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Caravana Unirii a poposit la Craiova

Trei autobuze-tricolor care se plimbã dintr-un oraº în altul
cu o expoziþie itinerantã a ajuns, ieri, ºi la Craiova. Pe parcursul întregii zile, organizatorii – Alianþa pentru Centenar –
le-au oferit craiovenilor mãrturii istorice imprimate pe hârtia fotograficã, dar ºi documente sau hãrþi care vorbesc despre Unirea Basabiei cu România, consideratã actul istoric
care a deschis drumul Marii Uniri de la 1 decembrie 1918.
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12 iunie 2018: Un summit
istoric la Singapore!
Preºedintele american Donald Trump a
confirmat, vineri, în faþa presei, dupã întâlnirea sa de la Casa Albã cu Kim Yong-chol,
un apropiat al liderului nord-coreean Kim
Jong-un, cã summitul istoric de la 12 iunie
a.c., în Singapore, va avea loc. Preºedintele
american s-a arãtat convins cã Phenianul
doreºte denuclearizarea Peninsulei, ºi întâlnirea sa, pentru un dialog cu Kim Jong-un,
va constitui „un proces încununat de succes”. Donald Trump a primit, prin generalul
Kim Yong-chol, o scrisoare din partea liderului nord-coreean, foarte „interesantã” ºi
„plinã de surprize”, potrivit cotidianului japonez „Asahi Shimbun” ºi a promis cã SUA
nu vor impune noi sancþiuni Coreei de Nord,
pe timpul negocierilor. Discuþiile de la Casa
Albã dintre Donald Trump ºi emisarul lui Kim
EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:
200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.
Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538
SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012
CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.
Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro
Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MARGA BULUGEAN
Director:
MIRCEA CANÞÃR
DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu
Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean
Educaþie: Cristi Pãtru
Culturã: Magda Bratu
Sport: Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat: 0251.412.457
Publicitate: 0251.412.552
Redacþia: 0251.412.613
Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- De ziua copilului, Popescule, i-am luat ãluia mic cadou o sticlã de þuicã, pe care
am bãut-o eu în cinstea lui.

MIRCEA CANÞÃR
între SUA ºi Coreea de Nord l-a avut neînJong-un au durat o orã ºi 20 de minute, cirdoielnic preºedintele sud-coreean Moon Jaecumscriindu-se detentei spectaculoase între
in, diplomaþia activã a acestuia fiind salutatã
cele douã þãri, la puþine zile dupã ce preºede nu puþini observatori, dar ºi criticatã. Codintele american anunþase anularea summireea de Sud a salvat summitul, prin angajatului. De fapt, încãlzirea relaþiilor dintre SUA
mentul politic constant al Seulului, ºi identifiºi Coreea de Nord succed reapropierii, micarea unor puncte de consens între Phenian
nuþios pregãtite, dintre cele douã Corei, maºi Washington, pe tema unei demantelãri comterializatã prin dubla întâlnire de la Panmunplete, verificabile ºi ireversibile a arsenalului
jon – zona demilitarizatã dintre cele douã þãri
nuclear. Un cotidian conservator sud-coreean
– dintre Moon Jae-in ºi Kim Jong-un. Pheai-a cerut lui Moon Jae-in sã rãmânã neîncrenianul ºi Seulul au stabilit deschiderea unui
zãtor, vizavi de Coreea de Nord, atâta vreme
Birou de legãturã, în zona industrialã Kaecât Kim Jong-un nu este clar angajat în denusong, de la frontiera nord-coreeanã, la nuclearizarea completã, verificabilã ºi ireversibimai 7 km de Coreea de Sud. La 14 iunie a.c.
lã. Câtã vreme Nordul nu aratã transparenþã,
urmeazã sã aibã loc discuþii între delegaþii
privind programul sãu nuclear, nu poate inmilitare, ale celor douã pãrþi, iar la 18 iunie
spira încredere. ªi rolul de intermediar ar pua.c. sunt prevãzute schimburi pe teme sportea semãna confuzie cu consecinþe catastrotive. Un rol important în reluarea dialogului

