi ºi
mâine, 20 mai, a IV-a ediþie a Con-
ferinþei Internaþionale de ªtiinþe
Umaniste ºi Sociale ,,Creativitate,
Imaginar, Limbaj”. Deschiderea ofi-
cialã are loc astãzi, ora 10.00, în Sala
Albastrã a Universitãþii din Craiova,
ºi este urmatã de susþinerea a trei
conferinþe plenare de profesorii Eu-
gen Negrici, Alexandru Gafton ºi
Marin Manolescu. Sesiunile de co-
municãri se desfãºoarã în opt pane-
luri: Lingvisticã, Literaturã, Litera-
turã englezã/americanã, Studii cul-
turale, Comunicare ºi relaþii publi-
ce, Jurnalism, Sociologie ºi ªtiinþe
ale educaþiei. La conferinþã partici-
pã 135 de cadre didactice universitare, cercetãtori ºi docto-
ranzi de la Universitãþile din Bucureºti, Iaºi, Cluj, Sibiu, Con-
stanþa, Piteºti ºi Craiova. Participanþii strãini reprezintã univer-
sitãþi din Polonia, Turcia, Republica Moldova, Bulgaria ºi Ser-
bia. Conferinþa se va încheia cu lansarea volumului omagial
dedicat profesorului universitar DR. H.C. Maria Iliescu.

Conferinþã Internaþionalã de ªtiinþe
Umaniste ºi Sociale

Grupaj realizat de MAGDA BRATU
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Vernisaj chiar
de Ziua

Internaþionalã
a Muzeelor!

Peste 400 de obiecte de patrimo-
niu expuse, o suprafaþã de 480 metri
pãtraþi ºi o investiþie de 430.000 euro

din bugetul Consiliului Judeþean Dolj
– în cifre, astfel s-ar descrie expoziþia
permanentã „Oltenia Rediviva”, a
cãrei amenajare – la etajul Secþiei de
Istorie-Arheologie – a început încã
din luna octombrie a anului trecut. Ea
continuã discursul muzeistic al expo-
ziþiilor „Redescoperã Istoria”, de la
parterul clãdirii, ºi „Oltenia Preisto-
ricã”, de la subsol, ºi urmãreºte ace-
laºi concept de interactivitate cu vizi-
tatorii, prin combinaþia de butaforie
muzealã, ce redã cât mai fidel atmo-
sfera epocilor istorice prezentate, cu
expunerea propriu-zisã a pieselor de
patrimoniu cultural.

„Este un moment foarte important
în istoria recentã a instituþiei noas-
tre: inaugurãm ultimele grupuri de
module expoziþionale de la Secþia de
Istorie-Arheologie, o investiþie a
Consiliului Judeþean Dolj care s-a
desfãºurat pe o perioadã de aproxi-
mativ doi ani ºi jumãtate. Suntem
emoþionaþi, dar, în acelaºi timp, ºi in-
teresaþi sã arãtãm noul tip de expozi-
þie pe care l-am realizat”, a declarat,
ieri, la vernisajul care a avut loc chiar
de Ziua Internaþionalã a Muzeelor,
Florin Ridiche – managerul Muzeu-
lui Olteniei. Acesta a subliniat cã ima-
ginea muzeului nu ar fi putut fi schim-
batã fãrã sprijinul ºi disponibilitatea
Consiliului Judeþean Dolj ºi i-a mul-

Un muzeu european!Un muzeu european!Un muzeu european!Un muzeu european!Un muzeu european!
Dupã mai bine de zece ani în care a trecut printr-un

amplu proces de consolidare, renovare, modernizare a
imobilelor Secþiei de Istorie-Arheologie, Laboratoru-
lui de Restaurare-Conservare ºi Casei Bãniei ºi de
amenajare a expoziþiilor permanente pentru toate cele
trei secþii, se poate spune cã Muzeul Olteniei este cu
adevãrat unul la standarde europene.

Ieri, instituþia a deschis spre vizitare ºi ultimele
spaþii care rãmãseserã de amenajat, la etajul clãdirii
din strada „Madona Dudu” nr. 14: expoziþia perma-
nentã „Oltenia Rediviva”, un periplu istoric ce înce-
pe de la marele Ban al Craiovei, Mihai Viteazul, ºi se
încheie cu decãderea regimului comunist în Româ-
nia, valorificând peste 400 de obiecte de patrimoniu.

Astfel, publicul este invitat la Secþia de Istorie-Ar-
heologie într-un circuit expoziþional modern ºi in-
teractiv, de aproximativ 1.960 mp, ce prezintã cele
mai importante tezaure ºi piese de patrimoniu aflate
în colecþiile instituþiei muzeale, pentru a cãrui ame-
najare Consiliul Judeþean Dolj a investit aproximativ
800.000 de euro.

Reprezentanþii Muzeului Olteniei se aºteaptã la
un aflux de vizitatori chiar de zilele acestea. ªi asta
pentru cã mâine, 20 mai, în intervalul orar 18.00-
2.00, accesul în spaþiile expoziþionale este gratuit, în
cadrul evenimentului european Noaptea Muzeelor,
la toate cele trei secþii – Istorie-Arheologie, ªtiinþe-
le Naturii ºi Etnografie.

þumit preºedintelui Ion Prioteasa, de
asemenea prezent la eveniment. Nu
a lipsit nici primarul interimar Mihail
Genoiu, care a apreciat momentul
redeschiderii integrale a expoziþiei
permanente de la Secþia de Istorie-
Arheologie ca fiind unul „deosebit
pentru istoria culturalã a oraºului” ºi
a felicitat echipa de muzeografi ºi

conducerea instituþiei „pentru tot
ceea ce aþi fãcut pentru istoria Olte-
niei ºi a Craiovei”.

Primul pas –
în reºedinþa marelui

Ban al Craiovei,
Mihai Viteazul

Expoziþia „Oltenia Rediviva”
propune publicului 13 crâmpeie de
istorie. Vizitatorul pãºeºte mai întâi
în reºedinþa marelui Ban al Craiovei,
Mihai Viteazul, care – aºezat în jilþul
domnesc – judecã un litigiu între doi
boieri. Evoluþia ulterioarã a Craiovei
(secolele XVII-XVIII) este ilustratã
prin reconstituirea unor faþade de
case, prezentarea planului mahalale-
lor ºi chiar prin simularea butaforicã
a tragicului eveniment al incendierii
oraºului Craiova, în anul 1800, de tru-
pele lui Osman Pazvantoglu. Sinteza
româneascã a culturii occidentale ºi
rãsãritene este reflectatã prin reda-
rea unui interior de bisericã de secol
XVIII, unde sunt prezentate cãrþi
vechi, manuscrise ºi obiecte de artã
brâncoveneascã.

Una dintre personalitãþile impor-
tante ale Olteniei, slugerul Tudor din
Vladimirii Gorjului, numit ºi Vladimi-
rescu, se regãseºte ca figurã istoricã
distinctã în cadrul expoziþiei, fiind

evidenþiat rolul sãu istoric ºi militar
extrem de important pentru întreaga
zonã a Olteniei. Flinte, puºti ºi sãbii
îºi gãsesc locul în acest cadru.

Macheta monumen-
tului independenþei

„Asta-i musica ce-mi
place!”, punct

de atracþie
Sunt redate, de asemenea, infor-

maþii despre reformele lui Al. I. Cuza
ºi expuse o replicã a steagului cu ste-
ma Principatelor Unite ºi steagul ju-
deþului Dolj (1860). Momentul Unirii
Principatelor Române este prezentat
prin celebrul tablou „Hora Unirii la
Craiova”, opera pictorului Theodor
Aman (1831-1891), martor al manifes-
taþiei populare de bucurie (11 octom-
brie 1857) în urma deschiderii lucrãri-
lor adunãrilor ad-hoc. Evenimentul s-
a desfãºurat la lumina torþelor, în faþa
ªcolii Centrale – actualul Colegiu Na-
þional „Carol I”. În context sunt pre-
zentate ºi obiecte de mobilier din Co-
lecþia „Alexandru ºi Aristia Aman”,
donaþie a iluºtrilor intelectuali craio-

veni, ce a stat la baza înfiinþãrii primu-
lui muzeu public craiovean.

