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- Nu mã duc la doctoriþa aia,
Popescule, cã mã bagã-n boalã.

Evenimentul muzical „Tosca”, programat
în data de 6 iunie 2018, de la ora 21.00, în
Parcul Nicolae Romanescu,regizat de Anto-
niu Zamfir, managerul Operei Române Craio-
va, cu o scenografie semnatã de Rãsvan Drã-
gãnescu, va oferi iubitorilor muzicii prilejul
de a asculta o capodoperã interpretatã de
nume de rezonanþã ale artei lirice internaþio-
nale, într-o producþie grandioasã, de o am-
ploare fãrã precedent în România.

Protagoniºtii, soliºti de prim rang la nivel
mondial, vor fi tenorul Ramón Vargas (Mario
Cavaradossi), soprana Joanna Parisi (Floria
Tosca) ºi baritonul Alberto Gazale (Baronul
Scarpia), conducerea muzicalã fiindu-i încre-
dinþatã maestrului Walter Attanasi. Spectaco-
lul se bucurã ºi de prezenþa basului rus Stani-
slav Chernenkov (Cesare Angelotti), a barito-

Ramón Vargas vine la Craiova

nului italian Alberto Benini (Sciaronne) ºi a ar-
tiºtilor craioveni: Ioan Cherata (Sagrestano),
Florin Ormeniºan (Spoletta) ºi Victor Dimieru
(Temnicerul), alãturi de Orchestra ºi Corul Ope-
rei Române Craiova.

Spectacolul este un proiect cultural orga-
nizat de Opera Românã Craiova, cu sprijinul
Primãriei Craiova ºi al Consiliului Local Cra-
iova, în cadrul ediþiei a XXII-a a Zilelor Mu-
nicipiului Craiova.

Mai multe informaþii la www.operacraiova.ro
sau www.facebook.com/operacraiova

Rezervãrile pot fi fãcute la numãrul de tele-
fon 0351.442.471, la adresa de e-mail agentia-
debilete@operacraiova.ro sau pe pagina
www.operacraiova.ro.

Celebrul tenor va interpreta legendara arie „E lucevan le stelle”
chiar sub cerul liber, onorând invitaþia Operei Române Craiova.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

La Consiliul Judeþean
Dolj, s-a semnat ieri, con-
tractul privind concesiona-
rea colectãrii ºi transpor-
tului deºeurilor municipa-
le ºi a altor fluxuri de de-
ºeuri în judeþul Dolj, între
Asociaþia de Dezvoltare
Intercomunitarã de Ges-
tionare a Deºeurilor
ECODOLJ ºi Iridex
Group Salubrizare SRL –
Iridex Group Import Ex-
port, acesta fiind operato-
rul judeþean de salubriza-
re. Contractul are o valoa-
re de 250.652.467, 44 lei
fãrã TVA ºi vizeazã în
principal derularea în lo-
calitãþile judeþului Dolj,
membre ale ADI ECO-
DOLJ a urmãtoarelor ser-
vicii : colectarea separatã
ºi transportul deºeurilor
menajere, reciclabile ºi
biodegradabile; colecta-
rea deºeurilor abandona-
te pe domeniul public ºi nu
în ultimul rând, operarea
– administrarea staþiei de
transfer ºi sortare Goicea.
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În 1968, SUA se aflau în rãzboi cu Viet-
namul, deja de 13 ani, ºi amploarea fãrã
precedent a luptelor, cu pierderi imense
de vieþi omeneºti, de o parte ºi de alta, se
constituia deja într-o înfrângere politicã
pentru Washington. Miºcãrile pacifiste, la
început minoritare, ºi cantonate în uni-
versitãþi – Berkley ºi Columbia – s-au ex-
tins repede, zilnic reproducându-se în
marile centre universitare americane. La
Londra, în martie 1968, 25.000 de per-
soane au mãrºãluit prin faþa ambasadei
americane scandând „Ho ªi Min!”. În
Berlinul de Vest ambianþa devenise elec-
trizantã, dupã o tentativã de ucidere a li-
derului sindicatului stundenþilor socialiºti
germani, Rudy Dutschke, zis „Rudy cel
roºu”. La Nanterre ºi Sorbona, Comitete-
le Vietnam se opuneau la ceea ce ele con-
siderau „imperialismul capitalist”. Vietna-
mul devenise elementul declanºator ºi ca-
talizator al tuturor contestaþiilor. 1968 este
anul naºterii progresismului american ºi
în materie de revendicãri se pune cu ma-
xim accent chestiunea rasialã. Martin Lut-
her King, care se opusese rãzboiului din
Vietnam este asasinat ºi violenþele rasiale
se vor desfãºoarã în 60 de oraºe ameri-
cane, soldându-se cu 39 de morþi. Fron-
da va culmina, câteva luni mai târziu, prin
gestul atleþilor Tommie Smith ºi John Car-

los – victorioºi la proba de 200 metri (me-
dalii de aur ºi bronz) la Jocurile Olimpice
din Mexic – în timpul intonãrii imnului
american. Dar... totul începuse la Nan-
terre, o universitate deschisã în 1964, spre
a face faþã creºterii numãrului de studenþi
la Paris. Nanterre era cel mai mai mare
„bidonville” din regiunea parizianã, un ade-
vãrat loc de fermentaþie. La 8 ianuarie
1968, când ministrul tineretului ºi spor-
tului, Francois Missoffe, inaugura pisci-
na din campus, a fost apostrofat de un
student de 23 de ani, un roºcovan despre
care se va vorbi multã vreme, chiar ºi as-
tãzi, ajungând pânã anii trecuþi europarla-
mentar: Daniel Cohn Bendit. S-a impus ca
lider al bandei, care intreþinea o neconte-
nitã agitaþie. Ultima revendicare cronolo-
gicã: dreptul de acces al bãieþilor în cãmi-
nele fetelor. În urma arestãrii unor mili-
tanþi troþkiºti, pe 22 martie sunt ocupate
localurile administrative din Nanterre. La
2 mai, Universitatea din Nanterre era în-
chisã, iar Cohn Bendit, împreunã cu 7
nanterrezi convocaþi în faþa Comisiei de
disciplinã. Poliþia – solicitatã de conduce-
rea universitãþii – evacueazã clãdirea ºi
subit praful de puºcã ia foc. Cartierul la-
tin este cuprins de rãzmeriþã în zilele de
6, 7 ºi 10 mai. Dar Nanterre nu a fost
singurul teren de contestare. Fiindcã a

urmat Sorbona. Insurgenþii se cred la
1948 ºi ridicã baricade. Spre a calma jo-
cul, prim-ministrul George Pompidou de-
cide redeschiderea Sorbonei. În amfitea-
trele murdare ºi afumate se practicã dez-
bateri confuze. Confreriile marxiste dis-
tribuie broºuri cu chipurile lui Lenin, Troþki
ºi Mao. Este perioada sloganurilor ºi a fi-
ºelor utopice, confecþionate de Facultatea
de arte frumoase. „Sub caldarâm e pla-
jã”, „Este interzis sã interzici”, „Sã fim
realiºti, sã cerem imposibilul”. Celebra
devizã „Este interzis sã interzici” exprima
esenþa filosoficã a gândirii anului 1968: un
individualism radical. Orice autoritate e con-
stestabilã. Orice constrângere e suspectã.
Ceea ce conteazã este satisfacerea exigen-
þelor fiecãruia. Nu delincventul e vinovat
ci societatea. Comuniºtii ºi marile sindica-
te înþeleg cã „pot scoate ceva”, nu o revo-
luþie în care nu cred, ci avantaje concrete,
politice, ºi ceva bani. Dupã 13 mai, Franþa
se cufundã în grevã. Dacã studenþii mai-
muþãresc evenimentele de la 1948, mun-
citorii fluturã drapele roºii ºi joacã eveni-
mentele din 1936, când o coaliþie a parti-
delor de stânga a câºtigat alegerile. În douã
zile, 25 - 27 mai, prin negocieri, sindica-
tele cedeazã, însã furioºii nu renunþã. De
Gaulle aflat în România, (14-18 mai), va
veni ºi la Craiova, rosteºte la 30 mai un

