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Nicuºor Dan a demisionat
din USR, partidul pe care
l-a fondat: Voi aºtepta un alt
partid în care sã mã regãsesc

Nicuºor Dan ºi-a anunþat, ieri, de-
misia din partidul pe care l-a fondat ºi
condus, Uniunea Salvaþi România, ne-
fiind de acord cu decizia Biroului Naþi-
onal al partidului de a nu susþine revi-
zuirea Constituþiei în sensul definirii
familiei ca uniunea dintre bãrbat ºi fe-
meie. “Nu e nimic dramatic. E o con-
strucþie cu mulþi oameni în care a
apãrut o majoritate care vrea sã mear-
gã într-o direcþie. Eu nu cred cã di-
recþia e bunã”, a declarat Nicuºor Dan.
Acesta a precizat cã nu a fost o decizie
de moment. “În ºedinþa de duminicã
mi-am anunþat colegii de decizia mea,
dacã votul va fi aºa cum a fost. Am
revenit ieri cu un mail”, a mai spus
Nicuºor Dan, care recunoaºte cã ar fi
amânat anunþul dacã decizia sa nu ar fi
fost fãcutã publicã de alþi colegi.

Deputatul USR Dan Barna a decla-
rat, miercuri, cã Nicuºor Dan nu a fost
de acord cu decizia Biroului Naþional
de a nu susþine modificarea revizuirii
Constituþiei ºi a anunþat cã va demisi-
ona. “A fost o ºedinþa în care spiritele
s-au încins destul de mult. În urma ei
a fost o decizie a Biroului Naþional
de poziþionare împotriva modificãrii
Constituþiei. Nicuºor Dan a precizat
cã nu este de acord cu aceastã poziþi-
onare ºi în acest context s-au spus
multe lucruri. Nu existã o demisie în-
registratã”, a declarat deputatul Dan
Barna.

Vicepreºedintele USR, Elek Leven-
te, cel care ar trebui sã preia funcþia de
preºedinte interimar al partidului în
urma demisiei lui Nicuºor Dan, a decla-
rat cã se mai gândeºte dacã sã îºi asu-
me funcþia, urmând sã se consulte cu
membrii din conducere ºi cu familia.
Elek Levente, care este ºi preºedintele
USR Cluj a declarat, ieri, coresponden-
tului Mediafax cã nu se aºtepta la de-
misia lui Nicuºor Dan ºi cã a sperat
pânã în ultima clipã cã acesta se va
rãzgândi.

“Asumarea funcþiei de preºedinte
interimar al USR este o problemã la care
trebuie sã mã gândesc foarte serios.
Este o decizie grea pentru mine. Eu sunt
la Cluj, e greu de condus partidul de
aici, chiar ºi pentru o perioadã scurtã
de timp. Mã voi consulta cu colegii din
conducerea partidului ºi cu familia. Este
o discuþie deschisã. Nu mã aºteptam la
decizia lui Nicuºor Dan de a demisio-
na. Am sperat pânã în ultima clipã cã
se va rãzgândi ºi nu va face acest pas”,
a spus Elek.
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Direcþia Generalã de Protecþie In-
ternã (DGPI) din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne este operaþionali-
zatã sutã la sutã de ieri, potrivit anun-
þului fãcut de ministrul Afacerilor In-
terne, Carmen Dan. Principala atribu-
þie a DGIPI este de protecþie internã
a Ministerului Afacerilor Interne, ofi-
þerii desfãºurând ºi activitãþi de cu-
legere de informaþii.

“Prin acest proces de operaþiona-
lizare ºi prin cadrul legal transparent,
supus, în faza de elaborare, tuturor
etapelor procedurale de dezbatere, au
fost eliminate paralelismele cu atri-
buþiile celorlalte structuri ale statului
ºi, de asemenea, au fost prevãzute
garanþii exprese privind legalitatea
mãsurilor ºi activitãþilor specifice
derulate de unitate”, se aratã într-un
comunicat al Direcþiei Generale de
Protecþie Internã, postat, ieri, pe site-
ul instituþiei.

Direcþia Generalã de Protecþie In-
ternã este supusã controlului parla-
mentar, prin comisiile de apãrare, or-
dine publicã ºi siguranþã naþionalã
ale Camerei Deputaþilor ºi Senatului.
Astfel, anual sau la cererea Parlamen-
tului, ministrul afacerilor interne pre-
zintã rapoarte cu privire la activita-
tea DGPI în domeniul securitãþii naþi-
onale. Organizarea, coordonarea ºi
planificarea strategicã a activitãþii
DGPI se face prin ordine ºi instrucþi-
uni ale ministrului afacerilor interne,
structura organizatoricã ºi numãrul
de posturi fiind stabilite tot prin or-
din de ministru.

Directorul general al Direcþiei Ge-
nerale de Protecþie Internã este co-
lonelul Mihai-Cristian Mãrculescu.

VVVVVizita preºedintelui la Wizita preºedintelui la Wizita preºedintelui la Wizita preºedintelui la Wizita preºedintelui la Washington!ashington!ashington!ashington!ashington!
MIRCEA CANÞÃR

Klaus Iohannis va fi primit pe 9 iunie a.c. în
Biroul Oval al Casei Albe, de la Washington, de
Donald Trump. Evenimentul este de luat în sea-
mã. Poate chiar de salutat. Deºi nu poate fi pri-
vit, din cauza contextului, decât cu maximã aten-
þie. Vizita recentã a lui Donald Trump în Europa
ºi reacþiile generate, în primul rând din partea
Angelei Merkel, au aruncat numeroºi analiºti
americani în descumpãnire ºi, cum asigurã An-
nes Applebaum, cronicar la „Washington Post”,
„influenþa americanã este la cel mai jos nivel”.
Sau „este sfârºitul unei ere în care SUA condu-
ceau ºi europenii le urmau”. În numai patru luni
la Casa Albã, Donald Trump a zdruncinat ºapte
decenii de relaþii transatlantice. Când Angela
Merkel afirmã cã „noi, europenii, trebuie sã ne
luãm destinul în mâini”, pentru ca imediat, a
doua zi, Donald Trump sã îi replice, pe Twitter,
cã deficitul comercial american cu Germania este
„enorm”, trebuie sã înþelegi bine resorturile jo-
cului, care oricum se va calma. Paradoxal, în re-
centul sãu turneu în strãinãtate, preºedintele
american s-a arãtat afabil cu monarhii din Golf,
spunând cã „nu sunt aici pentru a da lecþii” ºi

tranºant cu liderii europeni la summitul NATO.
Aliaþii europeni urmãresc cu atenþie gesturile
nervoase ale lui Donald Trump, generate, în
bunã mãsurã, ºi de destituirea directorului FBI,
James Comey, care îl acuzã, acum, de divulga-
rea de informaþii confidenþiale ºefului diploma-
þiei ruse, Serghei Lavrov, primit la Casa Albã.
Destule lucruri sunt neclare, destule afirmaþii în
presa americanã sunt de-a dreptul belicoase.
Administraþia Trump nu a confirmat niciun am-
basador în Europa ºi niciun înalt oficial diplo-
matic. Mai mult, decizia, datã ca iminentã, de
retragere a SUA din Acordul de la Paris, riscã sã
adânceascã o crizã, deja resimþitã în bunã mã-
surã. Diplomaþia atipicã a liderului de la Casa
Albã este, oricum, total opusã celei etalate de
predecesorul sãu. Cum inclusiv senatorii repu-
blicani privesc diferit ceea ce face Donald
Trump, dovadã declaraþia lui Bob Corker, preºe-
dintele comisiei de afaceri externe ºi cea a lui
John McCain, suntem în faþa unei situaþii insoli-
te. Sã revenim însã la vizita preºedintelui Klaus
Iohannis la Washington. Momentul este cel pe
care deja îl ºtim. Problema în discuþie este dacã

Bucureºtiul va trebui sã aleagã între douã mari
puteri, astãzi în aparentã rivalitate, fiindcã orice
opþiune are o importanþã strategicã pentru viito-
rul imediat al þãrii. Angela Merkel se pregãteºte
de al patrulea mandat de cancelar la alegerile din
septembrie ºi deja îºi jaloneazã terenul pentru
ceea ce va urma dupã alegeri. Uniunea Europea-
nã resimte deja gherila internã condusã de Bu-
dapesta ºi Varºovia. Bucureºtiul? Pentru a nu
supãra pe nimeni se va decide probabil pentru
echidistanþã ºi, întrebat fiind „pe cine iubiþi mai
mult?”, Klaus Iohannis va vorbi despre partene-
riatul strategic al þãrii noastre cu SUA. Dacã spu-
ne Bruxelles, zboarã acadeaua atlanticã. Dacã
spune Washington, zboarã acadeaua comunita-
rã ºi face riduri Angela Merkel, de altfel atlantis-
tã convinsã. Nu este exclus sã afle de la Donald
Trump cã am devenit dintr-o datã mai importanþi
decât þãrile occidentale. Comentând pentru „Ade-
vãrul” aceastã vizitã, Cristian Diaconescu, fost
ºef al diplomaþiei de la Bucureºti, opineazã cã nu
vor fi obiecþii din partea UE sau marilor cancela-
rii europene, întrucât „zona Mãrii Negre necesitã
clarificãri de securitate”.

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Vine vara, Popescule, vin cãl-
durile, vine zãpuºeala din tramva-
ie, vin omizile....

OFF-uri

Programul de guvernare pentru perioada 2014 – 2020
cuprinde, printre mãsurile destinate copiilor ºi înfiinþarea
instituþiei Avocatul Copilului, pânã la sfârºitul anului,
anunþã Ministerul Muncii ºi Justiþiei Sociale. Avocatul
Copilului va acþiona în scopul promovãrii ºi protejãrii drep-
turilor copiilor în vârstã de pânã la 18 ani ºi va susþine ºi
încuraja respectarea ºi promovarea drepturilor copiilor în
vederea îmbunãtãþirii atitudinii publice faþã de copii.

“Dreptul la participare, asigurat prin lege fiecãrui co-
pil, îi conferã acestuia posibilitatea de a avea un cuvânt
de spus în procesul adoptãrii tuturor deciziilor care îl pri-

Direcþia Generalã de Protecþie Internã (DGPI) este operaþionalizatã 100%

În ceea ce priveºte competenþele,
DGPI va desfãºura activitãþi de in-
formaþii, contrainformaþii ºi protec-
þie în scopul identificãrii, prevenirii
ºi contracarãrii ameninþãrilor, vulne-
rabilitãþilor ºi factorilor de risc care
pot conduce la tulburarea gravã a
ordinii publice sau care vizeazã pa-
trimoniul, personalul, misiunile, pro-
cesul decizional ºi capacitatea ope-
raþionalã a MAI.

Spre deosebire de DIPI, DGPI nu
mai are competenþe în a derula acti-
vitãþi de culegere de informaþii în sco-
pul prevenirii ºi combaterii criminali-
tãþii, circumscrise domeniului crimei
organizate, fraudei ºi spãlãrii banilor,
traficului si consumului ilicit de dro-
guri, traficului de persoane etc.

Nouã structurã a fost înfiinþatã

dupã ce guvernul a decis în noiem-
brie desfiinþarea Departamentului de
Informaþii ºi Protecþie Internã (DIPI)
din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne. Reorganizarea instituþiei a
adus la închiderea tuturor dosare-
lor fostei direcþii, fiind notificaþi be-
neficiarii, aceºtia primind dosarele
integral, au declarat surse oficiale
pentru MEDIAFAX. Decizia a fost
luatã dupã ce mai multe persoane
din conducerea DIPI au fost puse
sub învinuire, alãturi de fostul mi-
nistru Gabriel Oprea, pentru chel-
tuirea nelegalã a fondurilor. Ulterior,
un alt ministru al Afacerilor Interne,
Petre Tobã, a fost pus sub învinuire
pentru refuzul de a desecretiza anu-
mite documente DIPI.