Macheta monumentului inde-
pendenþei „Asta-i musica ce-mi
place!”, realizatã de sculptorul Du-
mitru Pavelescu Dimo, constituie
punctul de atracþie în sala dedicatã
Rãzboiului de Independenþã al Ro-
mâniei ºi evidenþierii rolului jucat de
Oltenia. Atmosfera de luptã este re-
datã atât vizual, prin machete ale
unui tun ºi soldaþilor pe câmpul de
luptã, cât ºi sonor. Situatã într-o
poziþie strategicã pe întreaga dura-
tã a Rãzboiului de Independenþã,
aflatã în inima preparativelor de lup-
tã ºi în imediata vecinãtate a teatre-
lor de operaþii, Oltenia a fost princi-
pala zonã de organizare ºi susþinere
a efortului pentru cucerirea depli-
nei statalitãþi (1877-1878).

La braþ
cu protipendada

oraºului, pe Unirii…
În condiþiile în care, la cumpãna

secolelor XIX-XX, România ºi impli-

cit Oltenia au cunoscut o perioadã
de continuã dezvoltare, cunoscutã
sub denumirea de „La Belle Epo-
que”, nu putea lipsi reconstituirea
Uliþei Mari a Craiovei. Strada Unirii,
locul preferat de protipendada ora-
ºului, este reconfiguratã prin atmo-
sfera autenticã de odinioarã, cu per-
sonaje consacrate vremii, respectiv
doamne purtând rochii vaporoase ºi
pãlãrii cu boruri largi, domni în cos-
tume elegante, plimbându-se pe cal-
darâmul de piatrã ºi vizitând vestite-

le clãdiri negustoreºti ale Craiovei:
„La lumea elegantã”, „S.R. Iancovici
– bijuterie”, „Drogheria Medicinalã
A. Petculescu & C. Cercel”. Se regã-
sesc, de asemenea, informaþii despre
Parcul Bibescu ºi despre zona arhi-
tecturalã centralã, cu Palatul Miner-
va, Palatul Dinu Mihail, Casa Vorvo-
reanu, Banca Comerþului, strãzile
Buzeºti ori Lahovary.

Scene de luptã,
redate prin diorame
cu butaforie muzealã

interactivã
Sala expoziþionalã „Regalitatea

României ºi Primul Rãzboi Mon-
dial” prezintã piese de mobilier im-
presionante, dar ºi tablouri ce au
aparþinut Domeniului Regal de la Se-
garcea. Se adaugã un bust al Rege-
lui Ferdinand I, precum ºi o genealo-
gie a familiei regale a României. De
asemenea, spaþiul expoziþional este
completat cu cãºti militare, puºti cu
baionete, sãbii ºi încadrat de diora-
me cu butaforie muzealã interactivã

ce redau scene de luptã din Primul
Rãzboi Mondial.

Figura marelui diplomat Nicolae
Titulescu (1882-1941), ce a marcat, în
perioada interbelicã, politica externã
româneascã ºi europeanã, este pla-
satã în atmosfera vremii prin repro-
ducerea interiorului cabinetului sãu
de lucru. În expoziþie se aflã obiecte
personale ale marelui diplomat, dar
ºi costumul de ceremonie al lui Savel
Rãdulescu, secretarul sãu la Liga
Naþiunilor. În cadrul seriei expoziþio-
nale, este individualizatã personali-
tatea Marianei Drãgescu, prima fe-
meie pilot din România, în Escadrila
Albã – formaþiune de ajutor sanitar
aerian, pe frontul de est.

Amplu spaþiu
expoziþional dedicat
mãririi ºi decãderii

Epocii de Aur
Perioadele istorice specifice colec-

tivizãrii agriculturii, industrializãrii
României, comunismului, dar ºi mãri-
rea ºi decãderea Epocii de Aur sunt
redate din perspectivã istoricã ºi do-
cumentarã, fie cã vorbim de formele
de manifestare ale cultului persona-
litãþii lui Nicolae Ceauºescu, de imen-
sul aparat de propagandã, de diver-
sele constrângeri (sentimentul de
opresiune ºi teamã colectivã) sau de
nivelul de trai scãzut impuse popula-
þiei (raþionalizãri la alimente, combus-
tibil, energie electricã).

Sticle de lapte, Pepsi-Cola ºi Cico,
carnete de membru de partid, mone-
de ºi bancnote, reproduceri din zia-
rele vremii „Înainte” ori „Scânteia”,
fotografii cu Nicolae ºi Elena Ceau-
ºescu, costume de pionier se regã-
sesc în acest spaþiu. La scarã redu-
sã, România comunistã este înfãþiºa-
tã ºi printr-un interior de locuinþã la
bloc – o sufragerie cu nelipsitul tele-
vizor alb-negru pe care îºi gãsesc lo-
cul mileul croºetat ºi peºtiºorul de
sticlã… Periplul expoziþional propus
de „Oltenia Rediviva” se încheie cu
imagini ºi proiecþii video de la Revo-
luþia din 1989, la Craiova.

***
Expoziþia „Oltenia Rediviva”

poate fi vizitatã sãptãmânal, de marþi
pânã duminicã, între orele 9.00 ºi
17.00. Preþurile biletelor sunt cele
practicate în mod obiºnuit de muzeu:
5 lei pentru adulþi ºi 2,5 lei pentru elevi,
studenþi, pensionari.

Vizite gratuite în Noaptea Europeanã a Muzeelor
Muzeul Olteniei va putea fi vizitat sâmbãtã, 20 mai, în intervalul orar 18.00-

2.00, în cadrul evenimentului european Noaptea Muzeelor, ediþia a XIII-a,
prilej cu care publicul se va bucura de acces gratuit în toate secþiile. Accesibi-
le sunt circuitele muzeale propuse de expoziþiile permanente „Facerea pâinii”,
„Ritmurile vieþii” (Secþia de Etnografie – Casa Bãniei, strada „Matei Basarab”
nr. 16), „Oltenia Terra Fossilis”, „Colecþia de minerale ºi roci”, „Condiþiile
fizico-geografice ºi ecosistemele Olteniei”, „Universul ºi sistemul nostru so-
lar – Planetariu” (Secþia de ªtiinþele Naturii, strada „Popa ªapcã” nr. 8), „Olte-
nia Preistoricã”, „Redescoperã Istoria”, „Oltenia Rediviva” (Secþia de Istorie-
Arheologie (strada „Madona Dudu” nr. 14). De asemenea, tot sâmbãtã, ora
18.00, la Sediul Secþiei de Istorie-Arheologie va fi vernisatã expoziþia „Din
istoria Craiovei: Parcul Bibescu”, în cadrul cãreia va fi prezentatã, în pre-
mierã, Medalia de Aur câºtigatã de proiectul viitorului Parc „Nicolae Roma-
nescu” la Expoziþia Internaþionalã de la Paris, din 1900.