discurs solemn anunþând dizolvarea Adu-
nãrii Naþionale. O lunã mai târziu, în al
doilea tur de scrutin legislativ, dreapta dis-
pune de o majoritate. Inutilizabilul mar-
xism-leninism rãmâne gândirea de refe-
rinþã, pânã la teoria dictaturii proletariatu-
lui. Filosofia ºi literatura sunt eclipsate de
ºtiinþele sociale, marxismul se reînoieºte
prin lectura operelor din tinereþea lui Marx,
de intelectualii dizidenþi. Este începutul
terorismului intelectual. Mao, Che Gue-
vara, Fidel Castro, Troþki, Althusser, Sar-
tre, Le Febre, alimenteazã o confuzie con-
ceptualã. Literatura revoluþionarã înfloreº-
te pe rafturile librãriilor. Când tineretul
tuºeºte, Franþa strãnutã. În Est va urma
primãvara de la Praga cu intervenþia mili-
tarã a trupelor Pactului de la Varºovia –
mai puþin România – care vor invada Ce-
hoslovacia. ªi dacã s-a vorbit de o „vic-
torie militarã”, în schimb, gestul necum-
pãtat a marcat un „fiasco” politic pentru
URSS. Pentru comuniºtii cei mai orto-
docºi Moscova nu mai era ceea ce se cre-
dea. Dupã Budapesta 1956, soldatã cu baia
de sânge, pentru a se înãbuºi insurecþia, a
urmat Praga. Tot în 1968, în Polonia, o
piesã de teatru a lui Adam Mickiewicz este
interzisã, acuzat a fi anti-rus. Primãvara
din 1968 anunþa, într-o certã manierã, cã-
derea zidului Berlinul, 21 de ani mai târziu.

Pentru a cincea oarã, Zilele Cra-
iovei se organizeazã la începutul
verii ºi se întind pe parcursul unei
sãptãmâni, timp în care sunt pro-
gramate o serie de spectacole ºi
acþiuni culturale. ªi de aceastã
datã, autoritãþile au lãsat toatã or-
ganizarea pe umerii unei firme,
care va primi o sumã de la buge-
tul local, precum ºi o variantã de
program pe care sã îl ofere publi-
cului craiovean. Licitaþia a fost lan-
satã la sfârºitul lui martie, s-au
înscris patru firme, dintre care
una singurã a fost selectatã.

Zilele Craiovei, ediþia de Centenar
Autoritãþile locale au adjudecat licitaþia

pentru organizarea Zilelor Craiovei. O fir-
mã din Braºov va încasa de la bugetul lo-
cal 280.000 de lei – 62.000 de euro – ºi va
aduce trei artiºti care vor asigura cele trei

ore de distracþie: Adda, Guess Who ºi Lo-
redana. Cea mai mare parte a programului
va fi ocupatã însã de concertele de muzicã
popularã, ediþia din acest an fiind dedicatã
Centenarului.

Loredana, din nou la Craiova
Firma câºtigãtoare este SC Raul

Event Solutions SRL, cu sediul în
Braºov, care a oferit cel mai scãzut
preþ: 62.000 de euro, faþã de 72.000
de euro, cât estimase municipalita-
tea. În contul acestor bani, firma
trebuie sã se ocupe de organizarea
unei singure seri de spectacol, ºi
anume de cel de sâmbãtã, pe 9 iu-
nie, când este programat concertul
de muzicã uºoarã care ºi închide
festivalul. Din cele cinci liste de ar-
tiºti pe care le-a avansat municipa-
litatea, prin caietul de sarcini, orga-
nizatorul câºtigãtor va aduce pe
Adda (din secþiunea pop), Guess
Who (din secþiunea hip-hop) ºi Lo-
redana (categoria A vedete). Cele-
lalte categorii – rock ºi polifonic
instrumental – nu au fost onorate.

Trei ore de muzicã
ºi un spectacol de lumini

Alãturi de onorariile artiºtilor,

organizatorului îi mai revine sarci-
na sã asigure condiþiile de desfã-
ºurare a concertelor: scena pentru
aproximativ 25.000 de spectatori,
cât se preconizeazã cã vor fi pre-
zenþi în Piaþa Prefecturii, protoco-
lul pentru vedete ºi promovarea
evenimentului. Tot în sarcina aces-
tuia se aflã ºi organizarea unui
spectacol de proiecþii laser, care va
fi oferit pe clãdirile din jurul pieþei
ºi care trebuie sã dureze aproxi-
mativ zece minute. În celelalte cinci
zile, începând de luni, de 4 iunie,
ºi pânã vineri, pe 8 iunie, craiove-
nii vor fi delectaþi cu concerte de
muzicã popularã, organizate sepa-
rat pe cheltuiala municipalitãþii.

Muzica popularã,
decontatã separat

Regalul de folclor oferit cra-
iovenilor este explicat de muni-

cipalitate prin faptul cã ediþia ac-
tualã este una specialã, fiind de-
dicatã Centenarului Marii Uniri.
Ansamblul Folcloric „Maria Tã-
nase” vine în cadrul evenimen-
tului cu proiectul „Se întâlneºte
român cu român”, ideea de la care
se pleacã fiind aceea cã se va
crea o punte de legãturã între
zonele folclorice româneºti – re-
giuni istorice ale României. Ast-
fel, în fiecare zi, în Piaþa Mihai
Viteazul, ansambluri renumite de
profesioniºti din þarã vor concer-
ta pentru craioveni: Ansamblul
Folcloric “Timiºul”, Ansamblul
Artistic Profesionist “Criºana”
Oradea, Ansamblul Folcloric
“Busuiocul” Bacãu, Ansamblul
Folcloric “Cindrelul Junii Sibiu-
lui” ºi Ansamblul Folcloric “Ma-
ria Tãnase” Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Pentru început grupul Iridex va
prelua doar deºeurile din judeþ, rã-
mând ca peste circa un an sã se
ocupe ºi de cele din Craiova. Mo-
tivul este cã infrastructura privind
containerele îngropate nu este încã
finalizatã. Cu alte cuvinte, activi-
tatea de colectare ºi transport de-
ºeuri a operatorului judeþean de

Noul vehicul se adaugã actua-
lului SUV de clasã micã Ford EcoS-
port si motorului 1.0 EcoBoost,
ambele produse deja la fabrica din
Craiova. Noul model ºi data de start
a producþiei acestuia vor fi confir-
mate în apropierea momentului lan-
sãrii acestuia. “Aceastã nouã inves-
tiþie confirmã continuarea evolu-
þiei gamei noastre de modele inte-
resante produse în Europa ºi subli-
niazã totodatã transformarea com-
plexului de producþie de la Craio-
va. Includerea acestui al doilea
vehicul în procesul de producþie
este o dovadã clarã a flexibilitãþii
operaþionale a fabricii de la Craio-
va ºi reflectã perteneriatele puter-
nice pe care le avem cu furnizorii
locali ºi cu membrii comunitãþii”,
a subliniat Steven Armstrong,
preºedinte ºi CEO Ford Europa,
Orientul Mijlociu ºi Africa.

Investiþie suplimentarã de 200
de milioane de euro

Investiþia totalã pe care Ford a
implementat-o în operaþiunile sale
de producþie din România - inclu-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

La Consiliul Judeþean Dolj, s-a semnat
ieri, contractul privind concesionarea
colectãrii ºi transportului deºeurilor
municipale ºi a altor fluxuri de deºeuri
în judeþul Dolj, între Asociaþia de Dezvol-
tare Intercomunitarã de Gestionare a De-
ºeurilor ECODOLJ ºi Iridex Group Sa-
lubrizare SRL – Iridex Group Import
Export, acesta fiind operatorul judeþean
de salubrizare. Contractul are o valoare

de 250.652.467, 44 lei fãrã TVA ºi vizeazã
în principal derularea în localitãþile ju-
deþului Dolj, membre ale ADI ECODOLJ
a urmãtoarelor servicii : colectarea se-
paratã ºi transportul deºeurilor menaje-
re, reciclabile ºi biodegradabile; colec-
tarea deºeurilor abandonate pe domeniul
public ºi nu în ultimul rând, operarea –
administrarea staþiei de transfer ºi sor-
tare Goicea.

salubrizare în aria administartiv –
teritorialã a municipiului Craiova va
începe ulterior finalizãrii acestei
investiþii. obiectivul proiectului
SMID este acela de a reliza un sis-
tem de management integrat al
deºeurilor la nivelul întregului ju-
deþ, în scopul  conformãrii cu obli-
gaþiile asumate prin Tratatul de

Aderare ºi obiectivele stabilite în
cadrul POS Mediu.