În ceea ce priveºte desecretizarea

documentelor, sursele citate au pre-
cizat cã s-a format o comisie de eva-
luare, urmând a se solicita un punct
de vedere de la CSAT. Comisia a fã-
cut mai multe evaluãri ºi încã nu exis-
tã un raport final, au declarat pentru
MEDIAFAX surse oficiale.

Ultima controversã referitoare la
acest serviciu este legatã de numi-
rea ºefului Direcþiei Generale de Pro-
tecþie Internã dupã ce Senatul a ad-
optat în ºedinþa de plen din 15 mai
ordonanþa de urgenþã privind modi-
ficarea procedurii de numire a con-
ducerii DGPI, prin care a fost elimi-
nat avizul din partea Consiliului Su-
prem de Apãrare a Þãrii. În forma
iniþiatã, OUG 76/2016 prevedea cã
directorul general al DGPI este “ca-
dru militar în activitate, numit în
funcþie prin decizie a prim-ministru-
lui, la propunerea ministrului aface-
rilor interne, cu avizul Consiliului
Suprem de Apãrare a Þãrii”.

Decizia a iscat nemulþumiri la ni-
velul Administraþiei Prezidenþiale,
preºedintele Kaus Iohannis decla-
rând cã DGPI este o instituþie milita-
rizatã ºi nu poate sã funcþioneze fãrã
avizul CSAT, precizând cã, “în ulti-
mã instanþã”, va ataca la CCR legea
votatã de Parlament. De altfel, se-
natorii PNL au sesizat, pe 23 mai,
Curtea Constituþionalã cu privire la
aceastã modificare, judecãtorii ur-
mând sã ia o decizie.

Ministerul Muncii ºi Justiþiei Sociale
înfiinþeazã anul acesta Avocatul Copilului

vesc. Vocea copiilor trebuie sã se facã auzitã, iar prin în-
fiinþarea Avocatului Copilului ne dorim ca drepturile ºi
interesele copiilor sã fie apãrate ºi promovate în faþa tutu-
ror, fie cã vorbim de instituþiile de la nivel central sau local
sau orice alþi factori de decizie, ale cãror hotãrâri au im-
pact asupra vieþii acestora”, se aratã într-un comunicat
de presã al Ministerului Muncii ºi Justiþiei Sociale, remis,
ieri, MEDIAFAX. Avocatul Copilului va colabora cu or-
ganizaþiile copiilor ºi va transmite informaþiile cãtre facto-
rii de decizie ºi autoritãþile competente, având ºi posibili-
tatea de a formula ºi propuneri de mãsuri.
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Medicul Sorin Velicu, un cu-
noscut chirurg plastician din Bra-
ºov, de la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Braºov, este acuzat cã
a luat mitã câte 1.000 de lei de la
pacienþii care doreau sã facã ope-
raþii estetice în spitalul de stat. Ast-
fel, potrivit anchetatorilor, pacien-
þii plãteau o parte din costul inter-
venþiei, însã dãdeau ºi mitã medi-
cului. În acelaºi dosar sunt cer-
cetate infracþiuni privind organi-
zarea unui concurs de angajare pe

Poliþiºtii doljeni, împreunã cu jandarmi, pompieri ºi mem-
brii Aeroclubului Teritorial ,,George Valentin Bibescu” Craio-
va au organizat, ieri, de la ora 11.00, la Aerodromul Balta
Verde – Craiova, o amplã manifestaþie la care au participat
sute de copii, însoþiþi de pãrinþi, dedicatã Zilei Internaþionale
a Copilului. Copiii au fost impresionaþi de exerciþiile câinilor
poliþiºti care au prezentat momente de dresaj ºi au imobilizat
mai mulþi infractori, reuºind sã strângã ropote de aplauze din
partea micuþilor, dar ºi de dotarea ºi demonstraþiile luptãtorilor
Serviciului Acþiuni Speciale. Cu urale de bucurie au fost pri-
miþi ºi piloþii de talie naþionalã care au fãcut zeci de acrobaþii
aviatice ºi paraºutiºtii aeroclubului craiovean, cãrora li s-au
alãturat ,,Hawks of Romania”, aceºtia reuºind sã capteze atenþia
publicului cu un spectacol acrobatic impresionant, folosind
avioane puternice, vopsite în culorile naþionale. 

CARMEN ZUICAN

În fiecare zi de sâmbãtã din cursul lunii iunie, în
intervalul orar 10.30 - 14.30, la Adãpostul canin Breasta
vor fi organizate târguri de adopþii. „Un numãr de 20
câinii din adãpost, care au fost cazaþi aici mai mult de
ºapte zile lucrãtoare, fiind ºi sterilizaþi, vor putea fi ad-
optaþi pe loc. Întregul proces de adopþie este gratuit”,
se precizeazã într-un comunicat de presã al SC Salu-
britate Craiova. Fiecare cãþel care îºi va gãsi cãmin în
cadrul târgurilor va primi gratuit din partea Asociaþiei
„Lumea lui Patrocle”, partenerul evenimentelor, un ca-
dou de „Bun venit acasã!”, constând în câte un sac de
hranã uscatã.

LAURA MOÞÎRLICHE

Cât mai repede posibil dupã
cumpãrare, alimentele de origine
animalã se fie introduse în frigi-
der, unde se pãstreazã astfel: car-
nea refrigerata, laptele, produsele
din lapte ºi ouãle la o temperatura
de refrigerare de preferinþã între
0ÚC+4ÚC ºi separat, în funcþie de
categoria de produs, iar carnea
congelatã la o temperaturã cât mai
scãzutã, respectiv sub -12ÚC.

Reguli utile pentru sãnãtate
De asemenea, ANSVSA reco-

mandã cumpãrãtorilor sã amba-
leze separat alimentele care ur-

Recomandãrile ANSVSA pentru evitarea toxiinfecþiilor alimentareRecomandãrile ANSVSA pentru evitarea toxiinfecþiilor alimentareRecomandãrile ANSVSA pentru evitarea toxiinfecþiilor alimentareRecomandãrile ANSVSA pentru evitarea toxiinfecþiilor alimentareRecomandãrile ANSVSA pentru evitarea toxiinfecþiilor alimentare
Autoritatea Naþionalã Sanitarã Veterinarã ºi

pentru Siguranþa Alimentelor recomandã populaþiei
ca, în perioadele cu temperaturi ridicate, sã respec-
te câteva mãsuri simple, dar foarte eficiente pentru
a se feri de toxiinfecþii alimentare. Astfel, unul
dintre principalele sfaturi este ca oamenii sã cumpe-
re produse alimentare numai din locuri sau spaþii
înregistrate sau autorizate sanitar veterinar ºi
pentru siguranþa alimentelor, deoarece le oferã
garanþia unor produse sigure, care sunt controlate
de personal specializat ºi sunt depozitate în condiþii
corespunzãtoare de temperaturã ºi igienã.

meazã a fi depozitate în frigider
ºi sã le menþinã în decursul
perioadei de valabilitate, la
temperaturile indicate pe
ambalaj. Sã pãstreze, toto-
datã, alimentele gãtite în re-
cipiente acoperite. Sã nu se
recongeleze produsele care
au fost decongelate. Sã în-
depãrteze alimentele altera-
te, care sunt o sursã de con-
taminare pentru celelalte ali-
mente. Sã spele bine fruc-
tele ºi legumele înainte de a
le depozita în frigider ºi îna-
inte de a le consuma.

Operatorii din industria ali-
mentarã trebuie sã respecte, la
rândul lor o serie de mãsuri soli-
citate de medicii sanitari-veteri-
nari. În primul rând, evitarea ex-
punerii pentru vânzare a produ-
selor de origine animalã în locuri
sau spaþii care nu asigurã tem-
peraturi adecvate ºi condiþii de
igienã corespunzãtoare. Apoi, asi-
gurarea condiþiilor de igienã ºi
temperaturã la manipularea, de-
pozitarea ºi transportul produse-
lor de origine animalã (în mod
special a celor perisabile – carne

preparatã, carne tocatã, peºte,
ouã, lapte ºi produse din lapte).

Confiscarea, denaturarea ºi dis-
trugerea produselor de origine ani-
malã alterate sau depreciate în tim-
pul transportului, distribuþiei, de-
pozitãrii sau comercializãrii se pot
pune în practicã. Mai mult, se in-
terzice efectuarea transportului
produselor alimentare, în cazul
neasigurãrii unor temperaturi
adecvate pentru menþinerea lanþu-
lui frigorific; dar ºi interzicerea
comercializãrii ºi punerii în con-
sum a cãrnurilor care nu au fost

inspectate, ºtampilate ºi
certificate sanitar veterinar.
Consumatorii pot sesiza
nereguli din domeniul sigu-
ranþei alimentelor, apelând
gratuit, din orice reþea de
telefonie, numãrul de tele-
fon al Call Center-ului AN-
SVSA: 0800 826 787.
La ultimele controale,

amenzi de peste
300.000 de lei

În perioada 25 aprilie –

26 mai 2017, Direcþiile judeþene
sanitare veterinare ºi pentru sigu-
ranþa alimentelor, precum ºi a Mu-
nicipiului Bucureºti, au desfãºu-
rat activitãþi de control în: abatoa-
re, unitãþi de tranºare, unitãþi de
reambalare a cãrnii, unitãþi care
produc carne tocatã, carne pre-
paratã ºi separatã mecanic, uni-
tãþi de depozitare a cãrnii, precum
ºi în unitãþile de vânzare cu amã-
nuntul care comercializeazã car-
ne ºi produse din carne.

Au fost verificate 2.004 uni-
tãþi, iar în urma acestor controa-
le au fost aplicate 408 sancþiuni
contravenþionale, dintre care 196
avertismente ºi 212 amenzi în va-
loare de 324.920 lei. De aseme-
nea, au fost emise 3 ordonanþe
de suspendare a activitãþii ºi 5 or-
donanþe de interzicere a activitã-
þii. Totodatã, au fost retrase de
la comercializare aproximativ
1.624 de kg de carne ºi produse
din carne (carcasã bovinã, car-
ne tocatã, carne de mici, resturi
de tranºare), improprii pentru
consumul uman.

VALENTIN CEAUªESCU

Doi profesori universitari din CraiovaDoi profesori universitari din CraiovaDoi profesori universitari din CraiovaDoi profesori universitari din CraiovaDoi profesori universitari din Craiova
cercetaþi pentru mitãcercetaþi pentru mitãcercetaþi pentru mitãcercetaþi pentru mitãcercetaþi pentru mitã

Doi profesori universitari din Craiova, Da-
niela Dumitrescu ºi Mihai Popescu, ºi un cu-
noscut medic chirurg plastician de la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Braºov, dar ºi so-
þia acestuia, au fost puºi sub acuzare pentru dare
ºi luare de mitã. Cu toþii sunt cercetaþi sub con-
trol judiciar într-un dosar vizând fraudarea unui

concurs de angajare pentru un post de medic
radiolog. De asemenea, Sorin Velicu mai este
anchetat pentru mai multe operaþii estetice de-
contate ilegal prin sistemul de asigurãri de sã-
nãtate. Fiecare dintre cei patru a plãtit, mier-
curi, 31 mai a.c., o cauþiune de aproximativ
15.000 de euro, potrivit deciziei procurorului.

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

un post de medic radiolog la Spi-
talul de Pediatrie din Braºov, la
care aspira soþia medicului chi-
rurg, Diana Velicu.