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj: «Am avut aici o
investiþie de 8 milioane de euro, într-o clãdire care se învârtea dupã soare. Dar
rãmãsese interiorul acestui muzeu cu foarte puþine obiecte puse în valoare, deºi
în patrimoniu existã peste 160.000. Ne-am întrebat cum sã facem ca acest muzeu,
care se situeazã între primele patru-cinci ale României, sã poatã deveni mai
atractiv. ªi atunci aproape 1 milion de euro a mai fost investit în câteva etape. Cu
siguranþã foarte multã lume a fost în strãinãtate ºi a vizitat muzee. Vã spun cã
Muzeul Olteniei nu este mai prejos decât acelea! Vã veþi convinge dupã ce veþi
vizita aceastã expoziþie de bazã de la Secþia de Istorie-Arheologie. Prin tot ceea
ce s-a realizat aici, s-au pus în valoare cele mai valoroase obiecte ºi cele mai
importante descoperiri aflate în patrimoniul acestui muzeu. Îi invit ºi pe craio-
veni, dar ºi societãþile de turism din Craiova, sã-ºi prezinte mai cu forþã oraºul,
iar astfel de obiective sã fie cuprinse în circuite de vizitare».
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Parlamentul Europeanã a cerut, ieri,
statelor Uniunii Europene sã accelereze
distribuirea refugiaþilor în conformitate
cu sistemul cotelor stabilit de Comisia
Europeanã. “Eurodeputaþii condamnã
faptul cã, deºi au agreat sã mute 160.000
de refugiaþi din Grecia ºi Italia pânã în
septembrie 2017, statele membre UE au
relocat doar 11% din ceea ce reprezintã
obligaþiile lor totale (18.770 de persoa-
ne pânã pe 16 mai). Europarlamentarii
considerã lipsa de solidaritate ºi de îm-
pãrþire a responsabilitãþii ca fiind deza-
mãgitoare”, informeazã un comunicat al
Parlamentului European. Într-o rezolu-
þie adoptatã cu 398 voturi pentru, 134
împotrivã ºi 41 de abþineri, Parlamentul
UE cere statelor membre sã îºi respecte
angajamentele ºi sã prioritizeze reloca-
rea copiilor fãrã familie ºi a altor catego-
rii de azilanþi. Eurodeputaþii criticã un numãr de
state membre pentru “preferinþele foarte restric-
tive ºi discriminatorii” în aplicarea distribuirii re-
fugiaþilor. Comisia Europeanã va decide în luna
iunie eventuale mãsuri juridice pentru penaliza-
rea þãrilor central ºi est-europene care au refuzat
sã accepte imigranþi extracomunitari în cadrul
schemei cotelor stabilitã de Uniunea Europeanã.

Ministrul turc
de Externe:
Germania
poate sã-ºi retragã
trupele din baza
de la Incirlik

Ministrul turc de Externe,
Mevlut Cavusoglu, a declarat
cã Germania este liberã sã îºi
retragã trupele aflate la baza
aerianã Incirlik din Turcia,
dacã doreºte acest lucru,
adãugând cã Berlinul ar
trebui sã-ºi schimbe atitudi-
nea faþã de Ankara. Într-un
interviu acordat televiziunii
NTV, Cavusoglu a spus cã
Turcia nu a încercat sã
ºantajeze Germania prin
împiedicarea accesului unor
parlamentarilor germani la
Incirlik, unde sunt plasate
250 de trupe germane în
cadrul coaliþiei împotriva
organizaþiei teroriste Stat
Islamic. Diplomatul turc a
spus cã o astfel de vizitã a
parlamentarilor germani nu
ar fi adecvatã în acest mo-
ment. Ulterior, ministrul
german al Apãrãrii, Ursula
von der Leyen, a declarat cã
guvernul a evaluat alternati-
ve privind situaþia de la
Incirlik ºi intenþioneazã sã
mute trupele în Iordania sau
Cipru. «Dacã vor sã îºi
retragã trupele, sunt liberi sã
o facã. Nu ne vom ruga de
ei. Au vrut sã vinã, iar noi i-
am ajutat. Dacã vor pleca, le
vom spune “La revedere”», a
spus Cavusoglu. Mevlut
Cavusoglu a criticat Germa-
nia pentru cã i-a împiedicat
pe el ºi alþi miniºtri turci sã
organizeze mitinguri în þarã
înainte de referendumul din
16 aprilie privind extinderea
prerogativelor prezidenþiale.
“Dacã acþiunea noastrã a
fost catalogatã drept ºantaj,
atunci cum se numeºte ce au
fãcut ei? Germania trebuie
sã îºi schimbe atitudinea
faþã de Turcia, nu mai pot
sã o trateze aºa cum vor.
Dacã doriþi sã vã apropiaþi
de Turcia, trataþi-ne ca pe
un prieten, nu vã comportaþi
ca un ºef”, a spus Cavuso-
glu. Relaþiile bilaterale
dintre aliaþii NATO Germa-
nia ºi Turcia s-au deteriorat
dupã ce Berlinul a acordat
azil politic unor oficiali
militari turci suspectaþi de
implicare în lovitura de stat
eºuatã din 2016. În trecut,
Germania le-a interzis
politicienilor turci sã se
adreseze expaþilor în cadrul
unor mitinguri pentru
organizarea referendumului
de extindere a prerogativelor
prezidenþiale. În replicã,
preºedintele turc Recep
Tayyip Erdogan a acuzat
Germania de “tactici nazis-
te”. Berlinul ºi-a manifestat
în repetate rânduri îngrijora-
rea cu privire la tendinþa de
guvernare autoritarã în
Turcia.

Jens Weidmann, preºedintele Bãncii centra-
le din Germania, a avertizat, ieri, cã existã ris-
curi din ce în ce mai mari privind atacuri ciber-
netice care sã vizeze bãncile naþionale din sta-
tele europene, subliniind cã tema securitãþii in-
formatice este o prioritate a Preºedinþiei ger-
mane a G20. Referindu-se la incidente ciberne-
tice din 2016 ºi la recenta serie de atacuri infor-
matice, Jens Weidmann a atras atenþia cã ha-
ckerii ar putea ataca bãncile centrale din state-
le europene: “Întrebarea nu este dacã infras-
tructura unei instituþii bancare va fi atacatã, ci
când ºi cât de frecvent”. Banca centralã a Ger-
maniei (Deutsche Bundesbank) a fost vizatã de

Informaþiile clasificate dezvãlui-
te de preºedintele SUA, Donald
Trump, oficialilor ruºi proveneau de
la un agent israelian catalogat de
oficiali americani drept cea mai va-
loroasã sursã externã pentru infor-
maþii despre reþeaua teroristã Stat
Islamic, relateazã cotidianul The
Wall Street Journal. Potrivit unor
oficiali din cadrul serviciilor secrete
americane, sursa israelianã oferã

Parlamentul European cere accelerareaParlamentul European cere accelerareaParlamentul European cere accelerareaParlamentul European cere accelerareaParlamentul European cere accelerarea
distribuirii extracomunitarilor în statele UEdistribuirii extracomunitarilor în statele UEdistribuirii extracomunitarilor în statele UEdistribuirii extracomunitarilor în statele UEdistribuirii extracomunitarilor în statele UE

Deºi Comisia Europeanã a stabilit în 2015 distri-
buirea proporþionalã a 160.000 de imigranþi, pânã
acum au fost relocaþi doar peste 18.500. Polonia
ºi Ungaria au refuzat sã primeascã vreun imigrant
extracomunitar în cadrul sistemului de relocare.
“Este inacceptabil ca în timp ce majoritatea state-
lor membre depun eforturi reale, într-un autentic
spirit european, alte þãri sã continue sã demon-

streze cã nu sunt deloc solidare”, a de-
clarat Dimitris Avramopoulos, comisarul
UE pentru Imigraþie. “De aceea, cer Polo-
niei ºi Ungariei, care nu au acceptat nicio
persoanã ce are nevoie de protecþie, sã
înceapã sã facã acum acest lucru”, a adã-
ugat Avramopoulos. Comisia Europeanã
va stabili luna viitoare dacã va iniþia pro-
ceduri de sancþionare a statelor europe-
ne care nu respectã schema de relocare a
azilanþilor. În aprilie, Malta, care deþine
preºedinþia semestrialã a Consiliului Uni-
unii Europene, a propus oferirea unor
subvenþii de câte 60.000 de euro pentru
fiecare imigrant statelor UE care primesc
extracomunitari peste cotele stabilite de
Comisia Europeanã, iar þãrile care nu pri-
mesc ar urma sã achite sumele. Consiliul
Uniunii Europene a stabilit, în septem-
brie 2015, sã distribuie pe bazã de cote

160.000 de refugiaþi extracomunitari ajunºi în spa-
þiul UE. România, Cehia, Slovacia ºi Ungaria au
votat, în Consiliul UE pentru Justiþie ºi Afaceri
Interne, împotriva sistemului de relocare a imi-
granþilor conform unor cote obligatorii, dar sche-
ma a fost aprobatã. Dupã atentatele comise la
Paris în noiembrie 2015, Polonia a semnalat cã nu
va mai primi refugiaþi.