„Astãzi putem
sã spunem cã am
ajuns în faza finalã”

„Contractul pe care îl semnãm
astãzi ( n.r ieri) face parte din pro-
iectul „Sistem de management in-

tegrat al deºeurilor în judeþul
Dolj” implementat de cãtre Con-
siliul Judeþean Dolj cu sprijin fi-
nanciar din partea Uniunii Euro-
pene, prin contractul de finanþare
încheiat cu Ministerul Mediului ºi
Schimbãrilor Climatice, cu o va-
loare totalã de aproximativ 54 mi-
lioane de euro, inclusiv TVA, pro-
iect major supus aprobãrii Comi-
siei Europene ºi fazat în cadrul
POIM 2013 – 2020. Am avut ºi
proiecte mai mari ca acesta ºi mã
refer la Masterplanul de Apã, 185
milioane de euro, dar acest pro-
iect a fost manageriat de la înce-
put, pânã la sfârºit de cãtre sala-
riaþii Consiliului Judeþean.  ªi de
aceia tot ce a însemnat circa 9-
10 licitaþii, toþi aceºti ani în care
ne-am luptat ºi cu forþe din inte-
rior ºi cu forþe din exterior, pen-
tru cã a fost un proiect major ºi
care as fost supravegheat direct
de cãtre Comisia Europeanã, as-
tãzi putem sã spunem cã am ajuns
în faza finalã. Semnãm acest con-

tract astãzi, semnãm puþin cu ini-
ma strânsã, pentru cã acest con-
tract cuprinde ºi municipiului Cra-
iova, însã Craiova nu are încã ter-
minatã partea cu containerele în-
gropate, adicã, o investiþie de 8
milioane de euro, care este în curs
de desfºurare ºi când va fi gata
va fi preluatã de cãtre partenerii
noºtri – grupului Iridex”, a preci-
zat Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj.

La eveniment de semnare a
contractului au mai luat parte :
Cosmin Vasile, vicepreºedintele
Consiliului Judeþean Dolj; Adela
Plãcintescu, director ADI ECO-
DOLJ ºi cei doi reprezentanþi ai
grupului Iridex – Corneliu Pas-
cu, preºedinte ºi Dan Tiberiu
Anghel  - director general. Con-
ducerea Iridex a precizat cã nu-
mãrul de angajaþi pe care îi va avea
grupului la nivelul judeþului Dolj,
pentru realizarea acestor activitãþi
va fi în jur de 300.

MARGA BULUGEAN

Ford  a confirmat ieri  o investiþie suplimentarã de 200 de milioane
de euro ºi adãugarea unui numãr de 1500 de locuri de muncã dedicate

producþiei unui al doilea vehicul la fabrica sa din Craiova.

siv cele 200 de milioane de euro
anunþate astãzi - ajunge la aproape
1.5 miliarde de euro din 2008 în-
coace, momentul achiziþiei uzinei
de la Craiova. În plus, Uzina de
Asamblare a Vehiculelor a trecut
recent prin îmbunãtãþiri tehnice
semnificative, mai mult de 550 de

roboþi fiind instalaþi pentru a spori
eficienþa ºi calitatea în secþiile de
Vopsitorie, Montaj General ºi Ca-
roserie. Pentru a sprijini producþia
noului vehicul, Ford România va
angaja aproximativ 1500 de ope-
ratori de bazã ºi calificaþi pentru al
treilea schimb. Forþa de muncã ac-

tualã de la uzina de clasã mondialã
care asambleazã vehicule ºi mo-
toare - mai mult de 4400 de anga-
jaþi - va fi astfel suplimentatã, to-
talul ajungând la aproximativ 5900
de angajaþi. Iminenta creºtere a
numãrului de vehicule produse de
Ford la Craiova subliniazã ºi mai
mult importanþa concretizãrii pro-
iectelor de infrastructurã.

EcoBlue puternic ºi eficient
Investiþia în viitorul Craiovei

este un semn al încrederii pe care
Ford o are în angajamentele asu-
mate de Guvernul român de a oferi
îmbunãtãþiri cheie la nivelul infras-
tructurii ºi ameliorãri ale structurii

logistice, acestea fiind imperios
necesare pentru menþinerea com-
petitivitãþii globale a operaþiunilor
de producþie Ford Craiova. Orice
întârziere ar restricþiona semnifi-
cativ eforturile pe care Ford ºi fur-
nizorii sãi le fac pentru a transpor-
ta volumul din ce în ce mai ridicat
de vehicule ºi subansamble. Actua-
lul SUV de clasã micã EcoSport,
produs la Craiova de la lansarea sa
din 2017, este vândut la nivel eu-
ropean ºi oferã un interior sofisti-
cat, un motor diesel 1.5 EcoBlue
puternic ºi eficient, sistemul de
tracþiune integralã Intelligent All
Wheel Drive ºi o versiune sporti-
vã ST-Line.
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Reamintim cã, reprezentanþii
Inspectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj anunþau cã, luni, 19 fe-
bruarie a.c., în jurul orei 12.30, un
echipaj din cadrul Biroului Rutier
Craiova, în timp ce se afla în ser-
viciul de patrulare pe strada „A. I.
Cuza”, a observat în trafic un
BMW X5, care circula dinspre blo-
cul S200 cãtre Universitate. Poli-
þiºtii l-au recunoscut pe conducã-
torul auto, Sorin Velcu, de 33 de
ani, din Craiova, întrucât îi întoc-
miserã dosar de cercetare pe-
nalã pe 1 decembrie 2017 pen-
tru conducere sub influenþa
alcoolului (rezultatul ulterior al
alcoolemiei a fost de 0,95 la
mie). De asemenea, în urma
verificãrilor efectuate în ba-
zele de date a reieºit faptul cã
permisul lui de conducere,
emis de autoritãþile din Mexic,
figureazã reþinut – fãrã drept
de conducere.

Având în vedere toate aces-
te aspecte, poliþiºtii rutieri au
efectuat semnal regulamentar
de oprire a acestuia. Bãrbatul
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Craioveanul de 33 de ani, care i-a pus „pe
jar” pe poliþiºti, în luna februarie, dupã ce a
fost urmãrit în trafic, apoi cãutat douã zile, a
fost trimis în judecatã pentru conducere sub
influenþa alcoolului ºi conducere fãrã permis.
Oamenii legii îl observaserã pe bãrbat, pe
19 februarie, la volanul unui BMW X5, pe
Calea Bucureºti, au încercat sã-l opreascã,
l-au urmãrit pe mai multe strãzi ºi chiar au

tras douã focuri de armã dupã el, însã aces-
ta reuºit sã fugã pe jos, abandonându-ºi ma-
ºina. Asta dupã ce avariase opt autoturisme
în încercarea de a scãpa. A fost gãsit douã
zile mai târziu, pe 21 februarie, a fost reþinut
pentru 24 de ore, ulterior fiind plasa sub con-
trol judiciar, mãsurã menþinutã ºi în acest
moment. Dosarul este acum analizat în ca-
mera preliminarã la Judecãtoria Craiova.

nu a oprit, motiv pentru care s-a
pornit în urmãrirea sa, pe strada
A.I. Cuza, apoi a pãtruns pe sens
interzis, pe strada Nicolae Bãlces-
cu, unde a avariat opt autoturis-
me, unele parcate, dar ºi altele
care circulau regulamentar, întru-
cât îi îngreunau deplasarea. Unul
dintre agenþii de poliþie a coborât
ºi, dupã somarea conducãtorului
auto, a tras douã focuri de armã,
unul în plan vertical ºi altul în
pneul din partea dreaptã spate a

autoturismului. Asta nu l-a oprit
pe ºofer, care ºi-a continuat de-
plasarea, maºina sa fiind gãsitã
ulterior, abandonatã ºi neasigura-
tã pe strada Ulmului din Craiova,
în timp ce Velcu a fugit.