Potrivit procurorilor Parchetului
de pe lângã Tribunalul Braºov, con-
cursul a avut loc pe 12 mai ºi a fost
câºtigat de Diana Velicu, dupã ce
ar fi dat mitã profesorilor universi-
tari din Craiova Daniela Dumitres-
cu ºi Mihai Popescu, de la Faculta-
tea de Medicina din Craiova, me-
dici radiologi ºi membri ai comisiei

de examinare. „Doi profesori uni-
versitari din Craiova au fost pre-
zenþi în comisia de examinare la
concursul pe care l-a susþinut in-
culpata Velicu Diana Liliana la
Spitalul Judeþean Braºov. Pentru
activitatea pe care au desfãºurat-o
ei acolo ºi având în vedere condi-
þiile în care s-a desfãºurat exame-
nul, ei au primit bunuri ºi alte fo-
loase. Vorbim de mese la restaurant,
de alimente, contravaloarea cazã-
rii în oraº ºi de niºte genþi ºi pan-

tofi”, a declarat procurorul Adrian
Aldea, de la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Braºov.

Pe 29 mai a.c., procurorii au
fãcut ºase percheziþii, douã dintre
ele la spitale din Braºov, restul fi-
ind la locuinþele suspecþilor, în Bra-
ºov ºi Craiova, medicul Sorin Ve-
licu, alãturi de soþia sa ºi de ce doi

profesori universitari din Craiova
au fost ridicaþi, audiaþi ºi, ulterior,
plasaþi sub control judiciar dupã ce
au plãtit o cauþiune de 15.000 de
euro. La percheziþii s-au gãsit sume
mari de bani, respectiv 17.000 lei
ºi 14.930 de euro. Ancheta conti-
nuã în acest caz.

CARMEN ZUICAN

Câinii de la Breasta,
adoptaþi în fiecare

sâmbãtã din luna iunie

Spectacol de amploare la Aerodrom,Spectacol de amploare la Aerodrom,Spectacol de amploare la Aerodrom,Spectacol de amploare la Aerodrom,Spectacol de amploare la Aerodrom,
de de de de de Ziua Internaþionalã a CopiluluiZiua Internaþionalã a CopiluluiZiua Internaþionalã a CopiluluiZiua Internaþionalã a CopiluluiZiua Internaþionalã a Copilului
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Organizatorii acestui eveniment
au fost Clubul Sportiv Washi Cra-
iova ºi Palatul Copiilor Craiova,
având ca partener compania CEZ
România. „Cupa 1 Iunie” la Kara-
te, aflatã la cea de-a III-a ediþie,
s-a adresat copiilor cu vârste în-
tre 4 ºi 13 ani, care se antreneazã

 Colegiul Naþional „Carol I” a
participat, de Ziua Internaþionalã a
Copilului,  la o acþiune , în cadrul
unui proiect interºcolar – „Zâmbet
de copil” –, desfãºurat la ªcoala
Gimnazialã din comuna Podari.
„Este vorba despre un proiect prin
care ajutãm copiii din familii defa-
vorizate sã fie integraþi în învãþã-
mântul de masã. Cei mici au fost
învãþaþi sã-ºi confecþioneze diferi-
te mãºti ºi au înþeles cum sã so-
cializeze ºi sã lege cu prietenii cu
cei de vârsta lor, care participã în
program. Nu sunt lipsite de impor-
tanþã ºi aspecte care þin de talentul
lor, astfel cã li s-a dat posibilitatea
sã ºi le afirme”, a precizat prof.
Carla-Cristiana Micu, coordona-

Competiþia de „Geo-Informa-
ticã”  s-a constituit într-un con-
curs care este o experienþã bi-
nevenitã pentru fiecare dintre cei
implicaþi, elevi ºi profesori, un
exemplu de bunã practicã. Ele-
vii pot lucra în echipe formate
din doi-trei membri, din aceeaºi
instituþie de învãþãmânt sau din

Copiii au fost rãsfãþaþi de Ziua lorCopiii au fost rãsfãþaþi de Ziua lorCopiii au fost rãsfãþaþi de Ziua lorCopiii au fost rãsfãþaþi de Ziua lorCopiii au fost rãsfãþaþi de Ziua lor
Copiii au fost sãrbãtoriþi, ieri, de 1 Iunie,

prin cântec, dansuri ºi tot felul de întreceri
care le-au pus în evidenþã talentul, dar ºi
mãiestria pe care au dobândit-o prin ore în-
tregi de antrenament. Concentrare, atitudi-

ne ºi o precizie a gesturilor, atuuri descifra-
te de arbitri ºi transmise publicului de cei
peste 100 de tineri sportivi care s-au între-
cut în competiþia „Cupa 1 Iunie” la Karate,
gãzduitã la Centrul Multifuncþional.

la patru cluburi din þarã: Clubul
Sportiv „Washi” din Craiova (re-
prezentat de Sensei Daniel Antici,
5 Dan); Clubul Sportiv „Azato”
din Craiova (reprezentat de Sen-
sei Marcel Florescu); Clubul Spor-
tiv „Arashi” din Târgu Jiu, (repre-
zentat de Sensei Tudor Drãghici)

ºi Clubul Sportiv „Hasu” din Plo-
ieºti (reprezentat de Sensei Florin
Carabã). „Este o competiþie de
karate-shotokan, reuneºte cluburi
din Federaþia de Karate WUKF,
care au în interiorul lor ramura de
karate-shotokan. De asemenea,
sunt ºi cluburi din ramura de ka-
rate-tradiþional. Este a III-a ediþie
pe care o organizeazã Craiova ºi
sperãm sã fie organizatã ºi la anul
viitor”, a precizat Sensei Daniel
Antici, organizatorul principal al
competiþiei.

Întreceri sportive, cântece
ºi dansuri

Purtând kimono-uri albe ºi în-
cinºi cu centuri colorate în func-
þie de gradele pe care le-au dobân-
dit pânã în prezent, tinerii sportivi
au evoluat pe rând în faþa juriului.
Cum mulþi participanþi sunt la vâr-
ste fragede, au fost ºi clipe când
emoþiile nu au mai putut fi stãpâ-
nite ºi lacrimile au ºiroit pe obrãjo-
rii câtorva concurenþi. Cu aplauze

din public ºi încurajãri din rândul
colegilor, neliniºtea ºi spaima au
fost alungate. La finalul competi-
þiei, care a durat aproape ºase ore,
prin grija partenerului CEZ Româ-
nia, fiecãrui sportiv i-a fost oferit
un premiu „dulce”. „Preþuim mun-
ca ºi, prin urmare, câºtigãtorul
Cupei a primit un  premiu de o anu-
mitã valoare. Fiind Ziua Copilului,
bineînþeles cã au fost cadouri pen-
tru toþi participanþii”, a menþionat
Sensei Daniel Antici.

Copiii au fost sãrbãtoriþi ºi la Te-
atrul de Varã din Parcul „Nicolae
Romanescu”, unde a fost organi-

zat Festivalul „Craiova Kids Day”,
cuprinzând recitaluri, spectacole ºi
concerte susþinute de Palatul Co-
piilor, Liceul de Artã „Marin So-
rescu”, Clubul „Arti” ºi ªcoala de
Muzicã ”ªincai”. În Piaþa „Mihai
Viteazul”, Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman” a or-
ganizat o serie de activitãþi inter-
active.  Copiii s-au simþit rãsfãþaþi,
ca în fiecare zi de altfel, ºi la Tea-
trul pentru Copii ºi Tineret „Co-
libri”, unde s-au bucurat de aceas-
tã zi specialã desenând cu cretã
coloratã pe asfalt.

LAURA MOÞÎRLICHE

„Zâmbet de copil”,
la Podari

Ziua Internaþionalã a Copilului – 1 Iunie oferã, an de an, prilej
de mare bucurie, o întâlnire fericitã a celor mici cu cei mari, nu
atât prin primirea ºi oferirea de cadouri, cât prin participarea la

acþiuni ºi evenimente inedite, atractive pentru copii ºi aducãtoare
de amintiri pentru pãrinþi ºi bunici. O astfel de acþiune s-a desfã-
ºurat la ªcoala Gimnazialã din Podari, prin contribuþia cadrelor

didactice de la Colegiul Naþional „Carol I” din Craiova.

tor al programului, din partea Co-
legiului naþional „Carol I”.

 Grupul-þintã al proiectului a
fost constituit de copiii din comu-
na Podari, cea care i-a îndrumat,
prof. Anda Mirela Gruia, men-
þionându-ne câteva cuvinte: «Sun-
tem foarte bucuroºi pentru cola-
borarea cu Colegiul Naþional „Ca-
rol I”. Prin conlucrarea noastrã,
copiii ne vor deveni ghizi într-o
lume a jocurilor inocente, cele ale
copilãriei. Mãºtile realizate au ur-
mãrit ca personajul ales sã fie cât
mai bine pus în realitate, dupã con-
cepþia celor mici». Organizatorii
vor transmite ºi un mesaj pe tot
mapamondul, din partea copiilor.

CRISTI PÃTRU

Colegiul  Naþional „Carol  I” –Colegiul  Naþional „Carol  I” –Colegiul  Naþional „Carol  I” –Colegiul  Naþional „Carol  I” –Colegiul  Naþional „Carol  I” –
între geo-informaticã ºi  sportîntre geo-informaticã ºi  sportîntre geo-informaticã ºi  sportîntre geo-informaticã ºi  sportîntre geo-informaticã ºi  sport

Colegiul Naþional „Carol I” a fost, miercuri, 31 mai,
gazda celei de-a IV-a ediþii a Concursului Naþional
Interdisciplinar „Geo-Informatica”, etapa naþionalã,
pentru elevii claselor liceale a IX-a – a XII-a, iniþiat
de Ministerul Educaþiei Naþionale, în colaborare cu
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj. De asemenea, în
perioada 30-31 mai, „Carol I” a promovat ºi un stil de
viaþã sãnãtos, de Ziua Internaþionalã a Copilului.

altele diferite, din acelaºi judeþ
ºi coordonate de maximum doi
profesori îndrumãtori (geogra-
fie, respectiv informaticã). Pro-
bele au fost „Soft educaþional”
ºi „Multimedia.

«Au fost mai mulþi laureaþi, dar
ne mândrim cu rezultate merito-
rii: Premiul I la „Soft internaþio-

nal”, locul al II-lea la aceeaºi sec-
þiune. Nu putem sã nu amintim
ºi de colegii noºtri din Craiova,
care au obþinut premii importan-
te la „Multimedia” – Colegiul
Naþional Militar „Tudor Vladimi-
rescu” (locul al II-lea) ºi Cole-
giul „ªtefan Odobleja” – locul al
III-lea», dupã cum a precizat
prof. dr. Cristian Angelo Stãi-
culescu, director al Colegiului
Naþional „Carol I”.

Muzicã ºi iubire pentru dans
Cea de-a doua parte a proiec-

telor desfãºurate în aceste zile s-
a constituit în promovarea unui
stil de viaþã sãnãtos ºi activ, de
Ziua Internaþionalã a Copilului.
«Muzica ºi iubirea pentru dans, ca

artã supremã, numãrul
de ore de repetiþie ºi
foarte multe altele ºi-au
gãsit desãvârºirea în cele
douã concursuri – de
Dans ºi de Gimnasticã
sportivã, ambele la nivel
judeþean. Competiþia de
dans a avut loc la Tea-
trul de Varã din Parcul
„Nicolae Romanescu”,
iar cea de gimnasticã, la
Liceul Teoretic „Tudor
Arghezi” din Craiova.
Colegiul nostru se mân-
dreºte cu cinci locuri I
ºi cinci medalii de argint.
Le adresãm felicitãri tu-
turor participanþilor!», a
mai menþionat Cristian
Stãiculescu.