Bãncile naþionale din þãri europene riscã
sã fie vizate de atacuri cibernetice

atacuri cibernetice în anul 2016, sistemul blo-
cându-se temporar. “Au fost ºi atacuri cu viru-
sul de rãscumpãrare Locky, în februarie 2016,
care s-a rãspândit în Germania prin emailuri, exis-
tând peste 5.000 de noi infecþii cibernetice pe
orã. Dar mecanismele de securitate utilizate de
Banca centralã germanã au reuºit pânã acum
sã respingã cu succes atacurile”, a explicat Jens
Weidmann, potrivit ediþiei germane a agenþiei
Reuters, cu ocazia unui seminar desfãºurat în
oraºul Frankfurt. Însã recenta serie a atacurilor
cibernetice relevã vulnerabilitãþile sistemelor
financiare digitale, a insistat Jens Weidmann.
Softul ilegal “WannaCry” a blocat în ultimele

zile aproximativ 200.000 de calculatoare, în 150
de þãri, hackerii solicitând plãþi pentru deblo-
carea aparatelor, inclusiv de la Departamentul
britanic al Sãnãtãþii ºi de la o serie de compa-
nii, printre care se numãrã grupul auto francez
Renault ºi Deutsche Bahn. Daunele ar putea
ajunge la miliarde de dolari. Jens Weidmann a
explicat cã Guvernul Germaniei ºi Preºedinþia
germanã a Grupului statelor dezvoltate ºi emer-
gente G20 au ca prioritate consolidarea securi-
tãþii cibernetice, un grup de experþi urmând sã
prezinte pânã în octombrie un raport de eva-
luare privind riscurile ºi modalitãþile de contra-
carare a acestora.

Informaþiile secrete oferite de Trump Rusiei ar putea
proveni de la o sursã foarte importantã din Israel

informaþii foarte valoroase despre
tentativele reþelei teroriste Stat Is-
lamic de a aduce substanþe explozi-
ve la bordul avioanelor. Israelul va
efectua o evaluare pentru a stabili
ce informaþii sensibile pot fi furni-
zate Statelor Unite în contextul în
care preºedintele Donald Trump este
acuzat cã ar fi transmis Rusiei date
sensibile despre operaþiuni antite-
roriste, afirmã surse citate de presa

israelianã. Un oficial din cadrul ser-
viciilor de informaþii israeliene a de-
clarat pentru cotidianul Yedioth
Ahronoth cã agenþiile secrete isra-
eliene nu vor mai putea furniza date
ultrasensibile Washingtonului pânã
când nu vor avea certitudinea cã
vor fi protejate. “Trebuie sã reeva-
luãm dacã ar trebui sã furnizãm in-
formaþii ºi ce informaþii pot fi oferite
americanilor. Statele Unite sunt cel
mai mare aliat al nostru, le transmi-
tem cele mai supersecrete informa-
þii. Dar, pânã nu vom fi siguri cã acest
canal de comunicaþii este absolut si-
gur, nu trebuie sã le mai oferim biju-
teriile coroanei”, a explicat oficialul
israelian, sub protecþia anonimatu-
lui, potrivit cotidianului Yedioth
Ahronoth. Donald Trump este acu-
zat cã a dezvãluit informaþii clasifi-
cate în cursul întrevederii pe care a
avut-o sãptãmâna trecutã cu Ser-
ghei Lavrov, ministrul rus de Exter-
ne, ºi cu ambasadorul rus Serghei
Kislyak. Numeroºi membri ai Con-
gresului, inclusiv republicani, îi cer
preºedintelui SUA, Donald Trump,
sã ofere explicaþii pentru informaþii-
le clasificate transmise Rusiei, care,
potrivit unor surse, ar fi fost primite
din partea Israelului. Ca rezultat al
transmiterii informaþiilor, viaþa unui
agent de spionaj israelian ar putea

fi în pericol, au declarat surse citate
de postul american ABC News. La
nivel public, ministrul israelian al
Apãrãrii, Avigdor Lieberman, a de-
clarat miercuri cã relaþia de securi-
tate cu Statele Unite va rãmâne pu-
ternicã. “Relaþia de securitate între
Israel ºi cel mai mare aliat, Statele
Unite, este profundã, importantã ºi
la un nivel fãrã precedent ca scop ºi
contribuþii. Aºa a fost ºi aºa va con-
tinua sã fie”, a spus Lieberman. Do-
nald Trump este acuzat cã a dezvã-
luit informaþii clasificate în cursul în-
trevederii pe care a avut-o sãptã-
mâna trecutã cu Serghei Lavrov, mi-
nistrul rus de Externe, ºi cu amba-
sadorul rus Serghei Kislyak. Donald
Trump i-a primit pe 10 mai la Casa
Albã pe Serghei Lavrov ºi pe Ser-
ghei Kislyak. Potrivit unor foºti ºi
actuali oficiali americani, Donald
Trump a început sã discute detalii
despre o ameninþare de tip terorist
reprezentatã de reþeaua Stat Islamic
(IS) asociatã transportãrii laptop-
urilor la bordul avioanelor de pasa-
geri. În acest mod, Donald Trump ar
fi dezvãluit informaþii clasificate ºi
ar fi periclitat o sursã esenþialã de
informaþii despre organizaþia funda-
mentalistã sunnitã Stat Islamic, ac-
tivã în principal în Siria ºi Irak. Pre-
ºedinþia SUA a respins acuzaþiile.
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Anunþul tãu!Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Direcþia Sanitarã Veterinarã

ºi pentru Siguranþa Alimentelor
Dolj organizeazã în data de
19.06.2017, ora 1100 (susþinerea
probei scrise) ºi 22.06.2017, ora
1100 (susþinerea interviului), con-
curs pentru ocuparea urmãtoru-
lui post contractual vacant, pe
perioadã determinatã: · Ordinul
ANSVSA nr. 64/2007: -medic ve-
terinar, grad profesional I– 1 post.
Termenul limitã pentru depune-
rea dosarelor: - 06.06.2017, ora
1700. Dosarele se vor depune la
secretariatul Direcþiei Sanitare Ve-
terinare ºi pentru Siguranþa Ali-
mentelor Dolj. Condiþii specifice
pentru ocuparea postului de me-
dic veterinar, gradul profesional
I, Ordinul ANSVSA nr. 64/2007: -
studii universitare de licentã ab-
solvite cu diplomã, respectiv stu-
dii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licentã
sau echivalentã, în domeniul me-
dicinã veterinarã, specializarea
medicinã veterinarã; - vechime în
specialitatea studiilor absolvite
– 9 ani; - experienþã în domeniul
controlului oficial în unitãþile sa-
nitar-veterinare care produc, pre-
lucreazã, depoziteazã ºi/sau
distribuie alimente de origine
animalã. Informaþii suplimenta-
re privind bibliografia ºi acte-
le necesare în vederea partici-
pãrii la concurs se vor solicita
de la Compartiment Juridic ºi
Resurse Umane din cadrul
D.S.V.S.A. Dolj, str. Fântâna Po-
pova  nr. 30 sau la numãrul de
telefon 0251/428791 int. 115.

Primãria Teslui,  cu sediul în
localitatea Teslui, str. Unirii, nr. 26,
judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarei func-
þii contractual vacante pe duratã
nedeterminatã, conform temeiului
legal HG 286/2011: Muncitor cali-
ficat gospodãrire comunalã – 1
post. Concursul se va desfãºura
asfel: Data ºi locul de desfãºurare
a concursului: - Proba scrisã în
data de 16.06.2017, ora 9,00. - In-
terviul în data de 16.06.2017, ora
12,00. Concursul va avea loc la
sediul Primãriei Teslui, judeþul Dolj.
Pentru participarea la concurs,
candidaþii trebuie sã îndeplineas-
cã urmãrtoarele condiþii: - Studii:
ªcoalã profesionalã; - Vechime în
muncã: 3 ani. Candidaþii vor de-
pune dosarele de paricipare la
concurs în termen de 10 zile lu-
crãtoare de la publicarea anun-
þului în Monitorul Oficial Partea a
III-a, la sediul primãriei Teslui, ju-
deþul Dolj. Bibliografia ºi relaþii su-
plimentare se obþin la sediul Pri-
mãriei Teslui, persoanã de con-
tact. Stan Traian Vasile, telefon
0786421968, fax 0251/456606, e-
mail: primariateslui@yahoo.com.