Prins dupã douã zile

Douã zile l-au cãutat oamenii
legii, reuºind sã punã mâna pe el
miercuri seara, pe 21 februarie.-
 „În cauzã s-a dispus reunirea do-
sarului penal întocmit la data de

01.12.2017, în care acesta
este cercetat pentru sãvârºirea
infracþiunii de conducere sub
influenþa bãuturilor alcooli-
ce, cu dosarul penal în care
acesta este cercetat pentru sã-
vârºirea infracþiunii de con-
ducere fãrã permis. Prin or-
donanþa organelor de cerce-
tare penalã din cadrul Birou-
lui Rutier, la data de
21.02.2018 s-a dispus efec-
tuarea în continuare a urmã-
ririi penale faþã de persoana
în cauzã, acesta dobândind
calitatea de suspect, astfel cã,

procurorul a dispus reþinerea aces-
tuia pe o perioadã de 24 de ore.-
 Craioveanul a fost introdus în
Centrul de Reþinere ºi Arest Pre-
ventiv al IPJ Dolj”, au comuni-
cat reprezentanþii IPJ Dolj. O zi mai
târziu, pe 22 februarie a.c., acesta
a fost eliberat, fiind plasat sub con-
trol judiciar pentru 60 de zile.

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova au finalizat
cercetãrile ºi au dispus trimiterea în
judecatã a fugarului Sorin Velcu
pentru comiterea infracþiunilor de
conducerea unui vehicul sub influ-
enþa alcoolului sau a altor substan-
þe (art. 336 al. 1 Cod penal) ºi con-
ducerea pe drumurile publice a unui
vehicul de cãtre o persoanã care are
suspendat dreptul de a conduce
vehicule pe drumurile publice (art.
335 al. 2 Cod penal): „În sarcina

acestuia s-a reþinut cã, la data de
1.12.2017, ora 02.32 a condus au-
toturismul marca BMW, tipul X5,
cu numãrul de înmatriculare (...)
pe strada Bibescu din municipiul
Craiova având o alcoolemie de
peste 0,80 gr la mie alcool pur în
sânge, iar la data de 19.02.2018,
în jurul orei 12.00, a condus ace-
laºi autoturism pe strada A. I. Cuza
ºi pe alte strãzi din municipiul Cra-
iova având suspendatã exercitarea
dreptuluid e a conduce autovehi-
cule pe drumurile publice”, au re-
þinut procurorii în rechizitoriul prin
care au dispus trimiterea în judeca-
tã a inculpatului.

Dosarul s-a înregistrat la Jude-
cãtoria Craiova, instanþã care l-a
menþinut pe inculpat sub control
judiciar, ºi este acum analizat în
camera preliminarã.

Poliþiºtii, faþã-n faþã cu elevii, în „Sãptãmâna Prevenirii Criminalitãþii”
Poliþiºti din cadrul Inspectoratului de Poliþie

al Judeþului Dolj au organizat, ieri, o nouã serie
de activitãþi de prevenire în mai multe unitãþi
de învãþãmânt din judeþul Dolj, în cadrul cam-
paniei “Sãptãmâna Prevenirii Criminalitãþii”.
Poliþiºtii s-au întâlnit cu elevi ºi profesori de la
ªcoala Gimnazialã “Mihai Viteazul”, Liceul
“Charles Laugier”, Liceul de Arte “Marin
Sorescu”, Colegiul Naþional “Fraþii Buzeºti”,
dar ºi din cadrul altor unitãþi de învãþãmânt din
judeþ, peste 450 de elevi ºi 25 de cadre didacti-
ce participând la aceste acþiuni.

În cadrul întâlnirilor au fost dezbãtute teme privind
prevenirea victimizãrii minorilor în mediul online, pre-
venirea traficului ºi consumului de droguri precum ºi a
traficului de persoane. Poliþiºtii de proximitate, dar ºi

specialiºti din cadrul Agenþiei Naþionale Antidrog – Cen-
trul de Prevenire, Evaluare ºi Consiliere Antidrog Dolj ºi
din cadrul Agenþiei Naþionale Împotriva Traficului de
Persoane – Centrul Regional Craiova au purtat discuþii
cu elevii ºi cadrele didactice, asigurând vizionarea de
filme educative. La activitãþi au participat peste 450 de
elevi ºi în jur de 25 cadre didactice, cãrora le-au fost
expuse mai multe teme, precum ºi soluþii simple ce pot
fi adoptate în diverse situaþii în care sunt implicaþi elevi.
Tinerii au fost sfãtuiþi sã NU ia parte la fapte care con-
travin legii ºi sunt considerate contravenþii sau infracþi-
uni! La  activitãþile de ieri, poliþiºtii doljeni au trans-
mis mesaje preventiv-informative, mai ales referitoare
la riscurile ºi efectele asociate comiterii de fapte de
naturã penalã sau contravenþionalã, încurajarea ºi în-
vãþarea unor comportamente ºi atitudini non-violente
la ºcoalã ºi în societate, ne-a declarat inspector princi-
pal Cosmin Grãdinaru, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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În aceste zile, se va desfãºura se
va desfãºura faza judeþeanã a con-
cursului de fizicã – chimie, „IM-
PULS PEPETUUM”, competiþia fi-
ind gãzduitã de Liceul „Charles Lau-
gier”, pe 26 mai, începând cu ora
09:00. Înscrierea competitorilor
poate fi fãcutã pânã pe 26 mai, ora
16:00, prin fax – 0351/439028, în
atenþia prof. Luminiþa Georgescu.
Este vorba despre un concurs care
are o tradiþie, fiind desfãºurat anual,
printre obiective fiind identificarea
elevilor capabili de performanþã în
domeniul ºtiinþelor; stimularea ºi
motivarea formãrii profesorilor din
mediul rural în abordarea metode-
lor didactice diferenþiate, orientate
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Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj continuã

seria competiþiilor în care sunt angrenaþi elevi
ºi cadre didactice din învãþãmântul preuniver-
sitar. Ultimul concurs va avea faza judeþeanã
la sfãrºitul acestei sãptãmâni ºi este dedicat
elevilor din mediul rural, învãþãmânt „gim-

nazial”, câºtigãtorii urmând sã participe la
etapa naþionalã, care se va desfãºura la Alba-
Iulia, la sfârºitul lunii iulie, începutul lui au-
gust. Este vorba de competiþia „IMPULS PER-
PETUUM”, una în urma cãreia au fost desco-
periþi tineri foarte talentaþi.

spre identificarea ºi pregãtirea ele-
vilor capabili de performanþã. Con-
form regulamentului, pentru etapa
naþionalã sunt repartizate, pentru
fiecare judeþ, trei locuri, câte unul
de an de studiu (a VI-a, a VII-a ºi a
VIII-a), dar pot interveni ºi surpri-
ze, dar acestea þin de atitudinea
Ministerului Educaþiei Naþionale,
instituþie care îºi dã girul pentru
desfãºurarea competiþiei.

O fatã cât o victorie
Concursul ºi-a arãtat beneficii-

le, cel puþin pentru judeþul Dolj,
în urmã cu câþiva ani, o leve, din
comuna Leu, fiind descoperitã la
aceastã competiþie. Este vorba de-

spre  Mãdãlina Stãnãºel , cea
care, în aceste zile , absolvã cur-
surile Colegiului Naþional „Fraþii
Buzeºti”. Dacã memoria nu ne în-
ºealã, la momentul admiterii în in-
stituþia de învãþãmânt preuniver-
sitar amintitã, a obþinut nota ma-
ximã. De-a lungul anilor, Mãdãli-
na a fost premiatã la mai multe
concursuri internaþionale, în urmã
cu trei ani constituind un unicat:
alãturi de  Radu Romanescu a
fost în lotul naþional al României,
la Chimie, cei doi fãcând parte din
aceeaºi clasã, lucru nemaiîntâlnit
pânã atunci. „Este o fatã extraor-
dinarã, iar dovada stã în cele foar-
te multe premii ºi medalii interna-

Mâine, 24 mai 2018, la ora
19.00, Teatrul ACT Bucureºti va
prezenta pe scena Teatrului „Co-
libri” din Craiova spectacolul
„Stage Dogs”, adaptare (dupã „A
life in the theatre” de David Ma-
met) ºi regie Florin Piersic jr., sce-
nografia Tudor Prodan, cu acto-
rii Marcel Iureº ºi Florin Piersic
jr. Biletele pentru acest spectacol,
care va închide Stagiunea „Co-
libri. ACTul 2”, s-au epuizat încã
de la începutul lunii.