CRISTI PÃTRU
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Pe  primul loc, în urma probelor, s-a situat
Costin Andrei Oncescu, elev în clasa a XI-a la
Colegiul Naþional „Dinicu Golescu” din Câm-
pulung Muscel. El este câºtigãtorul Premiului
de Excelenþã „Mihai Pãtraºcu” - 2017, care se
acordã elevului cu cel mai mare punctaj obþinut
în urma probelor de baraj. Premiul i-a fost înmâ-
nat de Carmen Pãtraºcu, sora lui Mihai, în pre-
zenþa profesorului Nuºa  Dumitriu-Lupan, in-
spector general în Ministerul Educaþiei Naþio-
nale. Este pentru al V-lea an consecutiv când
familia Pãtraºcu acordã acest premiu în memo-
ria lui Mihai.

Mihai Pãtraºcu, unul dintre
cei importanþi informaticieni din lume
Mihai Pãtraºcu (17 iulie 1982, Craiova – 5

iunie 2012, New York) fost olimpic internaþio-

Premiu de ExcelenþãPremiu de ExcelenþãPremiu de ExcelenþãPremiu de ExcelenþãPremiu de Excelenþã
în memoîn memoîn memoîn memoîn memoria lui Mihai Pãtraºcuria lui Mihai Pãtraºcuria lui Mihai Pãtraºcuria lui Mihai Pãtraºcuria lui Mihai Pãtraºcu

În perioada 20-27 a.c., s-a desfãºurat la Cole-
giul Naþional „Alexandru Dimitrie Ghica” din
oraºul Alexandria stagiul de pregãtire a lotului

Nu mai puþin de 42 de copii au
participat la aceastã a 43-a ediþie a
concursului, cei mai mulþi (34) înscri-
indu-se la secþiunea preºcolari – cla-
sa a IV-a, iar ceilalþi, la secþiunea cla-
sele a V-a – a VIII-a. Reprezentate au
fost mai multe unitãþi de învãþãmânt
din Craiova, ªcolile Gimnaziale Co-
ºoveni, Castranova, Apele Vii ºi Ce-
laru, Liceul Tehnologic „Alexandru
Macedonski” Melineºti, precum ºi
ªcoala Gimnazialã „Pan M. Vizires-
cu” din Bîrza, judeþul Olt. Bun venit
le-a urat tuturor Rodica Pãvãlan, ºef
Serviciu Relaþii cu Publicul în cadrul
bibliotecii, micilor concurenþi – ca ºi
profesorilor, pãrinþilor ºi bunicilor în-
soþitori – propunându-le sã înlo-
cuiascã emoþiile cu un zâmbet.

Din colecþia de versuri ale copi-
lãriei, mulþi concurenþi au ales, la
aceastã ediþie, poeziile lui Marin
Sorescu. Nelipsite din repertoriu au
fost însã „Cãþeluºul ºchiop” ºi
„Tanu” de Elena Farago, „Prinþul
Miorlau” ºi „În Þara lui Murã-n
Gurã” de Nina Cassian, „Ariciul
împãrat” de Otilia Cazimir ori „Bi-
volul ºi coþofana” de George To-
pârceanu, scrieri de Aurora Luchian,
Al. Macedonski, Gellu Naum, Geor-

Ca în fiecare an, Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman” a marcat 1 Iunie ºi
prin organizarea Concursul de recitãri „Pe ari-
pile poeziei”, prilej pentru elevi din Craiova ºi

Premii acordate la clasele a V-a – a VIII-a:
• Marele Premiu „Pe aripile poeziei”: Constantin Alexandru Lucian (cla-

sa a VII-a, ªcoala Gimnazialã „Pan M. Vizirescu” Olt)
• Premiul I: Roºca ªtefan (clasa a VII-a, Liceul de Arte „Marin Sorescu”)
• Premiul al II-lea: Zamfiroiu Elena (clasa a VII-a, ªcoala Gimnazialã „Mi-

hai Viteazul”)
• Premiul al III-lea: Roºioru Ana Maria (clasa a VI-a, Liceu Tehnologic

„Alexandru Macedonski” Melineºti)

Premii acordate la clasele pregãtitoare – a IV-a:
• Marele Premiu „Pe aripile poeziei”: Nicolae Cristian Laurenþiu (clasa a

III-a, ªcoala Gimnazialã „Pan M. Vizirescu” Olt)
• Premiul I: Ispas Natalia Adriana (clasa a III-a, ªcoala Gimnazialã „Sf.

Gheorghe”); Gugu Erich (clasa a II-a, Liceul de Arte „Marin Sorescu”)
• Premiul al II-lea: Pîrvu Oana Patricia (clasa pregãtitoare, Colegiul Naþi-

onal „Carol I”), Biþînã Maria (clasa pregãtitoare, ªcoala Gimnazialã Castrano-
va), Florescu Alexandra (clasa a III-a, ªcoala Gimnazialã „Sf. Gheorghe”)

• Premiul al III-lea: Stancu Bucura (clasa pregãtitoare, ªcoala Gimnazialã
„Sf. Gheorghe”), Turcu Iarina (clasa pregãtitoare, Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti”), Nebunu Daria (clasa a II-a, Colegiul Naþional „Carol I”)

naþional restrâns de informaticã. Cu aceastã oca-
zie s-a stabilit ierarhia în vederea participãrii
la Olimpiada Internaþionalã de Informaticã.

nal (patru medalii de aur, trei medalii de argint),
cercetãtor în informaticã, este una dintre per-
sonalitãþile care a adus glorie Craiovei ºi Ro-
mâniei, fiind recunoscut, pe plan internaþional,
ca un informatician de geniu.

Rezultatele obþinute la olimpiadele  interna-
þionale de informaticã i-au permis sã fie admis
la orice universitate ar fi dorit. A ales Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT) din
Boston, una dintre cele mai prestigioase uni-
versitãþi din lume. A fost printre cei mai buni
studenþi pe care i-a avut, de-a lungul timpului,
celebra universitate americanã. Ca urmare, a
primit premiul pentru cel mai bun student în
cercetare din SUA ºi Canada (2005) ºi premiul
pentru cea mai bunã tezã de doctorat (2008).

A fost pasionat de a scrie algoritmi perfor-
manþi, iar unul dintre domeniile în care a excelat

a fost cel al structurilor de date. Abia ajuns la
MIT a reuºit sa rezolve ceea ce «era „problema
nr. 1”  în data structures din 1989». Acest re-
zultat i-a adus un premiu ºi invitaþia de a con-
ferenþia despre soluþia gãsitã. A conferenþiat
la numeroase universitãþi sau institute de cer-
cetare din întreaga lume ºi a fost referent ºtiinþi-
fic la jurnale ºi conferinþe de prestigiu.

Ca fost olimpic internaþional s-a implicat pro-
fund în organizarea olimpiadelor de informati-
cã, fiind membru ales al Comitetului ªtiinþific al
Olimpiadei Internaþionale de Informaticã (2011-
2014), preºedintele Comitetului ºtiinþific al Bal-
caniadei de Informaticã (2011) ºi al Olimpiadei
Europene de Informaticã (2009). A publicat pes-
te 100 de articole în diferite reviste ºi în volu-
mele unor conferinþe internaþionale. Lucrãrile
sale s-au bucurat de o apreciere deosebitã în

rândul comunitãþii ºtiinþifice internaþionale, une-
le fiind premiate drept cele mai bune din cadrul
unor manifestãri ºtiinþifice, precum conferinþe-
le ICALP (2005) ºi  FOCS (2008). La sfârºitul
lunii mai 2017 lucrãrile lui Mihai acumulaserã
2.436 citãri, ºapte dintre ele având fiecare peste
100 de citãri.

În anul 2016, a apãrut în SUA, Encyclope-
dia of Algorithms (autor Ming-Yang Kao, Nor-
thwestern University, Illinois) care  are  douã
capitole  cu cercetãrile lui Mihai.

RADU ILICEANU

judeþul Dolj, dar nu numai, sã (re)citeascã po-
eziile copilãriei, sã-ºi demonstreze talentul in-
terpretativ ºi sã sãrbãtoreascã Ziua Internaþi-
onalã a Copilului cu un premiu.

Peste 3.000 de copii din comunitãþi rurale sãrace au
primit jocuri educaþionale, distractive ºi rechizite cu oca-
zia Zilei Copilului, datoritã donaþiei de 100.000 de euro a
Lidl România. În plus, compania a oferit ºi un kit cu mul-
tiple materiale educaþionale ºi didactice pentru dotarea
celor 18 ºcoli incluse în programul „Pâine ºi Mâine”, al
cãrui partener este încã de la lansarea lui în aprilie 2016.
În judeþul Dolj, 750 de copii din comunitãþile Predeºti,
Sopot, Coþofenii din Dos, Bucovãþ, Argetoaia ºi Cernã-
teºti au primit cadouri ºi 5 ºcoli ºi structuri ale acestora
au fost dotate cu aceastã ocazie.

1 din 2 copii din mediul rural trãieºte
în pragul sãrãciei

Pentru cei mai mulþi dintre copii, ziua de 1 iunie este aso-
ciatã cu bucuria copilãriei lipsite de griji, cu daruri ºi antici-
parea vacanþei de varã. Dar nu fiecare copil trãieºte aceasta
experienþã. În România, 1 din 2 copii din mediul rural trãieºte
în pragul sãrãciei, iar pentru cei mai mulþi dintre ei, Ziua

ge Coºbuc, Victor Eftimiu, Alecu
Donici º.a. Copiii au etalat în faþa
auditoriului ºi a juriului aptitudini de
recitator, ba chiar ºi actoriceºti, cos-
tumaþie adecvatã, uneori completatã
de elemente de recuzitã, toþi fiind rãs-
plãtiþi cu aplauze, diplome ºi premii
constând în rechizite ºi cãrþi.

Pânã la o nouã ediþie a Concursu-

lui de Interpretare „Pe aripile poe-
ziei”, reprezentanþii Bibliotecii Jude-
þene „Alexandru ºi Aristia Aman” îi
îndeamnã pe copii sã treacã pragul
Secþiei pentru Copii ºi Tineret ºi al
Ludotecii din cadrul instituþiei ºi sã
se lase purtaþi... pe aripile lecturii.

MAGDA BRATU

Peste 3.000 de copii au primit cadouri de Ziua Copilului
Copilului este doar o zi ca oricare altele, când jocul este
înlocuit de micile responsabilitãþi în gospodãrie. De aceea,
World Vision România lucreazã de 27 de ani în comunitãþile
rurale în care trãiesc încã mulþi copii fãrã copilãrie. Cot la cot
cu liderii formali ºi informali din sate organizaþia cautã per-
manent soluþii pentru a asigura copiilor accesul la educaþie
ºi sãnãtate, pentru a-i ºti protejaþi, pentru a-i ajuta pe pãrinþii
lor sã depãºeascã sãrãcia în care se zbat.

Cei 3.021 de copii au vârste cuprinse între 3 ºi 11 ani ºi
fac parte din programul „Pâine ºi Mâine” ºi proiectele de
dezvoltare comunitarã pe care fundaþia World Vision
România le desfãºoarã în câteva din cele mai vulnerabile
comunitãþi rurale din þarã.

Cadourile – personalizate în funcþie de vârsta fiecãrui
copil – au ajuns în 57 de sate din judeþele Vâlcea, Dolj ºi
Vaslui. Ele includ un joc educativ, un joc distractiv de tip
board game, minge sau rachete de badminton pentru ac-
tivitãþi sportive ºi rechizite.