Poliþia Localã a Municipiului
Craiova organizeazã în perioada
19.06.2017- 22.06.2017, concurs
de recrutare pentru ocuparea
funcþiei publice de execuþie vacan-
te din cadrul Serviciului Conten-
cios Juridic, procesare contraven-
þii ºi arhivã, de consilier, cls.I gra-
dul profesional debutant- 1 post.
Relaþii suplimentare la sediul ºi pe
site-ul Poliþiei Locale a Muncipiu-
lui Craiova.

Stãnicã Marin anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “ Construire imo-
bil P+1 cu destinaþia – spaþii de agre-
ment, puþ forat, bazin etanº vidan-
jabil, platforme betonate ºi împrej-
muire teren“ propus a fi amplasat
în comuna, Cârcea, str. Aeroportu-
lui, nr. 278, jud. Dolj. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1, ºi la sediul Primãriei
Cârcea,  jud. Dolj, în zilele de L-V,
între orele 9 -14. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul  APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1.

ENÃCHESCU IRINA pentru
S.C. VITAPLUS MEDCLIN SRL, ti-
tular al proiectului „SCHIMBARE
DE DESTINAÞIE C3 DIN ATELIER
PANIFICAÞIE ÎN SPAÞIU PENTRU
ASISTENÞÃ MEDICALÃ SPITALI-
CEASCÃ, ASISTENÞÃ MEDICA-
LÃ AMBULATORIE ªI STOMATO-
LOGIE”, anunþã publicul interesat
asupra luãrii de ciziei etapei de în-
cadrare de cãtre APM Dolj- AVIZA-
RE FÃRÃ ACORD DE MEDIU, pen-
tru proiectul propus a fi amplasat
în Craiova, str. Anul 1848, nr.100,
judeþul Dolj. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr.1, în zilele de L-V, între orele 9-
14, precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet: www.arpmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate îna-
inta comentarii/ observaþii la pro-
iectul deciziei de încadrare (în ter-
men de 5 zile de la data publicãrii
prezentului anunþ) pânã la data de
25.05.2017.
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Anunþul tãu!
Primãria Teslui, cu sediul în lo-

calitatea Teslui, str. Unirii, nr. 26, jude-
þul Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtoarei funcþii con-
tractual vacante pe duratã nedeter-
minatã, conform temeiului legal HG
286/2011: 1. Referent II/3- asistenþã
socialã – 1 post. Concursul se va des-
fãºura asfel: Data ºi locul de desfã-
ºurare a concursului: - Proba scrisã
în data de 16.06.2017, ora 9,00. - Inter-
viul în data de 16.06.2017, ora 12,00.
Concursul va avea loc la sediul Pri-
mãriei Teslui, judeþul Dolj. Pentru par-
ticiparea la concurs, candidaþii trebuie
sã îndeplineascã urmãrtoarele con-
diþii: - Studii: Studii medii cu diplomã
de bacalaureat; - Vechime în muncã:
3 ani. Candidaþii vor depune dosarele
de paricipare la concurs în termen de
10 zile lucrãtoare de la publicarea
anunþului în Monitorul Oficial Partea a
III-a, la sediul primãriei Teslui, judeþul
Dolj. Bibliografia ºi relaþii suplimenta-
re se obþin la sediul Primãriei Teslui,
persoanã de contact. Stan Traian Va-
sile, telefon 0786421968, fax 0251/456606,
e-mail: primariateslui@yahoo.com.

Primãria comunei Galicea Mare,
judeþul Dolj, organizeazã concurs în
data de 14.06.2017 ora 10.00- proba
scrisã ºi în data de 16.06.2017, ora
10.00- interviul, pentru ocuparea ur-
mãtoarelor posturi contractuale va-
cante: 1. CONSILIER JURIDIC, gra-
dul debutant în cadrul aparatului
Consiliului Local Galicea Mare.2.
ªOFER, treapta I în cadrul Comparti-
mentului Transport. 3.MUNCITOR
CALIFICAT, treapta IV în cadrul Ser-
viciului Public de Alimentare cu Apã
ºi Canalizare. 4.MUNCITOR CALIFI-
CAT treapta I în cadrul Compartimen-
tului Deservire. Relaþii suplimentare:
la Primaria comunei Galicea Mare, str.
Calafatului, nr.17, judeþul Dolj- per-
soanã de contact Totora Cristina Flo-
rina, telefon: 0251/ 316.004.

Primãria orºului Dãbuleni
intenþioneazã sã achiziþio-
neze un imobil pe teritoriul
administrativ al localitãþii
cu destinaþie socialã - cen-
tru comunitar integrat
(medico - social).
Persoanele fizice sau juri-

dice pot transmite propu-
nerile la registratura primã-
riei din str. Unirii, nr. 15
pânã la data de 26.05.2017.

STAÞIUNEA DE CERCETARE -
DEZVOLTARE AGRICOLÃ ªIMNIC –
CRAIOVA, cu sediul în Craiova, ªoseaua
Bãlceºti nr. 54, oferã spre vînzare din pro-
ducþie proprie urmãtoarele:

- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- LAPTE
Relaþii suplimentare la telefon: 0251468.159;

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”!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

Anunþul tãu!
SC EPA GRUP SRL reprezenta-

ta de ZABAD GHAZI titular al proiec-
tului “CONSTRUIRE IMOBIL P+3E
CU DESTINAÞIA BIROURI ªI IM-
PREJMUIRE TEREN” anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre Agenþia
pentru Protecþia Mediului Dolj: pro-
iectul nu se supune evaluãrii impac-
tului asupra mediului ºi nu se supu-
ne evaluãrii adecvate,în cadrul pro-
cedurilor de evaluare a impactului
asupara mediului ºi de evaluare
adecvatã pentru proiectul “CON-
STRUIRE IMOBIL P+3E CU DESTI-
NAÞIA BIROURI ªI IMPREJMUIRE
TEREN” propus a fi amplasat în Mu-
nicipiul Craiova, str. 1 Decembrie
1918, nr. 14C, judeþul Dolj. Proiectul
deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj din Municipiul Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1, jud. Dolj, în zilele
de luni- joi, între orele 8.00 – 16.30 ºi
vineri între orele 08.00 – 14.00, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de in-
ternet http://apmdj.anpm.ro. Publi-
cul interesat poate înainta comenta-
rii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunt
pânã la data de 24.05.2017.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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Primãria Comunei Malu Mare, judeþul Dolj, organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea pe
perioadã nedeterminatã a urmãtoarelor funcþii publice de execuþie vacante:

1.  Inspector, clasa I, grad profesional Superior, în cadrul Compartimentului Achiziþii
Publice;

2. Inspector, clasa I, grad profesional Asistent, în cadrul Compartimentului Contabilitate;
3. Inspector, clasa I, grad profesional Asistent, în cadrul Compartimentului Urbanism;

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Condiþiile specifice necesare în vederea participãrii la concurs ºi a ocupãrii funcþiei publice sunt:
     1. pentru funcþia publicã de execuþie vacantã de Inspector, clasa I, grad profesional Superior,

în cadrul Compartimentului Achiziþii Publice, pot candida, conform art. 9 lit. a) din Legea nr. 188/
1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, absolvenþi ai studiilor universitare de licenþã
absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã în domeniul fundamental ªtiinþe sociale, ramura ªtiinþe juridice sau ªtiinþe economice.-
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: minimum 9 ani;

     2. pentru funcþia publicã de execuþie vacantã de Inspector, clasa I, grad profesional Asistent,
în cadrul Compartimentului Contabilitate, pot candida, conform art. 9 lit. a) din Legea nr. 188/
1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, absolvenþi ai studiilor universitare de licenþã
absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã în domeniul fundamental ªtiinþe sociale, ramura ªtiinþe economice. Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: minimum 1 an;

3. pentru funcþia publicã de execuþie vacantã de Inspector, clasa I, grad profesional Asistent, în
cadrul  Compartimentului  Urbanism, pot candida, conform art. 9 lit. a) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, absolvenþi ai studiilor universitare de licenþã absol-
vite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echiva-
lentã în domeniul fundamental ªtiinþe inginereºti, ramura inginerie civilã sau inginerie geodezicã.Ve-
chime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: minimum 1 an;

Concursul se va organiza conform calendarului urmãtor:
1. 07. 06. 2017 -  termenul limitã de depunere a dosarelor;
2. 21.06.2017 ora 10.00 – proba scrisã;
3.   23.06.2017 ora 14.00 -  interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu, documentele prevãzute de
art. 49, alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiþiile specifice ºi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul Primãriei
comunei Malu Mare. Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primãriei comunei Malu Mare din
com. Malu Mare, str. Primãriei nr. 7, telefon  0251/ 446.145, 0251/446.065.