Sâmbãtã, 26 mai 2018, ora
18.00, craiovenii sunt invitaþi la
întâlnirea cu „Zorro”, în spec-
tacolul cu scenariul ºi regia de
Cristian Mitescu, scenografia
Oana Micu ºi Tiberiu Toitan, co-
regrafia Ionuþ Sergiu Anghel, muzica Alexan-

Trei spectacole, sãptãmâna aceasta, la Teatrul „Colibri”
dru Berehoi. În distribuþie:
Cosmin Dolea, Geo Dines-
cu, Marin Fagu ºi Adriana
Ioncu. Duminicã, 27 mai
2018, la ora 11.00, ne bu-
curãm de „Invitaþie la joa-
cã”, alãturi de vestitul
Zdreanþã, spectacol inter-
activ de ºi în regia Alexan-
drei Davidescu, scenogra-
fia Eustaþiu Gregorian, co-
loana sonorã Alin Macovei-
Moraru. Vor ieºi la rampã
Iulia Cârstea, Daniel Mirea
ºi Alis Ianoº.

Biletele pentru specta-
colele din weekend se pot
procura de la Agenþia Te-
atrului „Colibri”, de luni

pânã sâmbãtã, între orele 10.00-13.00 ºi
16.00-19.00, iar duminica, în in-
tervalul 10.00-13.00. Preþ bilet:
7 lei sau 10 lei, în funcþie de ca-
tegoria locului. Dupã ora de în-
cepere a spectacolului accesul în
salã nu mai este permis!

MAGDA BRATU

Luna iunie vine la Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”
cu alte ºase spectacole, ultimele înainte de închiderea stagiu-
nii 2017-2018: „Albã ca Zãpada” (2 iunie, ora 18.00), „Jocuri
magice” (3 iunie, ora 11.00), „Vrãjitorul din Oz” (9 iunie, ora
18.00), „Gogoaºa ºi Nãzdrãvanul Petriºor” (10 iunie, ora
11.00), „Poveste despre Hansel ºi Gretel” (16 iunie, ora 18.00),
„Povestea celor trei purceluºi” (17 iunie, ora 11.00).

Filarmonica „Oltenia” vã invitã astã-searã,
de la ora 19.00, la concertul coral de muzicã
româneascã „De la maeºtri la discipoli”, sus-
þinut de Corala Academicã a instituþiei. Cum
rar se întâmplã în cadrul unui asemenea eve-
niment, trei dirijori vor conduce ansamblul
craiovean: Eugen Petre Sandu, Pavel ªopov
ºi Manuela Enache.

Programul este integral românesc, multe
lucrãri fiind prezentate în primã audiþie: Eu-
gen Petre Sandu – La Steaua, Rugã, Am vi-
sat, Leagãn, Semeni fulgi, Sonet, Naºterea
nou-nenãscutului, Descântec de ploaie; Iri-

Concert coral de muzicã româneascã
na Odãgescu – La ivit de zori, Cântând plaiul
Mioriþei; Dan Dediu – Trinklied; Dragoº Ale-
xandrescu – Tatãl nostru; Sorin Vulcu – Lumi-
nânda; Gheorghe Oprea – Când mândra; Gri-
gore Cudalbu – Biss; Dan Buciu – Frumoasã
luna mai; Diana Vodã – Crocodille.

«Evenimentul „De la maeºtri la discipoli” este
un omagiu adus unor personalitãþi ale vieþii muzi-
cale româneºti, în anul Centenarului Marii Unirii,
respectiv pe palierul muzicii corale naþionale. Am
cãutat sã fie evidenþiate cele mai reprezentative
figuri ale coralitãþii româneºti, pornind de la Irina
Odãgescu ºi Dan Buciu, ajungând la regretaþii

Sorin Vulcu, Dragoº Alexandrescu ºi
George Oprea. Aceºtia ºi-au pus am-
prenta asupra unei noi generaþii de com-
pozitori ºi dirijori valoroºi ce fac parte
din acest program, care, datoritã preo-
cupãrilor plurivalente, au reuºit sã se
impunã atât creativ, cât ºi interpretativ,
prin conducerea unor formaþii corale
reprezentative în plan naþional ºi euro-
pean», noteazã Eugen Petre Sandu.

Concertul are loc în sala Filarmoni-
cii „Oltenia”, iar biletele costã 15 lei ºi,
pentru elevi, studenþi, pensionari, 10 lei.

MAGDA BRATU

Spectacolul „Gaiþele” de Al. Kiriþescu, pus
în scenã la Teatrul Naþional „Marin Sores-
cu”, în regia lui Alexandru Boureanu, sceno-
grafia de Andreea Simona Negrilã (decoruri)
ºi Alexandra Constantin (costume), a fost pre-
zentat, asearã, în cadrul celei de-a XVI-a ediþii
a Festivalului Comediei Româneºti – fest-
CO. Piesa este una dintre comediile de va-
loare ale perioadei interbelice din dramatur-
gia naþionalã, acþiunea având loc chiar în Cra-
iova. În distribuþie: Tamara Popescu, Petro-
nela Zurba, Cãtãlin Vieru, Costinela Ungurea-
nu, Alina Mangra, Romaniþa Ionescu, Geni
Macsim, Raluca Pãun, Ioana Andone, Alex
Calangiu, Nicolae Vicol, Cãtãlin Miculeasa,

„Gaiþele” Teatrului Naþional din Craiova, pe scena
Festivalului Comediei Româneºti – festCO

Astãzi, începând cu ora 9.30, preºcolarii Grãdiniþei
„Phoenix” participã la atelierele cultural-educative „Mi-
cul Arheolog” ºi „Creaþie bijuterii”, sub atenta îndru-
marea a muzeografilor din cadrul Secþiei de Istorie-Ar-
heologie a Muzeului Olteniei. Parte a proiectului cultural
„Prietenii Istoriei”, acestea au loc în spaþiul interactiv
din strada „Madona Dudu” nr. 14 ºi se înscriu în cadrul
activitãþilor prilejuite de programul educativ „ªcoala alt-
fel: Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun!”. Dacã în cadrul
atelierului „Micul arheolog” cei mici învaþã tehnicile de
sãpãturã arheologicã ºi descoperã obiecte din diferite
epoci istorice, dar ºi povestea lor, la atelierul „Creaþie
bijuterii” copiii dau frâu liber imaginaþiei ºi creeazã ob-
iecte de podoabã istoricã – cercei, brãþãri, coliere, inele.
Potrivit specialiºtilor muzeului craiovean, atelie-
rele au un important rol educativ ºi trebuie percepute în
cheia transferului interactiv, interdisciplinar, ce condu-
ce imaginaþia ºi creativitatea participanþilor de la artefac-
tele istorice la dezvoltarea cunoºtinþelor teoretice de cul-
turã, istorie ºi arheologie”.

MAGDA BRATU

þionale obþinute de-a lungul aces-
tor ani. A venit de la Leu, o de-
monstraþie cã se învaþã carte ºi în
mediul rural, dacã se vrea, iar con-
tribuþia cadrelor didactice este
esenþialã. Aceste concursuri, pen-
tru cei din mediul rural, sunt foar-
te binevenite, iar noi, la Colegiul

Naþional „Fraþii Buzeºti” încurajãm
astfel de iniþiative, ºi, fiþi convinºi,
cã vom avea ºi alþi elevi care sã
obþinã performanþe, la fel ca Mã-
dãlina ”, a precizat prof.  Carmen
Lucia ªtefãnescu, director al Co-
legiului Naþional „Fraþii Buzeºti”.

CRISTI PÃTRU

Ioana ºi Romana Vicol.
Festivalul Comediei Româneºti

– festCO se desfãºoarã în perioa-
da 20-27 mai ºi este organizat de
Primãria Municipiului Bucureºti
prin Teatrul de Comedie. Nouã
spectacole din capitalã, Arad, Bu-
zãu ºi Craiova sunt selectate sã par-
ticipe în secþiunea concurs. Selec-
þionerul ediþiei din acest an este
criticul de teatru Maria Zãrnescu.
Pe lângã secþiunea oficialã, fest-
CO 2018 sãrbãtoreºte umorul au-
tentic ºi prin spectacole-lecturã,
proiecþii ale unor spectacole de te-

atru de colecþie din arhiva Teatrului de Co-
medie, proiecþii de filme, workshopuri, spec-
tacole de stradã, lansãri de carte, expoziþii ºi
multe alte surprize.