RADU ILICEANU
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„Viziunea ALDE asupra dezvol-
tãrii Craiovei este fundamentatã pe
o gândire strategicã nouã în spriji-
nul atingerii obiectivului revenirii
oraºului între primele municipii ale
þãrii, pol de creºtere regional, me-
tropolã competitive. Ea este arti-
culate în jurul nevilor fiecãrei ge-
neraþii din oraº, proiectând în ace-
laºi timp un oraº adaptat nevoilor
generaþiilor viitor…”, a subliniat
Aniºoara Stãnculescu.

„Un proiect elaborat,
dar care lasã loc de foarte

multe idei concrete”
La conferinþa de presã au fost

invitaþi doi întreprinzãtori privaþi :
Marian Nicola – agenþia de turism
Mapamond ºi Mihai Roºoga – di-
rector firmã de termoficare. Repre-
zentanþii mediului de business din
Craiova susþin proiectul candidatu-
lui ALDE ºi doresc sã aducã toto-
datã completãri  punctuale. „Un
proiect elaborat, dar care lasã loc

Aniºoara Stãnculescu, candidatul ALDE
la Primãria municipiului Craiova, a prezen-
tat zilele trecute, în cadrul unei conferinþe
de presã,  proiectul ALDE pentru dezvolta-
rea ºi modernizarea Craiovei „Bãnia Euro-

peanã – oraº competitive, cetãþeni, mulþu-
miþi, viitor sigur”. Reprezentanþi ai mediu-
lui de afaceri, invitaþi la eveniment,  au do-
rit sã facã câteva observaþii pe marginea
acestui program ºi sã-l completeze.

de foarte multe idei concrete.  Un
proiect pe care l-am studiat atent ºi
pot sã vã spun cã m-am regãsit în
multe dintre aceste idei. Am ºi eu o
propunere legatã de turism.  Foarte
multe oraºe mari din lume au pe lân-
gã industrie, pe lângã tot ce se con-
struieºte, pe lângã infrastructurã,  au
ºi preocuparea imaginii oraºului res-
pectiv, imaginea reprezintã uneori
mult mai mult decât realizãm noi.
Am fost puºi ºi nu de puþine ori, în
situaþii penibile ºi asta pentru cã în
mai multe delegaþii în care am fost
nu am avut sã dãm ºi noi câteva
suveniruri cu oraºul Craiova. Dupã
1990 nu mai existã o carte poºtalã
sau o vedere cu oraºul Craiova, deºi
acest municipiu are ce arãta. E ºi
ãsta un mod de promovare. Se pot
scrie ºi vederi chiar dacã existã in-
ternetul…pentru cã sunt oameni
care doresc sã fie originali. Trebu-
ie sã existe o colaborare între ad-
ministraþia publicã ºi mediul de busi-
ness din turism. ªi asta pentru cã

turismul este o adevãratã industrie,
poate dezvolta alte servicii pe ori-
zontalã. Vorbim de locuri de mun-
cã. O întreagã putere care poate
absorbi produse autohtone. Am
propus ºi sper ºi realizãm acest
Centru de Informare ºi Documen-
tare ºi Asistenþã Turisticã atât de
necesar, Craiova fiind poarte de in-
trare în Europa prin Aeroportul In-
ternaþional Craiova. ªi cei care vor
sã facã afaceri în Craiova, cei care
vin la rude, la prieteni au nevoie de
aºa ceva. Avem nevoie ºi de ghizi
locali. În concluzie, asocierea din-
tre administraþia localã ºi domeniul
privat este cheia unui parteneriat de
lungã duratã ºi de succes”, a subli-
niat Marian Nicola, reprezentant
agenþie de turism Craiova.

Taxe mai mici
pentru întreprinzãtori

Cel de-al doilea întreprinzãtor
privat a vorbit despre problema
încãlzirii acestui oraº în contex-

tul reindustrializãrii. „Din 2006 mã
ocup de lucrãri de termoficare ºi
mã bucur cã am fost invitaþi în
calitate de întreprinzãtori privaþi
ca sã putem sã ne dãm ºi noi cu
pãrerea despre mediul de busi-
ness. Am citit programul propus
de ALDE, este un program care
se muleazã pe nevoile Craiovei.
Vreau sã punctez trei acþiuni, ex-
treme de benefice :  una este rein-
dustrializarea oraºului, cea de-a
doua, refacerea sistemului de uti-
litãþi, care se aflã undeva la nive-
lul anilor 1970-1980, vorbim de

conducte de termoficare, conduc-
te de apã ºi cu toþii am vãzut câte
probleme provoacã o conductã
spartã. ªi un al treilea punct, din
acest proiect, pe care eu în vãd
benefic, din punctul de vedere al
întreprinzãtorului privat, este cel
legat de reducerea taxelor, în con-
diþiile în care, pânã în acest mo-
ment, cei care au muncit ºi au
contribuit cu bani la buget au fost
nevoiþi sã plãteascã taxe mult mai
mari”, a spus Mihai Roºoga, om
de afaceri craiovean.

MARGA BULUGEAN
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Decizia asupra retragerii sau
menþinerii SUA în Acordul privind
limitarea încãlzirii climatice, urma
a fi comunicat asearã de preºedin-
tele Donald Trump, aºa cum anun-
þase pe contul sãu de Twitter. Încã
de la 27 mai a.c., la G7 de la Taor-
mina (Sicilia) chestiunea respecti-
vã a devenit un mãr al discordiei,
Donald Trump reiterând cã trebu-
ie sã þinã seama de promisiunile din
campania electoralã. Acordul este
apãrat de China, UE, Canada. În
cursul zilei de ieri, purtãtorul de
cuvânt al preºedenþiei, Sean Spi-
cer, a evitat orice comentariu. Din
197 de þãri recunoscute de ONU,
195 au semnat Acordul de la Pa-
ris, negociat la sfârºitul anului 2015,
cu ocazia COP 21, vizând limita-
rea încãlzirii climatice cu 1,5 gra-
de Celsius pânã în 2050. Ultima
þarã care a parafat Acordul este Uzbekistanul,
la 19 aprilie 2016. Donald Trump estimeazã cã
textul de la Paris penalizeazã þara sa, potrivit
unui apropiat consilier al preºedintelui, care s-
a exprimat sub semnul anonimatului. Comen-

Casa Albã nu va
mai rãspunde
întrebãrilor legate
de ancheta privind
legãturile cu Rusia

Casa Albã a anunþat cã nu va
mai rãspunde la întrebãri legate de
ancheta în curs privind ingerinþele
Rusiei în campania electoralã din
2016, informeazã Sean Spicer, pur-
tãtorul de cuvânt al executivului
american. James Comey va fi audiat
de Comisia pentru Informaþii a Se-
natului SUA sãptãmâna viitoare, în
legãturã cu investigaþia pe care el a
ordonat-o când era director al FBI
privind presupusele contacte pe
care Michael Flynn, fost consilier
prezidenþial pentru Siguranþã Naþi-
onalã, le-ar fi avut cu oficiali ruºi.
Conform unor surse citate de CNN,
James Comey, directorul FBI desti-
tuit de preºedintele Donald Trump,
intenþioneazã sã transmitã în Sena-
tul SUA sãptãmâna viitoare cã lide-
rul de la Casa Albã a exercitat presi-
uni asupra lui pentru a pune capãt
investigaþiei privind legãturile lui
Michael Flynn cu Rusia. Întrebat
despre audierea lui Comey ºi dacã
preºedintele a fost implicat în obs-
trucþionarea justiþiei, secretarul de
presã de la Casa Albã a declarat:
“Ne concentrãm pe agenda de lu-
cru a preºedintelui ºi toate întrebã-
rile legate de acest subiect vor fi
puse consilierului extern Marc Ka-
sowitz”. Comisia pentru Informaþii
a Senatului SUA, unul dintre orga-
nismele care investigheazã ingerin-
þele Moscovei în scrutinul prezi-
denþial, a cerut sâmbãtã organiza-
þiei politice a preºedintelui Donald
Trump toate documentele din cam-
panie despre legãturi cu Rusia.
Aceasta a fost prima datã când
structura politicã de campanie a lui
Donald Trump a fost vizatã formal
de investigaþia Congresului SUA
privind ingerinþele Rusiei în cam-
pania electoralã prezidenþialã din
2016. Dupã transmiterea notificãrii,
membrii fostei echipe de campanie
au fost rugaþi sã coopereze în an-
chetã ºi nu au voie sã facã niciun
comentariu public.

Accident de
elicopter, în
provincia ªirnak
din sud-estul
Turciei,
13 militari morþi

Treisprezece militari turci au mu-
rit într-un accident de elicopter în
provincia ªirnak din sud-estul Tur-
ciei, dupã ce un elicopter militar Cou-
gar s-a lovit de o linie de înaltã ten-
siune. Un elicopter militar Cougar s-
a lovit de o linie de înaltã tensiune la
câteva minute de la decolare, cei 13
militarii aflaþi la bord ºi-au pierdut
viaþa, potrivit DPA. În urma acciden-
tului a fost deschisã o anchetã. În
aprilie, un elicopter de poliþie cu 12
persoane la bord s-a prãbuºit în es-
tul Turciei, accidentul fiind pus pe
seama vremii nefavorabile, potrivit
sursei citate. DPA precizeazã cã în
sud-estul Turciei au loc confruntãri
violente între forþele de securitate ºi
kurzi încã din iulie 2015, când s-a în-
trerupt procesul de pace între Parti-
dul Muncitorilor din Kurdistan ºi
autoritãþile de la Ankara.

Avioane militare ruse au atacat un convoi al
reþelei terorist SI, în timp ce încerca sã pãrã-
seascã oraºul sirian Raqqa ºi se îndrepta spre
Palmira, zeci de vehicule ce transportau ar-
mament au fost distruse, iar 80 de teroriºti au

Uniunea Europeanã ar trebui
sã continue negocierile în privinþa
aderãrii Turciei la Blocul comu-
nitar, însã reintroducerea pedep-
sei capitale ar pune clar capãt
acestui proces, a declarat Jean-
Claude Juncker, preºedintele Co-
misiei Europene. Turcia a abolit
pedeapsa cu moartea în 2004 ca
parte din campania de aderare la
UE. Preºedintele turc, Recep Ta-
yyp Erdogan, a afirmat cã va
aproba reinstalarea acesteia dacã
Parlamentul propune aceastã
mãsurã sau în cazul în care pe-
deapsa capitalã va fi votatã în
cadrul unui referendum. “Nu
sunt de pãrere cã negocierile pri-
vind aderarea Turciei ar trebui în-
cheiate acum”, a afirmat Juncker
în cadrul unei dezbateri studen-
þeºti despre viitorul Europei.

COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIUARIUARIUARIUARIU
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tariile sunt aprinse. Acordul de la Paris nu poa-
te fi denunþat – teoretic – decât la trei ani de la
semnarea sa, adicã în noiembrie 2019. În plus,
este nevoie de un preaviz, aºa cum s-a conve-
nit. Rãmâne totuºi o posibilitate: SUA sã pãrã-

seascã Convenþia cadru a ONU pe
încãlzirea climaticã. Adoptatã în
1991, Convenþia gestioneazã Acor-
dul de la Kyoto ºi Paris. Numai
pãrãsind aceastã Convenþie þara
pune capãt automat Acordului de
la Paris într-un an. Consecinþele
diplomatice ºi economice nu sunt
de neluat în seamã, fiindcã este
vorba de al doilea poluator al lu-
mii, care abandoneazã lupta con-
tra încãlzirii climatice. Mai clar: un
decret prezidenþial nu este suficient
pentru activarea ieºirii din Acord.
O trecere prin Congres, pentru a
justifica ieºirea din Convenþia ca-
dru, este iarãºi dificilã, întrucât
Senatul SUA a ratificat Convenþia
cadru a Naþiunilor Unite pe încãl-
zirea climaticã (CCNUCC) în
1992. Fãrã a mai aºtepta sfârºitul
suspansului de la Casa Albã, Bei-

jingul, noul aliat în lupta contra încãlzirii, s-a
arãtat dispus la o declaraþie comunã alãturi de
Bruxelles, pentru confirmarea continuãrii Acor-
dului istoric ºi accelerarea cooperãrii în acest
domeniu.