fale. Prezenþa generalului Kim Yong-chol la
Casa Albã a fost un eveniment ºi prin faptul
cã este prima primire a unui oficial nord-coreean, dupã mulþi ani, de un preºedinte american. Pregãtirile summitului sunt oricum în plinã desfãºurare ºi ceea ce se ºtie, deocamdatã,
este cã Phenianul nu doreºte sã punã în discuþie prezenþa militarã americanã în Coreea
de Sud. I s-au dat însã garanþii de securitate.
Mike Pompeo ºi Kim Yong-chol au reuºit sã
concilieze poziþiile divergente? Rãspunsul nu
este clar, dar ºeful diplomaþiei americane a
salutat joi „realele progrese” realizate în ultimele 72 de ore pentru reunirea condiþiilor favorabile þinerii summitului. Rãmâne de vãzut
ce se va întâmpla în zilele urmãtoare, întrucât
fiecare detaliu conteazã enorm în buna desfãºurare a dialogului, îndelung aºteptat.

Astãzi, de Zilele Craiovei:

„Joc ºi voie bunã” cu Ansamblul Folcloric „Timiºul”
Zilele Craiovei ediþia a XXII-a
vor continua ºi vor umple sufletele oltenilor de veselie ºi bunã
dispoziþie. Centrul oraºului, Parcul “Nicolae Romanescu”, Centrul Multifuncþional Craiova, Sala
Polivalentã Craiova sau Craiova
Water Park au devenit principalele puncte de atracþie. Douã evenimente, pe gustul craiovenilor,
sunt extrem de aºteptate astãzi.
Începând cu ora 18.00, în Piaþa
„Mihai Viteazul” va avea loc un

Spectacol „Hai la joc ºi voie bunã”, co-organizatorul fiind Liceul de Arte „Marin Sorescu”
Craiova, iar la ora 19.30, în acelaºi loc, va începe spectacol extraordinar – Ansamblul Folcloric „Timiºul”, de data asta organizatorul este Ansamblul Folcloric “Maria Tãnase”. Desigur,
cã pe parcursul zilei mai sunt ºi
alte eveniemnete cultural-artistice la care craiovenii sunt rugaþi sã ia parte.

Program:
09.00 – 16.00 : Galeriile „Cromatic”
Expoziþia „Interferenþe artistice”
Co-organizator: Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj, Facultatea de Teologie – Secþia de
Arte Vizuale – Universitatea din Craiova
10.00 : Biblioteca „Alexandru ºi Aristia
Aman” – Sala „Basarab Nicolescu”
Basarab Nicolescu – Cetãþean de Onoare (expoziþie de carte, fotografii, documente, vizionare film)
Co-organizator: Biblioteca „Alexandru ºi
Aristia Aman Craiova
10.00 : Biblioteca „Alexandru ºi Aristia
Aman” – Secþia de împrumut pentru Copii
ºi Tineret
Din tainele zborului (vizionare film)
Co-organizator: Biblioteca „Alexandru ºi
Aristia Aman” Craiova
10.00 : Biblioteca „Alexandru ºi
Aristia Aman” – Salonul Expoziþional
Craiova de ieri – Craiova de azi (expoziþie de carte, vizionare film)
Co-organizator: Biblioteca „Alexandru ºi Aristia Aman” Craiova
10.00 : Biblioteca „Alexandru ºi
Aristia Aman” – Sala acad.” Dinu
C. Giurescu”
Expoziþie de carte „Documente ale
Marii Uniri”
Co-organizator: Biblioteca „Alexandru ºi Aristia Aman” Craiova
10.00 – 11.00 : Biblioteca „Alexandru ºi Aristia Aman” – curte
Games Day – jocuri interactive