Un alt spectacol al Teatrului Naþional din
Craiova – „Fete”, dupã Moliere, în regia An-
dreei Ciocîrlan – a fost prezentat, pe 21 mai, la
cea de-a XIV-a ediþie a Festivalului „Buzãu
iubeºte teatrul”, care se desfãºoarã  în perioa-
da 20-27 mai 2018 la Teatrul „George Cipri-
an” din Buzãu. De asemenea, marþi, 29 mai
2018, „Elefantul din camerã sau The Vibra-
tor play” va putea fi vãzut la Petroºani, în ca-
drul Galei Teatrului Dramatic „Ion D. Sîrbu”.

MAGDA BRATU

Ateliere creative pentru copii, la Muzeul OltenieiAteliere creative pentru copii, la Muzeul OltenieiAteliere creative pentru copii, la Muzeul OltenieiAteliere creative pentru copii, la Muzeul OltenieiAteliere creative pentru copii, la Muzeul OltenieiAteliere creative pentru copii, la Muzeul OltenieiAteliere creative pentru copii, la Muzeul OltenieiAteliere creative pentru copii, la Muzeul OltenieiAteliere creative pentru copii, la Muzeul Olteniei
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Comunicat de presã

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” participã în perioada 23-26 mai 2018 la cea de-a 42-
a ediþie a Congresului Academiei Româno-Americane de ªtiinþeºi Arte (ARA), care va avea loc la Cluj-
Napoca. Ediþia de anul acesta, cu o însemnãtate deosebitã pentru þara noastrã, se desfãºoarã sub
titulatura „ARA la Centenarul Marii Uniri ” ºi va fi gãzduitã de prestigioasa Universitate Babeº-Bolyai.

În cea de-a doua zi a evenimentului, Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” organizeazã
o masã rotundã cu tema „Exilul românesc la confluenþa dintre trecut ºi viitor: de la un tezaur documentar
la o viziune muzeograficã”, care va fi coordonatã de managerul bibliotecii, Lucian Dindiricã. La aceastã
masã rotundã, bibliotecarii vor susþine prezentãri despre viaþa ºi operaunor personalitãþi române din
exil, precumMirceaEliade, HoriaVintilã, Corneliu ªerban-Popa, Basarab Nicolescu, Victor Roman, Ben-
jamin Fondane sau Constantin Brâncuºi, prezentãri bazate pe documente din arhivele personale care se
vor regasi în viitorul Muzeu al Cãrþii ºi Exilului Românesc. Totodatã, cu acest prilej, va fi vernisatã ºi
expoziþia de afiºe „Inaugurarea Bibliotecii Exilului Românesc din Paris – Basarab Nicolescu”.

„Suntem onoraþi de invitaþia primitã din partea Academiei Româno-Americane de ªtiinþe ºi Arte. Ne
bucurãm în mod special de faptul cã vom organizao masã rotundã, în cadrul cãreia vom prezenta
materiale aflate în „Biblioteca Exilului Românesc din Paris – Basarab Nicolescu”, o secþie unicã în lume
ca importanþã ºi relevanþã. De altfel, lucrãrile ºi toate celelalte materiale donate de academicianul Basa-
rab Nicolescu reprezintã nucleul viitorului Muzeu al Cãrþii ºi Exilului Românesc, cãrora li se vor adãuga
cele 28 de dosare din pachetul Mircea Eliade, precum ºi fondurile Dan Berindei, Dinu C. Giurescu, Ileana
Vulpescu, Vintilã Horia, Leonid Mãmãligã, Paul Barbãneagrã, Cicerone Poghirc, ªerban-Viorel Stãnoiu,
ªerban Popa. Pentru noi este o mare realizare înfiinþarea acestui muzeu ºi ne bucurãm nespus sã
prezentãm proiectul nostru distinselor personalitãþi care vor participa la acest eveniment deosebit
pentru mediul academic ºi ºtiinþific. Îi mulþumim doamnei prof. univ. dr. Ruxandra Vidu, preºedintele
Academiei Româno-Americane de ªtiinþe ºi Arte, pentru invitaþia de a lua parte la cea de-a 42-a ediþie a
congresului.”, a declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.

Printre invitaþii ediþiei din acest an a Congresului Internaþional al Academiei Româno-Americane de
Arte ºi ªtiinþe se aflã preºedintele Academiei Române, acad. prof. Ioan-Aurel Pop, preºedintele Sena-
tului Universitãþii Babeº-Bolyai, pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilã ºi prorectorul Universitãþii Babeº-Bolyai,
prof. univ. dr. Ioan Bolovan.

Pe durata celor patru zile, invitaþii vor participa la conferinþe plenare, pe secþiuni, ºi vor lua parte la
dezbateri în cadrul cãrora vor fi prezentate idei revoluþionare din domeniul tehnologiei, al artelor ºi al
ºtiinþei. „Congresul ARA  a constribuit  de peste patru decenii la dezvoltarea ºi promovarea ºtiinþificã a
României la nivel mondial, la promovarea culturii ºi limbii române în lume ºi aduce în prim-planul vieþii
academice internaþionale rezultatele remarcabile ale elitei intelectuale româneºti în diaspora. În fiecare
an, Congresul ARA reuneºte experþi din diferite domenii ale artei ºi ºtiinþei, oferind un afiº-forum
academic cu un aport remarcabil din domeniile: lingvisticã, literaturã, medicinã, muzicã, fizicã, politicã,
ºtiinþeaplicate, inginerie, filosofie, teologie. Congresul ARA este un eveniment academic unic, ce
creeazã cadrul pentru dezvoltarea colaborãrilor internationale între românii de pretutindeni ”, a subliniat
preºedintele ARA, prof. univ. dr. RuxandraVidu.

Academia Româno-Americanã a fost înfiinþatã în anul 1975, în California, de un grup de intelectuali
români stabiliþi în Statele Unite ale Americii. În fiecare an, ARA organizeazã un congres care le oferã
prilejul intelectualilor sã îºi prezinte ideile ºi realizãrile în domenii diverse, de o importanþã deosebitã.

Biroul de Presã al Bibliotecii Judeþene  „Alexandru ºi Aristia Aman”

OFERTE DE SERVICIU
Service Auto din Sibiu
cautã colegi pentru ur-
mãtoarele posturi: tinichi-
giu auto, vopsitor auto,
pregãtitor vopsitor auto,
mecanic auto. Oferim
salariu atractiv ºi condiþii
de muncã occidentale,
posibilitatea unei relocãri
într-un oraº cu o puterni-
cã influenþã germanã.
GARAJ EXPERT, SER-
VICE-UL TÃU AUTO!
Telefon: 0747/117.760.

PRESTÃRI SERVICII
Doamnã serioasã fac
menaj permanent baby
siter etc, numai pentru fa-
milii serioase, în Craiova.
Telefon: 0762/850.986.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Efectuãm transport mãr-
furi, 3,5 tone. Relaþii la
telefon: 0763/869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2 ca-
mere Bãileºti, zonã cen-
tralã, preþ accesibil. Tele-
fon: 0771/504.064.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 ca-
mere Craioviþa Nouã,
deosebitã poziþionare,
modificãri interioare. Preþ
accesibil. Telefon: 0771/
504.064.

Vând apartament 2 ca-
mere etaj 1, Valea Roºie.
Telefon: 0251/361.626.

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.

Vând imobil central. Te-
lefon: 0755/074.742.

Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãl-
zire centralã, 560 mp
sau schimb cu aparta-
ment. Telefon: 0746/
498.818.
Vând teren casã, 1.200
de metri pãtraþi, în co-
muna Iancu Jianu, ju-
deþul Olt – pe lângã li-
ceu, cu temelie beton,
2 camere + antreu, fân-
tânã cu hidrofor, pãtul
metalic, cu perdea în
faþã unde introduci
douã autoturisme, gard
metalic, pomi fructiferi.
Acte la zi. Preþ 16.500
de euro, negociabil. Te-
lefon: 0769/512.701.

Vând casã cu 4 came-
re, bucãtãrie, baie + wc
în interior ºi alte anexe
în curte, locuibile, gard
metalic, fântânã, pomi
fructiferi, în comuna
Iancu Jianu, judeþul Olt.
Preþ 25.000 de euro,
negociabil. Telefon:
0769/512.701.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei+ 500
mp curte. Telefon: 0752/
641.487.