Jean-Claude Juncker: Reintroducerea pedepsei capitale
în Turcia ar însemna sfârºitul tratatelor de aderare la UE

“Oficialii europeni ar trebui în
continuare sã convingã Turcia cã
aceasta are propriile sale intere-
se de a adopta reforma ºi de a
avansa spre Europa decât sã se
îndepãrteze de continentul euro-
pean ºi valorile sale”, a adãugat
Juncker. Tensiunile dintre Turcia
ºi UE au escaladat din cauza unor
chestiuni legate de drepturile omu-
lui ºi securitate, dar Blocul comu-
nitar depinde de ajtorul aliatului
turc al NATO în privinþa migraþiei
ºi conflictului din Siria. Dupã o
întrevedere ce a avut loc sãptã-
mâna trecutã între preºedintele
turc ºi Donald Tusk, preºedintele
Consiliului European, Erdogan a
fost citat ca spunând cã i-a fost
prezentat un program ce se întin-
de pe parcursul a 12 luni pentru
reluarea legãturilor diplomatice.

Cel puþin 80 de militanþi ai SI, uciºi în raiduri aeriene ale Rusiei în Siria
fost uciºi. De asemenea, Rayan Machaal, cu-
noscut ºi ca Bara Kadek, unul dintre fondato-
rii agenþiei de ºtiri ºi propagandã pentru reþea-
ua teroristã SI, Aamaq, ar fi fost ucis în urma
unui raid aerian întreprins de coaliþia internaþi-

onalã condusã de SUA.
Forþele aeriene ruse au
vizat un convoi al SI,
reuºind sã distrugã 36
de vehicule, opt ca-
mioane cu combustibil
ºi 17 camionete ce
transportau obuze ºi
arme de mare calibru.
“Forþele militare ruse
din Siria au avertizat cã
orice încercare a mili-
tanþilor SI de a pãrãsi
Raqqa printr-un cori-
dor deschis cãtre Pal-
mira va întâmpina for-
þã coercitivã”, con-
form unui comunicat al

Armatei din Rusia. Armata rusã a anunþat,
miercuri, cã a lansat patru rachete de croazie-
rã asupra unor poziþii ale reþelei Stat Islamic
în Siria, prin intermediul unei nave de rãzboi
ºi unui submarin din Marea Mediteranã. Ata-
cul a vizat baze ºi echipamente ale organizaþiei
teroriste Stat Islamic aflate în apropierea ora-
ºului Palmira, iar toate þintele au fost atinse.
Rayan Machaal ar fi murit în urma unui bom-
bardament al coaliþiei asupra oraºului Maya-
din, aflat sub conducerea SI, în apropierea
frontierei cu Irakul. Mai multe grupãri acti-
viste siriene au rãspândit vestea morþii sale pe
reþelele de socializare. “Acesta a fost ucis îm-
preunã cu fiica sa, în urma unui raid aerian al
coaliþiei asupra provinciei Deir es-Zor, din es-
tul Siriei”, potrivit unui grup mediatic de opo-
ziþie. ªtirea morþii sale a fost fãcutã publicã ºi
în cadrul unei postãri pe Facebook de cãtre
presupusul sãu frate. Cu toate acestea, dece-
sul sãu nu a fost încã confirmat de coaliþia
internaþionalã sau Observatorul Sirian pentru
Drepturile Omului.
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Anunþul tãu!
ANUNÞ privind scoaterea la

licitaþie publicã a unui nr. de 3 în-
cãperi (2 camere ºi grup sanitar)
din clãdirea dispensarului uman
Calopãr pentru înfiinþare stoma-
tologie, proprietatea privatã
aConsiliului Local Calopãr, Jude-
þul Dolj. 1.Consiliul Local Calopãr,
judeþul Dolj, cod fiscal 4554181,
str.Principalã, nr.572, tel/fax
0251.350.558, 0251.350.734, e-
mail: primaria_calopar08@yaho-
o.com- Persoana Contact: Prodi-
leanu Dumitru Adrian; 2.Obiectul
concesiunii: concesionarea unui
nr. de 3 încãperi (2 camere ºi grup
sanitar) din clãdirea dispensaru-
lui uman Calopãr pentru înfiinþa-
re stomatologie, proprietatea pri-
vatã a Consiliului Local Calopãr,
Judeþul Dolj; 3.Documentaþia a
fost întocmitã în conformitate cu
prevederile OUG nr.54/2006 pri-
vind regimul contractelor de con-
cesiune de bunuri proprietate
publicã cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare ºi HG 168/2007
pentru aprobarea normelor me-
todologice de aplicare a OUG
nr.54/2006 privind regimul con-
tractelor de concesiune de bunuri
proprietate publicã cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare ºi
Legii nr.215/2001 a administraþiei
publice locale modificatã, republi-
catã cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare. 3.1.Persoanele in-
teresate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaþiei de
atribuire de la sediul Primãriei Co-
munei Calopãr, judeþul Dolj;
3.2.Documentaþia de atribuire se
poate obþine de la serviciul secre-
tariat din cadrul Primãriei Comu-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
nei Calopãr, judeþul Dolj; 3.3.Cos-
tul ºi condiþiile de platã pentru ob-
þinerea unui exemplar al docu-
mentaþiei de atribuire- nu este
cazul; 3.4.Data limitã pentru soli-
citarea clarificãrilor: 12.06.2017,
ora 10.00; 4.Informaþii privin ofer-
tele: 4.1.Data limitã de depunere
a ofertelor 23.06.2017, ora 09.00;
4.2.Adresa la care trebuie depu-
se ofertele: Consiliul Local Calo-
pãr, judeþul Dolj, str.Principalã,
nr.572; 4.3.Oferta va fi depusã în
douã exemplare: original ºi copie;
5.ªedinþa publicã de deschidere
a ofertelor se va desfãºura la se-
diul Primãriei Comunei Calopãr,
judeþul Dolj la data de 23.06.2017,
ora 10.00; 6.Instanþa competentã
în soluþionarea litigiilor apãrute cu
privire la concesionare este Tri-
bunalul Dolj, str.Brestei, nr.12,
Mun.Craiova, judeþul Dolj, Tel.
0251.418.612, Fax: 0251.419.851;
7.Anunþul de licitaþie va fi trans-
mis cãtre instituþiile abilitate în ve-
derea publicãrii, la data de
02.06.2017.

ANUNÞ privind scoaterea la
licitaþie publicã a unui nr. de zece
încãperi din clãdirea dispensaru-
lui uman Calopãr pentru înfiinþare
farmacie umanã, proprietatea pri-
vatã a Consiliului Local Calopãr,
Judeþul Dolj. 1.Consiliul Local Ca-
lopãr, judeþul Dolj, cod fiscal
4554181, str.Principalã, nr.572, tel/
fax 0251.350.558, 0251.350.734, e-
mail: primaria_calopar08@yahoo.-
com- Persoanã contact: Prodilea-
nu Dumitru Adrian; 2.Obiectul în-
chirierii: închirierea unui nr. de
zece încãperi, din clãdirea dispen-
sarului uman Calopãr pentru înfiin-

þare farmacie umanã, proprietatea
privatã a Consiliului Local Calopãr,
Judeþul Dolj; 3.Documentaþia a
fost întocmitã în conformitate cu
prevederile Legii nr.213/1998- pri-
vind bunurile proprietate publicã
ºi a Legii nr.215/2001 a adminis-
traþiei publice locale modificatã, re-
publicatã cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare; 3.1.Persoane-
le interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaþiei de
atribuire de la sediul Primãriei Co-
munei Calopãr, judeþul Dolj;
3.2.Documentaþia de atribuire se
poate obþine de la serviciul secre-
tariat din cadrul Primãriei Comu-
nei Calopãr, judeþul Dolj; 3.3.Cos-
tul ºi condiþiile de platã pentru ob-
þinerea unui exemplar al documen-
taþiei de atribuire- nu este cazul;
3.4.Data limitã pentru solicitarea
clarificãrilor- 12.06.2017, ora 10.00;
4.Informaþii privind ofertele:
4.1.Data limitã de depunere a ofer-
telor- 23.06.2017, ora 09.00;
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Consiliul Local Calopãr,
judeþul Dolj, str.Principalã, nr.572;
4.3.Oferta va fi depusã în douã
exemplare: original ºi copie;
5.ªedinþa publicã de deschidere a
ofertelor se va desfãºura la sediul
Primãriei Comunei Calopãr, jude-
þul Dolj la data de 23.06.2017, ora
10.00; 6.Instanþa competentã în
soluþionarea litigiilor apãrute cu
privire la închiriere este Tribunalul
Dolj, str. Brestei, nr. 12, Mun.Cra-
iova, judeþul Dolj, Tel. 0251.418.612,
Fax: 0251.419.851; 7. Anunþul de
licitaþie va fi transmis cãtre insti-
tuþiile abilitate în vederea publicã-
rii la data de 02.06.2017.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Vând douã chioºcuri

de presã.
Telefon: 0251/412.457.

PRIMÃRIA Celaru organizea-
zã în ziua 30.06.2017, ora 12,00, la
sediul Primãriei Celaru, licitaþie
publicã în vederea concesionãrii
unui teren în suprafaþã de
1.269mp, situat în comuna Cela-
ru, nr.136, cu destinaþia parcare.
Ofertele se depun la registratura
instituþiei pâna la data de
30.06.2017, ora 9,00. Alte informa-
þii suplimentare se pot obþine la
numãrul de telefon 0251.375.509
sau la sediul Primãriei Celaru.

S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
organizeazã concurs pentru ocu-
parea unui post de funcþionar ad-
ministrativ, pe o perioadã determi-
natã de 6 luni, în cadrul Serviciului
Corp Control. Dosarele de con-
curs se depun la sediul societãþii,
la Compartimentul Resurse Uma-
ne, pânã la data de 12.06.2017, ora
16.00. Informaþii suplimentare se
pot obþine la telefon 0251/412.628,
interior 119.

SC Teiul Pescarului SRL titu-
lar al proiectului “Amenajare ba-
zin piscicol ºi anexe utilitare” anun-
þã publicul interesat asupra luãrii
deciziei de încadrare de cãtre APM
Dolj pentru proiectul propus a fi
amplasat în comuna Podari, sat
Gura Vãii, T60, P28, P29, P30, P31,
judeþul Dolj. 1. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la
sediul APM Dolj, str.Petru Rareº
nr.1, în zilele de L-V între orele 9-
14, precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet: www.apmdj.an-
pm.ro.Publicul interesat poate îna-
inta comentarii/observaþii la pro-
iectul deciziei de încadrare pânã
la data de  03.06.2017.

PRIMÃRIA ªimnicu de Sus,
cu sediul în comuna ªimnicu de
Sus, sat Dudoviceºti, str.Craio-
vei, nr.10, jud.Dolj, în baza Legii
nr.188/1999, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtorului post
vacant pe perioadã nedetermina-
tã pentru funcþia publicã: denu-
mirea postului- Consilier, Clasa I,
grad profesional superior. Condi-
þii specific de participare la con-
curs: nivelul studiilor: studii su-
perioare absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de
lungã duratã absolvite cu diplo-
mã de licenþã sau echivalarea în
domeniul: economic, vechimea în
specialitate studiilor necesare
ocupãrii postului: 9 ani. Data, ora
ºi locul de desfãºurare a concur-
sului: Proba scrisã: data de
28.06.2017, ora 10.00, la sediul pri-
mãriei. Interviu: data de 30.06.2017,
ora 10.00, la sediul primãriei. Do-
sarele de înscriere se depun la
sediul instituþiei în termen de 20
de zile de la data publicãrii anun-
þului în Monitorul Oficial. Date
contact: tel.0251.451.094, email:
simnicudesus@yahoo.com

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”!