Co-organizator: Biblioteca „Alexandru ºi
Aristia Aman” Craiova
10.00 – 20:00 : Water Park Craiova
Tenis de picior
Co – organizator: Water Park Craiova
10.00 – 20.00 : Biblioteca „Alexandru ºi
Aristia Aman”
Expoziþia stradalã de picturã „Cenaclul Constantin Brâncuºi”
Co-organizator: Biblioteca „Alexandru ºi
Aristia Aman” Craiova
10.00 – 20.00 : Biblioteca „Alexandru ºi
Aristia Aman”
Portrete la minut realizate în aer liber– artist
plastic Ghiþã Bebicã
Co-organizator: Biblioteca „Alexandru ºi
Aristia Aman” Craiova
11.00 -13.00 : Biblioteca „Alexandru ºi
Aristia Aman” – curte
Ateliere de împletituri din hârtie
Co-organizator: Biblioteca „Alexandru ºi

Aristia Aman” Craiova
14.00 : Biblioteca „Alexandru ºi Aristia
Aman” – curte
Vizionare filme documentare din Seria „Sahia Vintage”
Co-organizator: Biblioteca „Alexandru ºi
Aristia Aman” Craiova
14.00 -19.00 : Colegiul Naþional „Carol I”
Concurs de baschet 3X3
Co-organizator: Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
14.00 -19.00 : ªcoala Gimnazialã „Traian”
Concurs de badminton
Co-organizator: Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
16.00 -19.00 : Clubul Sportiv ªcolar
Craiova
Concurs de tenis de masã
Co-organizator: Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
17.00 : Biblioteca „Alexandru ºi Aristia Aman” – curte
Vizionare filme istorice cu tematica „100 de ani de la Marea Unire”
Co-organizator: Biblioteca „Alexandru ºi Aristia Aman” Craiova
18.00 : Piaþa „Mihai Viteazul”
Spectacol „Hai la joc ºi voie
bunã”
Co-organizator: Liceul de Arte
„Marin Sorescu” Craiova
19.30 : Piaþa „Mihai Viteazul”
Spectacol Extraordinar – Ansamblul Folcloric „Timiºul”
Co-organizator: Ansamblul Folcloric “Maria Tãnase”
MARGA BULUGEAN
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Caravana Unirii a poposit la Craiova
Trei autobuze-tricolor care se plimbã dintr-un
oraº în altul cu o expoziþie itinerantã a ajuns,
ieri, ºi la Craiova. Pe parcursul întregii zile,
organizatorii – Alianþa pentru Centenar – le-au
oferit craiovenilor mãrturii istorice imprimate
pe hârtia fotograficã, dar ºi documente sau hãrþi
care vorbesc despre Unirea Basabiei cu România,
consideratã actul istoric care a deschis drumul
Marii Uniri de la 1 decembrie 1918.

O expoziþie ineditã, prezentatã pe
lateralele a trei autobuze, colorate în
roºu, galben ºi albastru, a atras atenþia craiovenilor aflaþi ieri, în trecere
prin Piaþa „Mihai Viteazul”. Fotografii
vechi reprezentând clãdiri istorici din
Chiºinãu, printre care primãria oraºului de peste Prut, documente însoþite de informaþii explicative, printre care chiar o fotocopie a actului
Unirii Basarabiei cu România, semnat la 27 martie 2018, alãturi de o
hartã a României întregite au fost
prezentate celor care au dorit sã cunoascã detalii preþioase din istoria înfãptuirii Marii Uniri. „Expoziþia cuprinde fotografii din perioada Unirii
de la Chiºinãu, cât ºi despre Marea
Unire în sine. Este expusã harta cu
personalitãþile care au fost implicate

în acest act istoric, precum ºi toate
pãrticelele care au ajutat la acest mare
eveniment”, a precizat Patricia Iercoºan, coordonatorul proiectului.