Vând gospodãrie în  co-
muna Valea Stanciului,
judeþul Dolj. Telefon:
0721/502.003.
Vând casã bãtrâneascã
1200 m.p. comuna Ro-
bãneºti 20 km, vie, fân-
tânã, dependinþe. Tele-
fon: 0767/648.731.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtã-
þitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren arabil 2,5
ha spatele Metro ºi te-
ren arabil Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.

Vând parcele de 800 ºi
1500 mp situate în
Leamna de Jos cartier
vile lângã Pãdure Tei.
Telefon: 0722/258.628.

Anunþul tãu!
Manea Costinel Cosmin titular al

proiectului – Construire Service Auto
si Spalatorie Auto-constructie meta-
lica cu P+M partial – birouri. Anunta
publicul interest asupra luarii deciziei
etapei de incadrare de catre APM Dolj:
- proiectul nu se supune evaluarii
asupra impactului de mediu pentru
proiectul – Construire Service Auto
si Spalatorie Auto-constructie meta-
lica cu P+M partial –birouri propus a
fi amplasat in T97 P19 Calafat judetul
Dolj. Proiectul deciziei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza pot
fi consultate la sediul APM Dolj din
municipiul Craiova str Petru Rares nr.
1, jud Dolj in zilele de luni-joi, intre ore-
le 08.00-16.00 si vineri intre orele
08.00-14.00, precum si la urmatoarea
adresa de internet http://apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate inain-
ta comentarii/observatii in proiectul
deciziei de incadrare in termen de 5
zile de la data publicarii prezentului
anunt, pana la data de 29.05.2018.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Miercuri, 23 mai 2018

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Semnãtura:..........................................

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:

Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.

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.

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.

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”!

Vând teren str. Industrii-
lor- 3000 mp. Telefon:
0758/627.865.

Vând teren Podari. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând 10 ha pãdure, 100-
110 ani - Gorj. Telefon:
0722/943.220.

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile instalate, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0744/563.640, 0351/
402.056.

Vând titlu de proprietate
– pãdure, comuna Brã-
deºti 2,6 ha. Telefon:
0770/245.289.

AUTO
Cielo 2006 - GPL, cãruþ
curte 2 roþi, bicicletã de
damã, jante aluminiu.
Telefon: 0767/153.551.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv cu
fructe de lãmâi în el, preþ
1000 lei. Telefon: 0765/
261.910.

Vând convenabil MO-
TOCOASÃ EXPERT 65
SUPER - foarte puþin
folositã. Telefon: 0720/
231.610.
Vând coceni, preþ 1 leu/
snop – comuna Mischii.
Telefon: 0744/100.000.
Vând 50 familii de albine.
Telefon: 0762/256.812.
Vând obiecte casnice,
îmbrãcãminte damã,
televizor Philips - 100 lei,
video – 50 lei. Telefon:
0770/454.977.
Vând frigider. Telefon:
0748/408.819.
Vând Motosapã marca
BUDGET  BRD 500.
Telefon: 0721/995.405.

Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, Pick-up Tesla cu
boxe, dozã nouã de re-
zervã, arzãtoare gaze,
discuri cu muzicã diferitã.
Telefon: 0251/427.583.

Vând loc de veci, cimiti-
rul Ungureni. Telefon:
0741/186.100.

Vând maºinã automatã
de uscat nefolositã. Te-
lefon: 0720/099.950.

Vând combinã frigorificã
BOSCH – 300 lei, chiu-
vetã bucãtãrie din fontã
smãlþuitã- 60 lei, butelie
voiaj - 50 lei. Telefon:
0728/011.731.

Hainã îmblãnitã, guler
astrahan nr. 54, fãcute
pe comandã - 80 lei, pan-
taloni piele nr. 43 noi - 50
lei, cisme damã nr. 38-
50 lei, bascheþi nr. 43.
Telefon: 0770/303.445.

Vând boiler electric 100 litri
bine întreþinut, bicicletã ro-
mâneascã de bãrbat.
Telefon: 0351/464.043.

Vând  robot de bucãtã-
rie (PLANETARIA) cu
bol inox 6 l, hainã lungã
piele întoarsã cãprioarã
îmblãnitã talia 50, aþe de
goblen toate culorile
(Mouline). Telefon: 0752/
236.667.

Vând roþi spiþate cu cau-
ciucuri de iarnã, preþ
1300 Ron. Telefion:
0762/183.205.
Vând iapã, blândã, fãrã
nãrav. Telefon: 0744/
100.000.

Vând uºi de dormitor sau
magazie vopsite cu gea-
muri ºi broascã de închi-
dere, Giurgiuvele vopsi-
te ºi cu geamuri cu douã,
trei canate. Telefon:
0767/153.551.

Vând 5 calorifere din fon-
tã ºi frigider. Informaþii la
telefon: 0251/510.300.

Vând combinã frigorificã.
Telefon: 0748/408.819.

Vând cutie metalicã pen-
tru pãstrat arma de vâ-
nãtoare. Telefon: 0721/
995.405.

Vând frigider „ZIL”, maºinã
de cusut „Ileana” stare bunã
de funcþionare, maºinã de
spãlat  ”Alba Lux”, Pick-up
marca „TESLA” cu boxe.
Telefon: 0351/464.563.

Vând apometru de apã,
butoi de vin 10 vedre,
presã hidraulicã mase
plastice, coº din þeavã D
20 mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.

Vând 2 electromotoare
trifazate 3 KW750. Tele-
fon: 0251/353.295; 0767/
052.639.

Vând maºinã de cusut -
250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr broaºte þestoa-
se româneºti de apã.
Telefon: 0721/995.405.

PIERDERI
SC ADIDANA FARM
anunþã pierderea adresei
de fiscalizare, a cãrþii de
intervenþie si a registrului
special aparþinând AMEF
DATECS cu seria de fa-
bricaþie 12226886 ºi seria
fiscalã VL0140019460.
Se declarã nule.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU
sp   rtsp   rtsp   rtsp   rtsp   rt

CMYK

CMYK

1. CFR Cluj 10 5 5 0 12-6 50
2. FCSB 10 6 3 1 14-6 49
3. Craiova 10 3 3 4 10-10 38
4. Viitorul 10 3 4 3 13-11 35
5. Astra 10 3 2 5 9-11 33
6. CSMP Iaºi 10 1 1 8 5-19 24

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

1. Dinamo 11 9 0 2 24-9 47
2. Botoºani 11 3 4 4 9-9 33
3. Sepsi OSK 11 6 4 1 20-12 32
4. Mediaº 11 5 3 3 14-12 26
5. Chiajna 11 3 3 5 8-13 26

........................................................................................
6. Voluntari 11 3 2 6 12-16 25

———————————————————————
7. ACS Poli 11 2 3 6 8-13 23
8. Juventus 11 3 1 7 6-17 16

CSMP Iaºi – „U” Craiova 1-2
Au marcat: Kizito 16 / Mateiu 28, Bãluþã 35.

CFR Cluj – Viitorul 1-0
A marcat: Djokovic 43.

FCSB – Astra 1-0
A marcat: Gnohere 40.

Play-off, ultima etapã

Play-out, etapa a XI-a

Sepsi – Juventus 2-1
Au marcat: I. Fulop 6, Ursu 52 / Leca 16.

Chiajna – Dinamo 0-4
Au marcat: Palic 9, Salomao 23 – pen., 45, Pesic 26.

FC Voluntari – FC Botoºani 1-1
ACS Poli – Gaz Metan 0-0

Mitrovic – Destul de sigur, nu a
avut cum sã împiedice golul.

Popa – A avut o intervenþie bunã
prin alunecare în repriza secundã,
la un ºut prin care Kizito putea
marca.

Kelic – Evoluþie bunã, dacã se
concentreazã, poate fi o soluþie,
însã va avea mari probleme cu vi-
teziºtii din ofensiva celor de la Her-
mannstadt.

Tiago Ferreira – Platini l-a ridi-
culizat la faza golului, portughezul
s-a expus aiurea în tuºã ºi nu l-a
mai prins pe capverdian. A mai avut
câteva scãpãri, tocmai pe final de
sezon pare în scãdere de formã.