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Craiova - vând aparta-
ment 4 camere parter,
zonã ultracentralã, ex-
clus agenþii. Telefon:
0723/868.991.

CASE

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul
construcþiei: 1967), 3
camere (cu sobe de
teracotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gos-
podãreºti ºi beci; te-
ren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-
de-vie ºi pomi fructi-
feri; fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua publi-
cã de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã 3 camere,
bucãtãrie, baie ºi toa-
te utilitãþile, teren
1023 mp. Telefon:
0766/242.092 sau
0749/129.000.

Vând casã comuna
Calopãr (sat Dîlga) –
Dolj, la strada principa-
lã  3 corpuri a câte 2
camere, 2 sãli beci,
pãtul, magazie, teren
2000 mp. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fi-
ind zonã metropolita-
nã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând teren arabil
2.500 ha Nord 233,
Spate Metro. Telefon:
0251/ 548.870.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în comu-
na Albeni, judeþul Gorj
cu 7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând 5000 mp la Gara
Pieleºti lângã Fabrica
Q Fort. Telefon: 0752/
641.847.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.



14 / cuvântul libertãþii vineri, 19 mai 2017publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 19 mai 2017

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi- la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Dacia Papuc,
motor pe injecþie. Te-
lefon: 0747/398.673.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent,
fãrã nici un defect. Te-
lefon: 0766/632.388.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând convenabil un
automatizor APOLLO
3WF- 2,6 nou- nefolo-
sit. Telefon: 0720/
231.610.
VIN roºu de buturugã.
Telefon: 0749/012.505.
Vând lucernã prima
coasã ºi baloþi. Tele-
fon: 0724/
Vând 40 de familii de
albine (stupi puter-
nici). Telefon: 0763/
156.760.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150
lei, polizor electric nou
- 100 lei. Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.

Vând þuicã, podea Da-
cia faþã nouã. Telefon:
0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epi-
lator HOMEDICS
ELOS LASER epilare
definitivã 800 lei. Tele-
fon: 0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri, pom-
pã Kama de udat
grãdina, 4 bare cor-
nier de 70cm lungi
de 2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumu-
latori 200 lei DVD porta-
bil, adaptor auto 200
lei. Telefon: 0751/
136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12 ºi 24 Volþi, calo-
rifere fontã, piese Da-
cia noi, pantofi, bo-
canci, ghete militare
noi, frigider. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.

Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100
lei, masã extensibilã -
100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/
298.240.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600, reductor
oxigen sudurã, alterna-
tor 12V pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri cu
muzicã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fi-
brã, butoi salcâm - 10
vedre, cârlige jgheaburi
de apã la casã noi. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând masã metalicã -
100 lei, polizor electric
- 100 lei, bicicletã co-
pii - 50 lei. Telefon:
0732/128.320; 0351/
181.202.
Vâna maºinã de spãlat
Alba-Lux - 100 lei, ex-
presor cafea – 100 lei.
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia
5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.

Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/800
bine întreþinut – 100
lei, televizor color cu
telecomandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior han-
dicap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.

Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scau-
ne tapiþate, pat dublu,
comodã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Vând 2 TV Color
Nei ,  Royal ,  te le-
comandã, defecte -
100 RON. Telefon:
0 7 3 1 / 8 7 7 . 8 8 0 ;
0721/373.748.
Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu
toc negociabil, 3 arzã-
toare gaze sobã- 150
w.  Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã ara-
gaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale, ca-
zan þuicã  ºi bicicletã
copii pentru vârsta de
7 ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
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SCM Craiova disputã astãzi, la Ploieºti, semifinala
Cupei României, cu CSM Bistriþa

ACS Poli Timiºoara – Astra Giurgiu 0-3
Au marcat: Budescu 40, S. Buº 49, Nicoarã 83.

FC Voluntari – Universitatea Craiova s-a jucat asearã.

Cupa României, semifinale, manºa a doua

1. Viitorul 10 5 3 2 12-8 44
2. FCSB 10 6 2 2 15-7 44
3. Dinamo 10 5 4 1 15-8 40
4. CFR Cluj 10 3 2 5 8-14 33
5. Craiova 10 2 3 5 8-14 31
6. Astra 10 1 2 7 10-17 27
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  PLAY-OFF

Play-out, etapa a XI-a
Concordia – ACS Poli  3-1,  s-a jucat în devans

Pandurii  – ASA, astãzi,  ora 18
CSMP Iaºi  –  Gaz Metan,  astãzi ,  ora 20.30

FC Voluntari – FC Botoºani,  duminicã,  ora 13

7. CSMP Iaºi 10 5 5 0 12-3 35
8. Gaz Metan 10 3 5 2 12-8 34
9. Botoºani 10 3 5 2 12-7 30
10. Voluntari 10 4 3 3 13-14 30
11. ACS Poli 11 4 4 3 11-10 23
12. Chiajna 11 2 4 5 11-14 23
13. Pandurii 10 2 4 4 9-16 20
14. ASA 10 1 4 5 3-11 13
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  PLAY-OUT

Fotbaliºtii ºi voleibaliºtii Craio-
vei s-au calificat deja în cupele
europene, iar astãzi hanbalistele din
Bãnie pot ºi ele obþine tichetul de
participare în Europa. Echipa lui
Bogdan Burcea a trecut de douã
adversare puternice în optimi ºi
sferturi, Zalãul ºi Brãila, iar în Fi-
nal Four întâlneºte astãzi, la Plo-
ieºti, de la ora 17, echipa clasatã
pe locul 8 la finalul campionatului,
CSM Bistriþa. În campionat, SCM
Craiova s-a impus net în deplasa-
re în meciul cu Bistriþa, scor 28-
21, dupã ce în tur pierduse în Sala
Polivalentã cu 22-25, una dintre
marile surprize ale Ligii Naþionale.

Turneul Final Four este gãzduit
în acest week-end de sala „Olim-
pia” din Ploieºti, iar în cealalaltã
semifinalã se vor întâlni, de la ora
19, CSM Bucureºti ºi formaþia

care a terminat pe ultimul loc în
Liga Naþionalã, Unirea Slobozia.
Este o semifinalã dezechilibratã,
care ne oferã practic deja prima
finalistã, dacã nu cumva chiar ºi
câºtigãtoarea Cupei României, þi-
nând cont de valoarea formaþiei
care a obþinut bronzul în Liga Cam-
pionilor. Craiova ºi Bistriþa se lup-
tã astfel pentru ultimul loc de cupã
europeanã, echipele calificate deja
în Europa fiind, conform clasãrii
din Liga Naþionalã: CSM Bucureºti,
Dunãrea Brãila ºi HC Zalãu. Tur-
neul Final Four de la Ploieºti este
transmis în direct la Digisport ºi
Dolcesport.

Antrenorul Craiovei, Bogdan
Burcea, nu va putea miza pe Car-
men Ilie ªelaru, accidentatã. „.Ju-
cãtoarele sunt dornice, cred cã sunt
conºtiente cã o prestaþie bunã nu

poate fi însoþitã decât de atitudine,
determinare, concentrare ºi disci-
plinã ºi încercãm sã conºtientizãm
cu toþii acest lucru, astfel încât la
ora jocului sã fim ceea ce ne do-
rim. Încã de la începutul sezonu-
lui am avut ca obiectiv calificarea
în finala Cupei României. Cu CSM
Bistriþa va fi un meci dificil, cu
încãrcãturã mare, ambele echipe
dorind sã ajungã în finala mare.
Vom face tot posibilul pentru a juca
sâmbãtã cu trofeul pe masã. În
campionat ne-am împãrþit victoriile
cu Bistriþa, dar sperãm sã repetãm
succesul din retur, când le-am în-
vins la scor la ele acasã. Dacã vom
ajunge în finalã încercãm sã pro-
ducem surpriza, chiar dacã ºtim
ce valoare are echipa campioanã.
S-au mai întâmplat însã surprize
ºi poate se vor mai întâmpla” a
declarat Burcea.