«1.000.000
pentru Unire»
În paralel, pe lângã latura sa educativã, caravana Unirii militeazã ºi
pentru unirea Basarabiei cu România. Din fiecare oraº pe care îl viziteazã, organizatorii – Alianþa pentru
Centenar – strâng semnãturi pentru promovarea unei astfel de iniþiative cetãþeneºti. „Campania noastrã se intituleazã «1.000.000 pentru Unire», numãrul de semnãturi
pe care ne-am propus sã îl strângem pentru a putea demara o iniþia-

tivã cetãþeneascã de introducere a
unui preambul în Constituþia României cu privire la unirea þãrii cu Basarabia”, a explicat Patricia Iercoºan, reprezentantul Alianþei pentru
Centenar, care este, în fapt, un demers comun a unui numãr de 130
de ong-uri care activeazã pe ambele maluri ale Prutului.

Buni români,
în Anul Centenarului
Caravana Unirii a poposit la Craiova, dupã ce a strãbãtut oraºe precum Bistriþa, Reghin, Petroºani ºi
Târgu-Jiu, intenþia organizatorilor
fiind sã nu rateze nici un oraº din
România, fie el reºedinþã de judeþ
sau municipiu mai micuþ. „Este o
atitudine destul de pozitivã, la care
nu ne-am aºteptat. Am fost puþin
reticenþi la început, pentru cã fiecare are o pãrere, pe care noi o
respectãm, dar am constatat cã
oamenii, chiar ºi autoritãþile rezoneazã foarte bine cu cauza noastrã. Nu ºtiu dacã se datoreazã faptului cã ne aflãm în Anul Centenarului sau cã sunt buni români. Tind
sã cred cã sunt buni români ºi, de
aceea, ne primesc cu braþele deschise”, au mai spus organizatorii,
care au adãugat cã s-au bucurat
de aceeaºi deschidere ºi la Craiova, un oraº pe care l-au descris în

Activitãþi cultural-educative ale elevilor craioveni,
dedicate Anului european al patrimoniului cultural
Asociaþia Membrilor Ordinului „Palmes Académiques” din România (AMOPA Roumanie), în colaborare cu ºcolile implicate în proiectul educativ
„En lisant, en écrivant” / „Citind, scriind” (coordonator: Colegiul Naþional Pedagogic „ªtefan
Velovan”) au inclus în calendarul activitãþilor ºi
evenimente dedicate Anului european al patrimoniului cultural (2018). Astfel, zilele trecute s-au
organizat întâlniri sub semnul lui Apollinaire ºi
Klimt (2018 marcând ºi acest dublu centenar comemorativ), dar ºi întâlnirea cu opera lui Panait
Istrati, prilejuitã de lansarea albumului BD realizat
de Golo, în cadrul Festivalului „Panait Istrati”,

iniþiat de Librãria Kyralina. Paleta activitãþilor a
fost una bogatã: cercuri de lecturã, poezie dramatizatã, ilustrarea unor poeme sau transpunerea
acestora în bandã desenatã, în cazul lui Apollinaire. Piesa „Les Mamelles de Tirésias” / „Sânii lui
Tiresias” a constituit elementul de surprizã. Familiarizarea cu opera pictorului austriac s-a fãcut
prin apel la internet ºi la albume de artã, dar ºi
prin ateliere de lecturã a tabloului. Alãturarea celor douã nume, Apollinaire ºi Klimt, se explicã prin
atracþia poetului ºi criticului de artã pentru picturã, dupã cum a precizat prof. dr. Maria Tronea,
iniþiatorul evenimentelor.

cuvinte foarte frumoase. „Craiova este un oraº extraordinar de frumos, nu ne aºteptam sã gãsim aici
atâtea clãdiri istorice. Am avut ocazia sã vizitãm ºi Muzeul de Artã,
care adãposteºte niºte colecþii extraordinare. Este un oraº extraordinar de frumos, care meritã vizitat”.