Martic – Revenit în primul 11,
a început bine, cu o apariþie în ca-
reul advers ºi un ºut pe lângã poar-
tã. A fost depãºit de Kizito la faza
golului ºi a mai avut probleme la
învãluirile lui Panþâru. Dimitrov ar
fi probabil o soluþie mai bunã aco-
lo pentru finala Cupei, are mai
multe meciuri în picioare în 2018.

Mateiu – Meci foarte bun, ºi-a
încununat sezonul reuºit ºi cu un
gol, cu capul, nu tocmai apanajul

Alexandru Mateiu este unul din-
tre cei mai vechi jucãtori din lotul
Universitãþii Craiova, alãturi de
Bancu ºi Bãluþã fiind în Bãnie de
la primul an dupã promovarea în
Liga I. În acest sezon, mijlocaºul
de 28 de ani a fost unul dintre oa-
menii de bazã ai echipei lui Man-
gia ºi a reuºit primul gol chiar în
ultima etapã, în victoria cu 2-1 de
la Iaºi, care i-a adus Craiovei un
loc pe podium, dupã 23 de ani.
Pentru olteni urmeazã ºi finala
Cupei României, cu AFC Herman-
nstadt, duminicã, de la ora 21, pe
Arena Naþionalã.

- Alex, cum ai caracteriza acest
campionat, aþi prins podiumul in ex-
tremis, dupã ce în sezonul regulat
aþi dat senzaþia cã puteþi sã vã im-
plicaþi în lupta pentru titlu...

- Suntem mulþumiþi de ce am
realizat, chiar dacã am crezut de
multe ori cã se poate mai mult,
ne-am fi dorit sã ne batem la ti-
tlu, mai ales cã fanii noºtri meri-
tã acest lucru. Am fost însã aproa-
pe tot anul pe locul 3 ºi cred cã
este unul meritat. Acum îmi do-
resc sã câºtigãm ºi Cupa Româ-
niei ca sã fim fericiþi pe deplin.
Ne bucurãm, de asemenea, cã
vom juca din nou în cupele euro-
pene, dupã experienþa frumoasã
de anul trecut cu AC Milan.

- Pentru tine ce urmeazã, te gân-
deºti la un transfer sau vrei sã con-
tinui la Craiova, þinând cont cã ai
deja 4 ani la echipã?

- A fost al patrulea campionat
al meu la Craiovei ºi a fost ºi cel
mai bun. Îmi doresc sã rãmân, mai
am un an de contract ºi vreau ca
sezonul care urmeazã sã fie ºi mai
bun. Anul trecut am terminat pe
5, acum pe 3, sper sã sãrim câte
douã locuri în fiecare an ºi sã ajun-
gem primii la finalul campiona-
tului urmãtor.

- Ai reuºit unicul gol tãu gol din
acest sezon chiar în ultima etapã,
însã a fost unul important pentru
îndeplinirea obiectivului....

- Mã bucur cã am marcat, chiar
mã gândeam cã media mea era de
un gol pe an ºi nu înscrisesem în
acest sezon. E bine cã a fost ºi într-
un moment în care aveam nevoie
de acel gol, am egalat repede dupã
ce Iaºiul deschisese scorul. Eu con-
sider cã am avut un an bun, în pri-
mul rând am fost sãnãtos ºi nu am
pierdut niciun antrenament ºi nici-
un meci, ºi evoluþia cred cã a fost
mulþumitoare, din moment ce am
fost folosit titular. Mai am însã un
meci ºi este unul important.

- Craiova e pe podium dupã 23
de ani, vine ºi primul trofeu dupã
25 de ani?

- Am îndeplinit un obiectiv,
acum trebuie sã aducem un tro-
feu la Craiova. Nu s-a mai întâm-
plat de mult timp acest lucru, în
plus, avem ºi Supercupa pe „Ion
Oblemenco” ºi ne dorim sã jucãm
acasã la noi pentru un alt trofeu.

- În play-off nu aþi mai avut ex-
primarea aºteptatã, aþi pierdut des-
tul de multe meciuri...

- Am pierdut, dar nu au fost
înfrângeri clare. La Giurgiu ºi
cu FCSB am primit gol pe fi-
nal, la Cluj am ratat penalty în
ultimul minut, ºi la Viitorul am
ratat un penalty ºu puteam câº-
tiga. Nu pot sã spun cã au fost
momente grele sau de crizã,
cred cã mai greu a fost dupã
înfrângerea cu FCSB, ne do-
ream mult sã câºtigãm, fiind-
cã nu-i bãtusem deloc ºi a fost
mare dezamãgirea cã am pier-
dut, mai ales cã nu meritam
eºecul, dupã joc. ªtim ºi cât de
mult îºi doresc fanii sã câºti-
gãm meciurile cu rivalele din
Bucureºti.

- Cât de mult a contat atmosfe-
ra de pe noul „Ion Oblemenco” în
îndeplinirea obiectivului?

- Pentru noi este extrem de
important publicul. Acasã,
practic suntem 12, avem un
mare avantaj. S-a vãzut de alt-
fel, am pierdut un singur meci
din cele jucate pe noua arenã,
ºi acela pe final, nemeritat, cu
FCSB.  ªi la finalã cred cã vom
fi ca acasã, ºtiu cã se anunþã
circa 20.000 de fani craioveni
la meci ºi sper sã le facem o
mare bucurie.

- Cum vezi finala, sunteþi favoriþi
sau sunt ºanse egale la trofeu?

- Este o finalã, un singur meci ºi
ºansele sunt egale, mai ales cã Her-
mannstadt este o echipã foarte
bunã, deja se aflã în Liga I, au un
moral excelent, atât dupã promo-

vare, cât ºi dupã parcursul din
Cupã. Am vãzut sunt echilibraþi în
toate compartimentele, iar atacan-
þii sunt foarte periculoºi. Sper sã fim
însã noi cei mai buni duminicã.

Alb-albaºtrii sub lupã

sãu. A mai avut alte urcãri bune ºi
travaliul sãu la mijlocul terenului
este esenþial.

Zlatinski – Un alt meci prost
al bulgarului, a încasat ºi un gal-
ben, este un sezon modest al sãu,
nu sunt motive pentru a i se pre-
lungi contractul. Ori nu mai poa-
te, ori nu mai vrea, însã este foarte
pasiv, nu mai reuºeºte sã-ºi aco-
pere suprafaþa de teren, joacã mult
la alibi.

Bancu – Unul dintre cei mai
buni de pe teren, a centrat la am-
bele goluri, urcãrile sale au creat
panicã în defensiva moldovenilor
ºi s-a descurcat excelent ºi în apã-
rare, a rezolvat fazele calm, fãrã
sã se agite prea mult.

Mitriþã – De la el au plecat am-
bele goluri, dezvoltând acþiuni în
care atrage mai mulþi adversari ºi
a gãsit douã soluþii geniale de a
continua fazele, cu un cãlcâi ºi un
„no look pass”. Trebuie sã fie de-
cisiv în finala Cupei.

Bãluþã – Un gol marcat uºor,
dar s-a aflat excelent în faþa porþii,
a mai avut alte douã mari ocazii,

un ºut frumos în barã ºi unul blo-
cat de Rusu. ªi de aceastã datã a
alergat mult, fãcea sprinturi spre
propriul careu în ultimul minut.

Glavina – Cu croatul înfipt în-
tre stoperii adverºi parcã este mai
mult spaþiu de acþiune pentru Bã-
luþã ºi Mitriþã, redubleazã bine, ia
faþa adversarilor ºi are ºi control
destul de bun al mingii. A ratat o
mare ocazie, portarul gazdelor res-
pingând cu piciorul, in extremis.
Poate fi o soluþie în continuare, dar
trebuie vãzut mai mult.

Andre Santos – Din pãcate, nici
el nu este o soluþie bunã pentru a-
l înlocui pe Zlatinski, n-a intrat bine
în joc, este lent ºi nici nu excelea-
zã prin viziunea asupra jocului, deºi
la început impersionase prin niºte
pase interesante, când este sub
presiune nu are soluþii.

Burlacu – A jucat puþin, dar a
pãrut în vervã, în Moldova sa na-
talã. Pãcat de a doua parte a sezo-
nului, în care a fost departe de ceea
ce arãtase în toamna trecutã.

Dimitrov – Introdus pe final, la
trecerea timpului.
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