OFERTE DE SERVICIU
Spãlãtorie auto, angajez
personal. Salariu 1.100
RON, carte de muncã,
duminica liber. Relaþii tele-
fon: 0762/652.556.
Angajez recepþioner hotel.
Telefon: 0766/481.842.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Doamnã serioasã fac
menaj ºi îngrijesc bãtrâni.
Telefon: 0764/171.101.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi pomi fruc-
tiferi; fântânã în curte ºi po-
sibilitate de racordare la
reþeaua publicã de ali-
mentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.

Vând casã 3 camere,
bucãtãrie, baie ºi toate uti-
litãþile, teren 1023 mp. Te-
lefon: 0766/242.092 sau
0749/129.000.
Vând casã comuna Calo-
pãr (sat Dîlga) – Dolj, la stra-
da principalã  3 corpuri a
câte 2 camere, 2 sãli beci,
pãtul, magazie, teren 2000
mp. Telefon: 0735/
923.982; 0351/410.383.
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul Ghiz-
dãveºti - Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/542.454.
Casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
VÂND parcele teren, stra-
dal, com. Bucovãþ, sat
Leamna de Sus. Telefon:
0730/432.924.
 Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fiind
zonã metropolitanã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând teren intravilan Piaþa
Chiriac 418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semicasã.
Telefon: 0723/013.004
Vând teren arabil 2.500 ha
Nord 233, Spate Metro.
Telefon: 0251/548.870.
Vând teren intravilan Câ-
cea 6030 mp, deschide-
re 30 m la asfalt, utilitãþi,
cadastru. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/263.391.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
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Direcþia Publicã Comunitarã de Asistenþã Socialã a Municipiului Craiova, instituþie publicã nou-înfiinþatã la data de
01.01.2017, prin Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 213/2016, organizeazã concurs de recrutare pentru
ocuparea urmãtoarelor funcþii publice de execuþie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul Protecþia Copilului, Serviciul Protecþia Copilului ºi
Familiei - 2 posturi;

- inspector, clasa I, grad profesional debutant - Biroul Protecþie Persoane Vârstnice ºi Persoane cu Dizabilitãþi  - 2 posturi;
- inspector, clasa I, grad profesional superior - Biroul Protecþie Persoane Vârstnice ºi Persoane cu Dizabilitãþi - 1 post;
- consilier juridic, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Resurse Umane ºi Juridic - 1 post;
- consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent - Serviciul Resurse Umane ºi Juridic - 1 post;
- inspector, clasa I, grad profesional superior - Serviciul  Buget-Contabilitate - 2 posturi;
- inspector, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Buget-Contabilitate - 1 post;
- inspector, clasa I, grad profesional principal - Compartimentul Achiziþii Publice - 1 post;
- inspector, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Management Documente, Relaþii Publice ºi Informaticã - 2 posturi;
- referent, clasa a III-a, grad profesional superior- Serviciul Management Documente, Relaþii Publice ºi Informaticã - 1 post.
Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova, din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 03.07.2017, ora 10.00

- proba scrisã, urmând ca proba de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor
publici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele condiþii specifice de participare:

1. pentru funcþiile publice de execuþie de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul Protecþia Copi-
lului, Serviciul Protecþia Copilului ºi Familiei:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de
licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor sociale;

2. pentru funcþiile publice de execuþie de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Protecþie Persoane
Vârstnice ºi Persoane cu Dizabilitãþi:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de
licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor sociale;

3 .pentru funcþia publicã de execuþie de inspector, clasa I, grad profesional superior –Biroul Protecþie Persoane Vârstnice
ºi Persoane cu Dizabilitãþi:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de
licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor sociale;

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani;
4. pentru funcþia publicã de execuþie de  consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Resurse Umane

ºi Juridic:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de

licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 5 ani;
5. pentru funcþia publicã de execuþie de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Resurse Umane ºi Juridic:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de

licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor juridice;
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 1 an;
6. pentru funcþiile publice de execuþie de inspector, clasa I, grad profesional superior - Serviciul  Buget-Contabilitate:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de

licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani;
7. pentru funcþia publicã de execuþie de inspector, clasa I, grad profesional debutant- Serviciul Buget Contabilitate:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de

licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice;
8. pentru funcþia publicã de execuþie de inspector, clasa I, grad profesional principal  Compartimentul Achiziþii Publice:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de

licenþã sau echivalentã;
- perfecþionãri (specializãri): cursuri de pregãtire/perfecþionare/formare specializatã în domeniul achiziþiilor publice, ab-

solvite cu diplomã/certificat/atestat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 5 ani;
9. pentru o funcþie publicã de execuþie de inspector, clasa I, grad profesional superior- Serviciul Management Documen-

te, Relaþii Publice ºi Informaticã :
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de

licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor sociale;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani;
10. pentru o funcþie publicã de execuþie de inspector, clasa I, grad profesional superior- Serviciul Management Docu-

mente, Relaþii Publice ºi Informaticã :
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de

licenþã sau echivalentã;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani;
- deþinerea unui certificat de absolvire a unui curs de cadru tehnic cu atribuþii în domeniul prevenirii ºi stingerii incendiilor;
11. pentru funcþia publicã de execuþie de referent, clasa a III-a, grad profesional superior - Serviciul Management

Documente, Relaþii Publice ºi Informaticã:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomã de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani.
Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul

Direcþiei Publice Comunitare de Asistenþã Socialã a Municipiului Craiova, din str. Eustaþiu Stoenescu, bl.T8, parter ºi trebuie
sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/437617, Serviciul Resurse Umane ºi Juridic.

Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni, 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 Co-
muna ªimnicul de Sus –
sat Albeºti. Telefon: 0770/
107.765.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi - la DJ, cadastru.
Telefon: 0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Dacia Papuc, mo-
tor pe injecþie. Telefon:
0747/398.673.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super între-
þinutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând Cielo al doilea pro-
prietar din anul 1995. Te-
lefon: 0742/023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de veci
Roboaica, groapã boltitã
– placã metalicã 2 locuri.
Telefon: 0744/208.585.
VIN de buturugã, 2 butoa-
ie salcâm, aparat sudurã.
Telefon: 0749/012.505.
Vând convenabil un au-
tomatizor APOLLO 3WF -
2,6 nou - nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând bicicletã pliabilã.
Telefon: 0723/055.342.
Vând douãsprezece
(12) taburele din pal me-
laminat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând mobilier magazin
din pal melaminat în sta-
re bunã, 4 galantare cu
geam, 3 etajere cu raf-
turi, 2 dulapuri. Telefon:
0748/599.012.

Vând 40 de familii de al-
bine (stupi puternici). Te-
lefon: 0763/156.760.
Vând masã metalicã 140/
70/75 cm – 150  lei, poli-
zor electric nou - 100 lei.
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând þuicã, podea Dacia
faþã nouã. Telefon: 0747/
674.714.
Vând loc de veci – gropi
fãcute cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul Ro-
maneºti. Telefon: 0744/
846.895; 0727/884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon:
0770/687.430.
Vând maºinã cusut elec-
tricã 200 lei, epilator HO-
MEDICS ELOS LASER
epilare definitivã 800 lei.
Telefon: 0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu 2 uºi
300 litri, pompã Kama de
udat grãdina, 4 bare cor-
nier de 70cm lungi de
2,80m. Telefon: 0770/
303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumulatori
200 lei DVD portabil,
adaptor auto 200 lei. Te-
lefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transformator 12
ºi 24 Volþi, calorifere fontã,
piese Dacia noi, pantofi,
bocanci, ghete militare noi,
frigider. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 canistre tablã, ca-
lorifer electric nou 11 ele-
menþi, trotinetã nichelatã.
Telefon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã solid
1,25x 1,25 m cu giurgiu-
vele duble în 2 canate, toc
aerisire baie 0,5x0,5m cu
giurgiuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei bu-
cata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Tele-
fon: 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.



14 / cuvântul libertãþii vineri, 2 iunie 2017publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

vineri, 2 iunie 2017

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

O.U.A.I  MOÞÃÞEI-GARÃ
Comuna Moþãþei, sat Moþãþei-Garã, Ferma nr.8, judetul Dolj

CONVOCATOR

Va informam ca la data de 19.06.2017 orele 11,00 se va desfasura la sediul organi-
zaþiei din comuna Moþãþei, sat Moþãþei-Garã, Ferma 8 Gold Up, judetul Dolj, sedinta
Adunãrii  Generale a  O.U.A.I  MOÞÃÞEI-GARÃ.

    ORDINEA DE ZI

1. Modificarea actului constitutiv al O.U.A.I. Moþãþei – Garã la urmatoarele
articole :

- Art.5 : consiliul de administraþie
- Art.6 : comisia de cenzori
- Art.7 : comisia de conciliere

2. Diverse.

Preºedinte O.U.A.I. Moþãþei – Garã
Boºontel Valentina

Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600, reductor oxi-
gen sudurã, alternator
12V pickup Tesla cu boxe
ºi dozã de rezervã nouã,
discuri cu muzicã. Telefon:
0251/427.583.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fibrã,
butoi salcâm - 10 vedre,
cârlige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum metalic din
þeavã D 200 mm, menghi-
nã instalator, apometru apã
normal, aragaz 3 ochiuri.
Telefon: 0767/153.551.
Vând masã metalicã - 100
lei, polizor electric - 100 lei,
bicicletã copii - 50 lei. Tele-
fon: 0732/128.320; 0351/
181.202.
Vâna maºinã de spãlat
Alba-Lux - 100 lei, expre-
sor cafea – 100 lei. Tele-
fon: 0351/181.202; 0732/
128.320.

Vând aparat de facut pâi-
ne electric Alasca – 70 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau la
schimb cu un calorifer de
fontã folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbore mo-
tor Dacia 106, vând arc
spate Dacia 5 locuri, sã-
pun de casã, bobinatoa-
re electrica. Telefon: 0745/
589.825.
Vând frigider stare bunã
de funcþionare. Telefon:
0724/065.756.
Vând þuicã de prunã. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic, cen-
tralã termicã Bosch, saltea
dublã, cãrucior handicap,
TV color 102 cm, sobã
teracotã, 2 picioare sche-
lã metalicã. Telefon: 0761/
853.192.
Vând calorifer din fontã cu
5 elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.

Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune ta-
piþate, pat dublu, comodã,
masã, saltea relaxa, scoar-
þã. Telefon: 0351/806.512.
Drujbã electricã EINªEL lanþ
rezervã- 200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/800 bine
întreþinut – 100 lei, televizor
color cu telecomandã. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând TV Color D 102 cm,
pat mecanic, centralã
Bosch, sobã teracotã, cã-
rucior handicap, polizor
2500 W, diafilm, schelã
metaicã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei, Ro-
yal, telecomandã, defecte
- 100 RON. Telefon: 0731/
877.880; 0721/373.748.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cutii
pãstrare armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci noi.
Telefon: 0735/445.339.

Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Te-
lefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.

Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã cusut, frigi-
der, ºifonier, canapea, fo-
tolii, scaune, bibliotecã, as-
pirator, masã, saltea copil.
Telefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.