De la Alba-Iulia
la Chiºinãu: 1.600
kilometri, pe jos
Potrivit organizatorilor, caravana Unirii este un proiect complex,
care se desfãºoarã în douã etape.
Strângerea de semnãturi va fi urmatã de un marº pe jos, ce va porni

pe data de 1 iulie, de la Alba-Iulia
ºi se va încheia la 1 septembrie, la
Chiºinãu. „Vom merge pe jos o distanþã de aproximativ 1.600 de kilometri, pentru a atrage atenþia asupra acestei cauze a reîntregirii þãrii. Ne-am propus sã parcurgem
cam 40 de kilometri pe zi, în funcþie de porþiunea pe care o vom strãbate, dar ºi de vreme. De obicei,
continuãm ºi pe ploaie, nu ne vom
lãsa speriaþi de o ploaie de varã ºi
sperãm cã ni se vor alãtura tot mai
mulþi voluntari, ca ºi noi, care îºi
doresc acest lucru, ca Basarabia
ºi România sã batã într-o singurã
inimã”, a mai spus coordonatorul
proiectului, Patricia Iercoºan.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Fostul procuror
– 3 ani de închisoare
Fostul procuror al Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, Marius Radu Vlãdoianu,
a fost încarcerat, la sfârºitul sãptãmânii trecute, în Penitenciarul de Maximã Siguranþã
Craiova. El a fost condamnat definitiv la 3
ani de închisoare cu executare pentru trafic
de influenþã, Completul de cinci judecãtori
al Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie respin-

luni, 4 iunie 2018
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

craiovean Marius Vlãdoianu
cu executare pentru trafic de influenþã

gându-i apelul ca nefondat. Vlãdoianu ºi Ionel Tudosan, procuror DIICOT – Structura
Centralã, au fost trimiºi în judecatã în 2015,
pentru ºantaj ºi trafic de influenþã, respectiv complicitate la ºantaj, însã ÎCCJ i-a achitat pe amândoi pentru ºantaj ºi complicitate
la ºantaj, astfel cã partenerul de dosar al fostului magistrat craiovean a scãpat.

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

Reamintim cã Marius Radu Vlãdoianu a fost arestat preventiv pe
5 iunie 2015, la cererea procurorilor Direcþiei Naþionale Anticorupþie (DNA), iar pe 17 iunie Consiliul Superior al Magistraturii a dispus suspendarea acestuia din funcþia de procuror în cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj.
Pe 29 iunie 2015 s-a înregistrat la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
(ÎCCJ) dosarul în care Vlãdoianu
ºi procurorul DIICOT – Structura Centralã Ionel Tudosan erau trimiºi în judecatã pentru ºantaj ºi
trafic de influenþã, respectiv complicitate la ºantaj. Procurorii DNA
au reþinut în rechizitoriu cã în perioada iulie 2012 – septembrie
2013, inculpatul Vlãdoianu
Marius Radu, procuror la
Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj, beneficiind de
ajutorul unei alte persoane,
a pretins de la un martor
denunþãtor sume de bani totalizând aproximativ 7.000
de euro ºi un comision de
20% din valoarea unui contract sau 20% din suprafaþa
terenului aflat în litigiu pe

rolul instanþei, pentru a-ºi exercita influenþa asupra magistraþilor
judecãtori, astfel încât persoana
denunþãtoare sã obþinã o hotãrâre
favorabilã într-o cauzã civilã privind reconstituirea dreptului de
proprietate, aflatã în recurs, iar pe
de altã parte, pentru a-i facilita o
executare silitã. Ulterior, în perioada iunie 2014- februarie 2015,
pentru a obþine o sumã de bani
necesarã acoperirii prejudiciului
stabilit de organele fiscale (peste
1 milion lei) într-un dosar ce viza
o societate comercialã în care persoana de legãturã ºi soþia procurorului aveau interes, inculpatul
Vlãdoianu Marius Radu a exercitat presiuni asupra unor oameni de