De partea cealaltã, antrenorul
Bistriþei, Horaþiu Paºca, a declarat
înaintea Final Four-ului: „Se putea
ºi mai rãu la tragerea la sorþi! Cu
certitudine, SCM Craiova pleacã
favoritã. Sã nu uitãm cã în sfertu-
rile de finalã a eliminat vicecam-
pioana României la o diferenþã de
peste 10 goluri. Este o echipã care
le are în componenþã pe Cristina

Zamfir, golghetera la zi a Ligii Na-
þionale, Laurissa Landre, pivotul
titular al vicecampioanei olimpice,
Franþa, Yuliya Dumanska, o portã-
riþã tânãrã a naþionalei României ºi
de foarte mare perspectivã, Alice
Elisei, care nu mai are nevoie de
nicio prezentare ºi care în ultima
vreme joacã de parcã nu ar fi fost
niciodatã accidentatã, plus multe
alte jucãtoare de valoare. Craiova
este o echipã cu ambiþii mari, care

a avut ca ºi obiectiv clasarea pe
podium ºi, implicit, prezenþa în
cupele europene, dar în acest mo-
ment nu este sigurã de prezenþa în
Europa datoritã locului 4 ocupat la
finele Ligii Naþionale. Cupa Româ-
niei este o competiþie a surprize-
lor, în care totul þine de forma de
moment, iar atât timp cât meciul
porneºte de la 0-0 avem o ºansã
pe care, cu siguranþã, o vom juca
pânã la capãt”.

Final Four-ul Cupei României - Ploieºti, în sala „Olimpia”:

Astãzi, ora 17: S.C.M. Craiova – C.S.M. Bistriþa
Astãzi, ora 19: C.S.M. Unirea Slobozia – C.S.M. Bucureºti

Mâine, ora 15: Finala micã
Mâine, ora 17: Finala mare

Dupã ce s-au confruntat în
runda trecutã, la Cârcea, iar
Cetate s-a impus, egalându-ºi
rivala în clasament, cele douã
pretendente la titlul judeþean
ºi-au câºtigat meciurile din
etapa a 6-a, prima din returul
play-off-ului. Cârcea a cules
toate punctele în deplasare, de
la echipa care practic face
figuraþie în Top 6, Recolta
Ostroveni, scor 4-0, în timp
ce Tractorul Cetate a avut
ceva emoþii în derby-ul
dunãrean cu Danubius Bechet,
adjudecat în cele din urmã cu
3-2 de formaþia la care evolu-
eazã Dorel Stoica. În sfârºit,
într-un meci care a opus
echipele de la mijlocul ierar-
hiei, Metropolita Iºalniþa ºi
Progresul Segarcea au termi-
nat la egalitate, scor 0-0. În
play-out s-au jucat meciurile:
ªtiinþa Malu Mare – Unirea
Leamna 4-4 ºi Arena Bulls
Preajba – Ajax Dobroteºti 1-1.

Mâine, de la ora 11, se
disputã partidele etapei a 7-a a
play-off-ului, dupã programul:
Viitorul Cârcea – Danubius
Bechet, Tractorul Cetate –
Metropolitan Iºalniþa, Progre-
sul Segarcea – Recolta Ostro-
veni. Totodatã, în play-out se
joacã: Dunãrea Calafat –
ªtiinþa Malu Mare, Unirea
Leamna – Arena Bulls Preajba.

1. Tractorul Cetate 6 6 0 0 22-5 44
2. Viitorul Cârcea 6 5 0 1 18-6 44
3. Metropol. Iºalniþa 6 2 2 2 9-10 33
4. Progresul Segarcea 6 1 2 3 8-10 31
5. Danubius Bechet 6 2 0 4 13-18 29
6. Recolta Ostroveni 6 0 0 6 6-27 15
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  play off

7. Dunãrea Calafat 4 4 0 0 29-0 24
8. Ajax Dobroteºti 5 2 1 2 10-5 17
9. Unirea Leamna 4 2 1 1 9-11 17
10. Bulls Preajba 4 1 1 2 6-17 11
11. ªtiinþa Malu Mare 5 0 1 4 9-30 7
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  play out
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Pro
- A reuºit tripla: titlu, Cupa României,

Cupa Ligii cu FCSB, deºi i-a pierdut la mij-
locul sezonului pe cei mai importanþi jucã-
tori, Sânmãrtean, Keºeru ºi Szukala, iar apoi
a fost sabotat permanent de familia Reghe-
campf, care-l dorea plecat.

- Are experienþã mare de jucãtor în
Spania, unde este respectat pentru cunoº-
tinþele ºi caracterul sãu.

- Are un mandat destul de apreciat ca
antrenor la Espanyol, pe care a salvat-o de
la retrogradare.

- Are un stil ofensiv, bazat pe posesie,
pe fotbal generos.

- ªtie sã lucreze cu jucãtorii tineri, pre-
cum cei de la Craiova, iar pe Ivan l-a pregã-

Cele mai mari ºanse sã devinã antrenor al
Universitãþii Craiova le are italianul Devis

Mangia, dar ºi alte nume sunt pe lista
conducãtorilor din Bãnie

Mandatul lui Gigi Mulþescu, cu bune ºi rele, ia
sfârºit în proporþie de 99% ºi mai multe variante
de antrenori au fost în calculele oficialilor craio-
veni. Favorit sã preia ªtiinþa este  italianul Devis
Mangia, care ar fi ajutat de fostul internaþional Paul
Codrea, însã negocierile nu sunt finalizate. Restul

antrenorilor sunt români, dar numai unul este cra-
iovean, Corneliu Papurã, însã acesta are ºanse mici
sã promoveze la prima echipã, cel puþin deocamda-
tã. Cuvântul Libertãþii vã prezintã o analizã amã-
nunþitã, cu argumente pro ºi contra pentru fiecare
dintre potenþialii antrenori ai Craiovei.

GIGI MULÞESCU
Pro

- ªi-a îndeplinit obiectivul din acest se-
zon: calificarea în play-off ºi în cupele eu-
ropene, în condiþiile în care echipa nu a prea
jucat pe teren propriu.

- Echipa a practicat sub conducerea
sa un fotbal spectaculos, ofensiv, în special
în prima parte a sezonului.

- Ar avea continuitate, cunoscând deja
lotul, nu ar mai fi nevoie de o perioadã de
cunoaºtere reciprocã între el ºi jucãtori.

- A avut rezultate imediat, echipa a avut
un joc bun ºi rezultate notabile din start, nu
a solicitat mult timp, e adevãrat preluând ºi
o echipã omogenã.

- Cu un lot fãrã prea multe valori, fãrã
un atacant redutabil, ºi multe probleme le-

gate de accidentãri ºi jucãtori aflaþi la final
de contract, echipa a avut un parcurs re-
marcabil, fiind în Top 6.

Contra
- Nu reacþioneazã în multe momente,

face schimbãri târziu sau deloc, iar când le
face, nu e inspirat. Rareori un jucãtor venit
de pe bancã a adus un plus, remarcându-se
doar cazurile Manea, cu Viitorul acasã, ºi
Gustavo, la Dinamo.

- Întreþine o stare de tensiune la echi-
pã, sunt cam mulþi jucãtori nemulþumiþi de
relaþia cu el, nu discutã personal cu fiecare
ºi îi criticã public. De aici probabil ºi lipsa
de continuitate, Craiova fiind singura echi-
pã din cariera sa în România la care a bifat
un sezon complet.

- Uneori parcã vede alt meci, vorbeºte
de jucãtori care nu au intrat sau de ocazii
care nu au fost.

- Pare obosit psihic, extenuat, presiu-
nea ºi-a spus cuvântul ºi nu-i face faþã. Nu
transmite energie de pe marginea terenului,
iar uneori echipa are nevoie de un impuls de
pe banca tehnicã.

- Nu a antrenat echipe cu obiective mari
ºi nu a câºtigat niciun trofeu în cariera sa,
iar aceste lucruri se observã în limitele sale.