SPAÞII COMERCIALE
ÎNCHIRIEZ spaþiu comer-
cial, central, 40 mp, preta-
bil pentru diferite activitãþi.
Telefon: 0751/219.152.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
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Juniorii B ai Universitãþii Craio-
va, generaþia 2000, au ocazia as-
tãzi sã câºtige primul lor trofeu
naþional ºi sã aducã ªtiinþei primul
titlu la nivel juvenil dupã 20 de ani.
Finala Ligii Elitelor under 17 este
programatã de la ora 13, în Bucu-
reºti, pe stadionul „Juventus” din
Colentina. Universitatea ºi Dinamo
au fost în aceeaºi serie în campio-
natul regulat, fiind cele 2 echipe
calificate pentru semifinale. Dina-
mo a câºtigat la Craiova cu 3-2,
iar în retur a fost egalitate, 2-2. Din
echipa pregãtitã de Daniel Mogo-
ºanu, doi jucãtori, Vladimir Scre-
ciu ºi Jovan Markovic, au fãcut
deja pasul cãtre prima echipã a
ªtiinþei, acesta fiind ºi principalul
þel al Academiei ªtiinþei. Numai cã
Markovic nu va juca, fiind operat
de menisc, iar Screciu are ºanse
reduse sã fie adus pentru acest
meci din cantonamentul naþionalei
României under 21, unde fusese
convocat de selecþionerul Isãilã.
Totodatã, un alt jucãtor de bazã,
Adrian Nechifor, va lipsi, dupã ce
a fost operat recent de apendicitã.
„Vrem titlul, dar scopul primordial

e sã creºtem jucãtori
pentru prima echipã”

Silviu Bogdan, managerul cen-
trului de copii ºi juniori al Univer-
sitãþii Craiova, a declarat înainte
de finalã: „Dupã un campionat
destul de dificil, în care am întâl-
nit echipe puternice, am reuºit sã
ajungem în finalã. Este bine cã am
avut meciuri tari, pentru cã astfel
jucãtorii noºtri au crescut valo-

Juniorii under 17 ai Universitãþii Craiova disputã astãzi,
de la ora 13, finala Ligii Elitelor, cu Dinamo Bucureºti

Interpelat de presa italianã, res-
pectiv de cotidianul Picenno Oggi,
din Ascoli, localitatea ultimei echi-
pe pe care a antrenat-o, noul teh-
nician al ªtiinþei, Devis Mangia, le-
a rãspuns ziariþtilor cã nu se aflã
în tratative pentru revenirea la for-
maþia din Serie B, deoarece va an-
trena în România. Mangia a dez-

Devis Mangia:  „VDevis Mangia:  „VDevis Mangia:  „VDevis Mangia:  „VDevis Mangia:  „Vreau sã aducreau sã aducreau sã aducreau sã aducreau sã aduc
la Craiova ºi  jucãtori  i tal ieni”la Craiova ºi  jucãtori  i tal ieni”la Craiova ºi  jucãtori  i tal ieni”la Craiova ºi  jucãtori  i tal ieni”la Craiova ºi  jucãtori  i tal ieni”

Metropolitan Iºalniþa s-a califi-
cat în finala Cupei României – faza
judeþeanã Dolj, dupã ce a câºtigat
ºi returul semifinalei cu singura
echipã din Liga a V-a ajunsã în
aceastã fazã, CS Sopot. Meciul s-
a disputat la Pietroaia, iar liderul
Ligii a IV-a s-a impus cu 6-2, dupã
ce se impusese ºi în tur, cu 3-1.
Au marcat: Frimu (48, 70), res-
pectiv Bouleanu (23), Mitroi (31),
Roºianu (35), Ologu (38), Preda
(59), Duculescu (82). În cealaltã
semifinalã, Dunãrea Calafat a câº-
tigat cu 4-3 la Bechet, returul ur-

ric, mulþi dintre ei au fãcut pasul
la echipa a doua ºi chiar la prima
echipã a clubului, cum sunt ca-
zurile lui Markovic ºi Screciu. Fi-
nala se anunþã dificilã, dar orice
meci cu Dinamo are o încãrcãtu-
rã aparte, datã fiind rivalitatea.
Avem ºansa sã aducem dupã 20
de ani un trofeu naþional în Craio-
va, de aceea suntem foarte moti-
vaþi. Ar fi o performanþã mare
câºtigarea titlului. Dar scopul nos-
tru primordial rãmâne acela de a
da jucãtori la prima echipã”.

Antrenorul alb-albaºtrilor, Da-
niel Mogoºanu, a prefaþat finala:
„Ne aºteaptã un meci dificil, mai
ales cã vom juca aproape de ªte-
fan cel Mare. Dar în fieful lor am
reuºit o partidã bunã în acest re-
tur, când am încheiat la egalitate,
2-2. Important va fi sã gãsim cele
mai bune mijloace pentru a ne im-
pune. Eu sunt încrezãtor, este o
ºansã mare pentru club, pentru
aceastã generaþie. Chiar dacã avem
absenþi de marcã, am încredere în
bãieþii pe care îi am la dispoziþie.
Pentru cã ei au dus echipa pânã în
finalã. Cunosc bine adversarul, l-
am întâlnit de douã ori în campio-
nat, am avut ºi vizionãri în ultime-
le zile. Dinamo nu trebuie subesti-
matã, are patru-cinci jucãtori cu
calitãþi foarte bune. De aceea tre-
buie sã fim capacitaþi la maxim la
ora jocului. Echipa care va sta cel
mai bine mental ºi nu va face gre-
ºeli are ºanse mari sã-ºi apropie
victoria. Þinând cont cã la Craio-
va educãm copiii pentru marea
performanþã nu poate fi decât be-

neficã atingerea finalei ºi, de ce sã
nu o spunem, câºtigarea ei. Pen-
tru cã astfel aceºti bãieþi pot prin-
de ºi mai mare încredere în ca-
pacitãþile ºi forþele lor“.

Cãpitanul echipei, Raul Con-
stantinescu, nu ºi-a ascuns emo-
þiile înaintea unei asemenea con-
fruntãri: „Va fi o finalã dificilã, dar
frumoasã, ambiþiile sunt mari, fi-
indcã jucãm cu Dinamo, rivala
noastrã. Nu-mi este teamã, dar am
mari emoþii, sper sã nu ne deza-
mãgim suporterii”.

„Cazul Dudea”
încã mai are ecou

Craiovenii se simt prejudiciaþi

de faptul cã vor juca practic în
deplasare ºi se aºteaptã o atmo-
sferã ostilã, chiar dacã vor bene-
ficia ºi ei de un oarecare sprijin
din partea fanilor. Puºtii au deja
experienþa ultimei dispute cu „cã-
þeii”, la care au trebuit sã suporte
înjurãturi, flegme ºi chiar amenin-
þãri din partea galeriei dinamovis-
te. „Noi am propus sã se joace la
Piteºti, de la ora 18. La ultimul
meci cu Dinamo copiii noºtri au
fost scuipaþi, înjuraþi, au fãcut 2-
2 într-o atmosferã dificilã” a spus
Silviu Bogdan.

Craiova a mai jucat o finalã la
under 17 cu Dinamo, pierdutã
acum 3 ani, la olteni evoluând An-
drei Ivan, iar cãpitan era Alin Du-
dea, care dupã finalã a „dezertat”
chiar la Dinamo. „Sper sã nu mai
plece  juniori la Dinamo, majorita-
tea sunt crescuþi aici ºi þin cu Uni-
versitatea Craiova, sunt fideli ºi nu
cred cã se mai întâmpla un alt caz
Dudea” a spus Daniel Mogoºanu.
Silviu Bogdan a adãugat: „Majori-
tatea jucãtorilor au contracte de
profesioniºti, e greu sã plece de la
Craiova, cu Dudea a fost altceva,
el nu avea contract de profesio-
nist. Noi am avut altã problemã,
cu Olteanu, care a plecat cu fami-

lia în Olanda ºi joacã acolo. Am
câºtigat deja procesul la FIFA, dar
nu vrea sã se întoarcã”.
Juniorii din Bãlceºti vor încuraja

Craiova under 17
Suporterii care doresc sã fie

prezenþi la finala de la Bucureºti
au la dispoziþie un autocar care va
pleca vineri, la ora 7 dimineaþa,
de la Sala Polivalentã. O grupã de
25-30 de juniori din zona Bãlceº-
tiului va face deplasarea ºi ea cu
un autocar pentru a-i susþine pe
alb-albaºtri. „La acest meci vor
veni ºi copiii din Bãlceºti pentru a
striga din tribune pentru ªtiinþa,
mulþumitã inimosului Cornel Cio-
banu, care ne-a susþinut în per-
manenþã. De altfel, douã autoca-
re cu suporteri alb-albaºtri vor
pleca vineri, de la ora 7, din par-
carea Sãlii Polivalente“, a anunþat
Silviu Bogdan. Accesul suporte-
rilor Universitãþii Craiova se va
face prin poarta 1. Pentru supor-
terii alb-albaºtri este rezervat sec-
torul 17, primul de la intrarea în
stadion, la tribuna a II-a. La por-
þile stadionului vor fi distribuite de
cãtre stewarzi bilete de acces cu
preþ zero (gratuite) pe baza cãro-
ra se va face intrarea în stadion.

Iºalniþa,  pr ima f inal istãIºalniþa,  pr ima f inal istãIºalniþa,  pr ima f inal istãIºalniþa,  pr ima f inal istãIºalniþa,  pr ima f inal istã
a Cupei României - Dolja Cupei României - Dolja Cupei României - Dolja Cupei României - Dolja Cupei României - Dolj

mând a se  disputa sãptãmâna vii-
toare. Finala Cupei României – faza
judeþeanã Dolj este programatã pe
16 iunie, de la ora 18, la Bãileºti.

Altfel, Comitetul de Urgenþã al
FRF a stabilit programul jocurilor
de baraj pentru promovarea în
Liga a III-a, iar campioana jude-
þeului Dolj va întâlni în dublã man-
ºã formaþia Internaþional Bãleºti,
care a câºtigat în premierã titlul
de campioanã în judeþul Gorj. Vi-
itorul Cârcea ºi Tractorul Cetate
se luptã pentru titlul de campioa-
nã în judeþul Dolj.

vãluit cum a intrat în contact cu
oficialii Craiovei, a fãcut o prezen-
tare a echipei din Bãnie, precizând
ºi motivele pentru care a preluat-
o: o provocare dincolo de graniþe-
le Italiei, stadionul nou, participa-
rea în Europa League ºi prilejul de
a lucra într-un colectiv tânãr. „În
luna martie am mers o sãptãmânã

în România cu un agent pen-
tru a cunoaºte campionatul.
Am vãzut meciuri din play-off
ºi l-am cunoscut pe patronul
clubului. I-am explicat ideile
mele, m-a sunat înapoi ºi am
început tratativele. Am mereu
în cap posibilitatea de a merge
în strãinãtate, aºa cã am prins
aceastã oportunitate din zbor.
Echipa a fost reconstruitã dupã
faliment, a revenit în prima ligã
ºi în acest sezon a jucat în
play-off, a terminat pe locul
cinci ºi a ajuns pânã în semifi-
nalele Cupei României. A prins
loc de Liga Europa, deoarece
CFR Cluj nu are licenþã UEFA.
Este un club sãnãtos, cu con-
ducãtori tineri, bine organizat

ºi cu un stadion nou, care va fi
inaugurat în august. Mi-ar plãcea
sã am italieni cu mine, voi crea un
staf mixt, cu colaboratori italieni,
dar ºi cu români care sã cunoascã
bine realitãþile, specificul campio-
natului. Preºedintele este dispus sã
aducã jucãtori strãini, chiar ºi ita-
lieni”, a declarat Mangia.
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