afaceri sirieni ce au avut relaþii
contractuale cu respectiva societate, pentru a-i determina sã suporte acel prejudiciu. Marius Vlãdoianu i-a ameninþat cã va fi deschis un dosar penal pe numele lor
la DIICOT Bucureºti. În luna februarie 2015, oamenii de afaceri
sirieni au fost citaþi la DIICOT
Bucureºti de procurorul Tudosan
Ionel, fãrã ca acesta sã fie învestit cu soluþionarea vreunei cauze
care sã priveascã persoanele anterior menþionate. Mai mult, procurorul a efectuat acte de urmãrire penalã fãrã sã existe o cauzã pe
rolul DIICOT. În acest fel, inculpatul Tudosan Ionel l-a ajutat pe
Vlãdoianu Marius Radu sã îi constrângã pe oamenii de afaceri sirieni sã cumpere
imobilul la preþul impus,
dupã cum au comunicat
procurorii DNA, la momentul respectiv.

Partenerul sãu de dosar
a fost achitat

Dupã un an ºi jumãtate
de proces, pe 31 ianuarie
anul trecut, judecãtorii de

la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie au pronunþat sentinþa. Ambii
inculpaþi au fost achitaþi pentru
ºantaj, respectiv complicitate la
ºantaj, astfel cã Ionel Tudosan a
scãpat, iar Marius Vlãdoianu a fost
gãsit vinovat de trafic de influenþã, faptã pentru care a primit o
pedeapsã de 3 ani închisoare cu
executare, iar timp de doi ani dupã
executarea pedepsei nu mai are
voie sã fie procuror: „condamnã
pe inculpatul Vlãdoianu Marius
Radu la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru sãvârºirea infracþiunii de trafic de influenþã. În baza
art. 65 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, ca pedeapsã
complementarã, exerciþiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a
II-a, b) ºi c) (dreptul de a ocupa
funcþia de procuror) Cod penal din
1969, pe durata de 2 ani dupã executarea pedepsei principale”, se
aratã în hotãrârea ÎCCJ.

Cei doi inculpaþi ºi procurorii
DNA au declarat apel, însã sãptãmâna trecutã Completul de cinci
judecãtori al Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie a respins apelurile ca
nefondate: „Respinge, ca nefondate, apelurile formulate de Ministerul Public - Parchetul de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie Direcþia Naþionalã Anticorupþie ºi
de inculpaþii Vlãdoianu Marius
Radu ºi Tudosan Ionel împotriva
sentinþei penale nr.49 din 31 ianuarie 2017, pronunþatã de Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie - Secþia Penalã”. Astfel, pe numele lui Marius
Vlãdoianu (45 de ani), s-a emis mandat de executare a pedepsei, el fiind
ridicat de poliþiºtii IPJ Dolj ºi încarcerat la Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova. Din pedepasa primitã urmeazã sã i se scadã perioada
petrecutã în arest preventiv ºi arest
la domiciliu, de la data de 04.06.2015
pânã la data de 21.01.2016.

Vasile Jianu, fostul primar al comunei Sadova,
condamnat la închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu
Fostul primar al comunei doljene Sadova, Vasile Jianu,
a fost condamnat de magistraþii Judecãtoriei Craiova, joi,
31 mai a.c., la 3 ani de închisoare cu suspendare pe durata
unui termen de încercare de 5 ani pentru abuz în serviciu
contra intereselor publice ºi fals intelectual. Este vorba
despre un contract acordat fãrã respectarea prevederilor
legale firmei Gega Construct SRL, pentru modernizarea
centrului civic din satul Damian. În acelaºi dosar, administratorul societãþii comerciale care a fãcut lucrãrile a primit
tot 3 ani de închisoare cu suspendare, iar contabila Primãriei din Sadova – 2 ani de închisoare cu suspendare.
Hotãrârea Judecãtoriei Craiova nu este definitivã, putând
fi atacatã cu apel la Curtea de Apel Craiova.
Procurorii Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova l-au trimis în judecatã, în anul 2014, în
acest dosar, pe primarul (la acea
vreme) Vasile Jianu pentru cã, în
2009 a încredinþat direct, fãrã respectarea procedurilor legale, cãtre SC GEGA CONSTRUCT
SRL, reprezentatã de administratorul ªtefan Costache, un contract privind modernizarea centrului civic din satul Damian, comuna Sadova. Administratorul firmei
a întocmit situaþii fictive de lucrãri, în baza cãrora ar fi încasat,
în total, de la Primãria Sadova
suma de 101.657 de lei. Contabila Lucreþia Tudor a fost acuzatã