Pro
- Are un CV bun. Cu excepþia lui Man-

dorlini ºi Bergodi, restul italienilor care au
venit în România nu au antrenat la nivelul
sãu, având la activ 3 echipe de Serie B, cu
rezultate bune, ºi o formaþie de Serie A, Pa-
lermo. Spre exemplu, Nicolo Napoli nu a
antrenat în primele 3 ligi din Italia.

- Posedã o reputaþie ºi experienþã de
antrenor care lucreazã bine cu tinerii, iar
Craiova are în strategie promovarea juniori-
lor de la Academie.

- Are în palmares o finalã de Campio-
nat European cu Italia under 21, contra Spa-
niei care-i avea în componenþã pe De Gea,
Isco, Thiago Alcantara, Muniain, Koke sau

DEVIS MANGIA
Dani Carvajal.

- A lucrat cu jucãtori importanþi la na-
þionala de tineret a Italiei, precum Insigne,
Verrati, Immobile sau Gabbiadini.

- Este un antrenor apropiat de jucãtori,
de grup ºi se manifestã ca atare pe marginea
terenului, impulsionându-ºi elevii.

- Italienii au avut ratã mare de reuºitã
în România, adaptându-se mai uºor decât
alþi tehnicieni.

Contra
- Preferã un sistem 3-5-2, unul neobiº-

nuit la Craiova, care oricum are mari proble-
me cu stoperii, în sensul cã nu prea posedã.

- Nu a mai activat în ultimul an, dupã
ce a avut serioase probleme medicale, care
l-au ºi determinat sã plece subit de la Ascoli,
cu 2 etape înainte de finalul sezonului.

- Ar fi singurul antrenor strãin din Liga
I, semn cã experimentele de „afarã” nu prea
mai sunt agreate.

- Nu a avut o carierã ca fotbalist ºi a
apãrut în fenomen cam de nicãieri.

- Nici experienþa sa ca antrenor nu este
foarte bogatã, iar pe unde a antrenat, a fã-
cut-o în stilul lui Mulþescu, neavând niciun
sezon complet.

Pro
- Are performanþe cu Astra: titlul, Su-

percupa, primãvara europeanã ºi acum este
în finala Cupei României.

- Înþelege bine fenomenul, îl ºi explicã
bine, inclusiv public, a învãþat multe de la
Mircea Lucescu.

- Este un strateg bun, ºtie sã abordeze
adversarii ºi meciurile importante, etalând atât
un joc ofensiv eficient, cât ºi o apãrare re-
dutabilã, atunci când e cazul.

- Are o relaþie excelentã cu vestiarul,
jucãtorii sãi îl iubesc pur ºi simplu. Creazã
unele diversiuni pentru a atrage atenþia asu-
pra sa când echipa are probleme.

- Are „ochi” la jucãtori, majoritatea ce-
lor aduºi la recomandarea sa confirmând
ulterior.

- Este „pâine caldã” pentru mass-me-
dia, este un personaj, un tehnician cu caris-
mã, atrãgând ºi mai mult interes asupra echi-
pei pe care o conduce. Dincolo de perfor-
manþele obþinute cu el, Astra a existat practic
în presã mai mult prin ieºirile lui ªumudicã.

- A declarat în dese rânduri cã ºi-ar
dori sã antreneze echipe cu fani, precum
Craiova ºi Dinamo.

- Este prieten cu finanþatorul Univer-
sitãþii, Mihai Rotaru.

- Este temperamental, precum oltenii,

MARIUS ªUMUDICÃ
iar fanii îl agreazã, chiar dacã este rapidist.

Contra
- Este rapidist recunoscut ºi asumat ºi

nu scapã nicio ocazie sã spunã ºi sã arate
acest lucru, iar fanii olteni ar fi deranjaþi de
declaraþiile ostentative de afecþiune faþã de
o rivalã a ªtiinþei.

- A avut rezultate la Astra cu jucãtori
trecuþi de 30 de ani, cu mare experienþã ºi
cu performanþe la activ. Nu a promovat în
acest timp decât un jucãtor tânãr, Ioniþã, ºi
acela pe ultima sutã de metri sau datoritã
regulii under 21. În schimb, Craiova are un
lot ticsit cu tineri ºi mizeazã în continuare
pe aceastã strategie, iar ªumudicã nu pare
antrenorul dispus ºi potrivit sã-i „creascã”.

- Este ipocrit. A demisionat de multe
ori declarativ de la Astra, dar ºi-a terminat
mandatul. A invocat des probleme financia-
re, deºi Astra oferã contracte mari jucãtori-
lor ºi le-a ºi achitat. „Înjurã” cu orice prilej
FCSB ºi spune cã nu ar lucra niciodatã aco-
lo, dar a fost la câteva ore de a semna cu
echipa lui Becali, pe care a ºi ajutat-o sã câº-
tige titlul acum doi ani, învingând într-un
stil suspect, pe ASA.

- Un caracter dificil, pentru a-ºi atra-
ge vestiarul sacrificã relaþia cu patronul. În
plus a fost suspendat pentru cã a jucat la
pariuri.

Pro
- A câºtigat titlul cu Oþelul într-o pe-

rioadã în care echipe precum Vaslui, Timi-
ºoara, FCSB, Dinamo sau CFR investeau
masiv, aducând jucãtori de valoare.

- ªi la Dinamo, pentru o scurtã pe-
rioadã, a avut rezultate bune, ca ºi în
Rusia.

- Experienþã la nivel înalt ca jucãtor
- Pare la fel de ambiþios ca antrenor

Pro
- Este craiovean, cunoaºte spiritul lo-

cului, al echipei, stilul jucãtorilor olteni, iar
cu el Universitatea ºi-ar cãpãta identitate ºi
pe banca tehnicã.

- Jucãtor important al Universitãþii, are
ºi o carierã internaþionalã: la naþionalã, la
Rennes, în Israel, Cipru ºi China. Este prin-
tre puþinii antrenori craioveni cu licenþã PRO.

- Lucreazã bine cu tinerii, a promovat
jucãtori de la Primãvara ºi pe vremea FCU,
dar ºi acum, când satelitul a avut un par-
curs remarcabil, deºi nu s-a bazat pe aceiaºi
jucãtori douã meciuri la rând, iar câþiva au
fãcut saltul deja spre prima echipã.

- Este intransigent, nu face compro-
misuri, nu acceptã „pilele”, de aceea ºi-a
creat ºi unele antipatii.

- Cu o scurtã perioadã de absenþã, a
fost în proiectul CS Universitatea Craiova
de la început ºi pânã în prezent.

Contra
- Nu are experienþã la nivel de seniori

decât în perioada Slatina, unde a reuºit to-

CORNELIU PAPURÃ
tuºi sã promoveze în liga secundã.

- Stilul sãu mai „rece” nu-l reco-
mandã ca un antrenor carismatic pentru
mass media, nu dã impresia cã este un
antrenor „deschis”, ci mai degrabã unul
introvertit.

precum era ºi ca jucãtor.
Contra

- Echipele sale joacã un fotbal specu-
lativ, bazat mai mult pe organizare defensi-
vã, iar Craiova apreciazã spectacolul, de
multe ori înaintea rezultatelor.

- A ieºit din circuit de ceva timp, dupã
escapade nereuºite la Gabala ºi Astra.

- A jucat ºi a antrenat la Dinamo ºi
Steaua.

DORINEL MUNTEANU

COSTEL GÂLCÃ
tit la naþionala under 19.

- Are un caracter frumos, chiar dacã
este stelist nu a fãcut niciodatã paradã de
acest lucru ºi este decent în apariþiile publi-
ce, un gentleman.

- Nu aruncã vina pe arbitri. Dupã re-
miza pe „Extensiv” cu Universitatea, când
FCSB a avut douã penalty-uri neacordate,
Gâlcã a refuzat sã comenteze arbitrajul lui
Avram, luând doar vina asupra sa. De altfel,
în mandatul sãu, FCSB a avut parte de cele
mai potrivnice arbitraje din istoria clubului.

Contra
- E un antrenor domol, nu este croit

pe spiritul oltenesc.
- Cu excepþia mandatului la FCSB, nu

mai are un sezon complet la vreo echipã.
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