cã a semnat ordinele de platã în
baza cãrora au fost decontate lucrãrile neexecutate în lipsa documentelor care sã justifice executarea ºi recepþia lucrãrilor. Astfel,
Vasile Jianu a fost trimis în judecatã pentru comiterea infracþiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice ºi fals intelectual
ambele în formã continuatã, administratorul ªtefan Costache pentru complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice ºi
fals în înscrisuri sub semnãturã
privatã, iar contabila Lucreþia Tudor a fost acuzatã de abuz în serviciu contra intereselor publice.
Joi, 31 mai a.c., Judecãtoria

Craiova a pronunþat sentinþa, cei
trei fiind condamnaþi la pedepse
cu suspendare: „aplicã inculpatului JIANU VASILE pedeapsa
cea mai grea, aceea de 3 (trei) ani
închisoare. Suspendã sub supraveghere executarea pedepsei rezultante de 3 (trei) ani închisoare, stabilind un termen de încercare de 5 ani. (...) Aplicã inculpatului COSTACHE ªTEFAN pedeapsa cea mai grea, aceea de 3
(trei) ani închisoare. Suspendã sub
supraveghere executarea pedepsei
rezultante de 3 (trei) ani închisoare, stabilind un termen de încercare de 5 ani.(...) Condamnã pe inculpata TUDOR LUCREÞIA la
pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru sãvârºirea infracþiunii de
abuzul în serviciu contra intereselor publice în formã continuatã.
Suspendã sub supraveghere executarea pedepsei de 2 (doi) ani închisoare, stabilind un termen de
încercare de 4 ani”. În plus, instanþa a dispus ca cei trei sã achite
81.657,55 lei reprezentând prejudiciu material nerecuperat. Hotãrârea nu este definitivã, putând fi
atacatã cu apel la Curtea de Apel
Craiova, însã fostul primar mai are
douã dosare în care este inculpat,
fiind în curs de judecare.
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Concurs Sportiv Judeþean
„Sports for Smart Kids”
Miercuri, 30 mai 2018, între
orele 9.00 ºi 12.00 s-au desfãºurat în Parcul Tineretului activitãþi sportive în cadrul Proiectului Judeþean „SMART KIDS”
prin organizarea Concursului
Sportiv Judeþean „Sports for
Smart Kids”, proiect coordonat
de Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj, Departamentul Învãþãmânt
pentru Educaþie Timpurie cu
sprijinul cadrelor didactice de la
Grãdiniþa cu P.P. „Nicolae Romanescu”, Grãdiniþa cu P.P. „Floare Albastrã” ºi Grãdiniþa cu P.P.
„Tudor Vladimirescu”.
Activitatea a început cu un program artistic susþinut de echipele
de majorete de la Colegiul Tehnic
Energetic ºi Colegiul Naþional ”
Elena Cuza”. La concurs au participat preºcolari de grupa mijlocie
ºi grupa mare de la grãdiniþe din
Craiova ºi din judeþ. „Activitãþile
sportive propuse în cadrul concursului au avut ca scop antrenarea
unui numãr cât mai mare de
preºcolari în desfãºurarea de jocuri

sportive, întreceri, ºtafete, în vederea cultivãrii relaþiilor de prietenie, de colaborare, a iniþiativei ºi
imaginaþiei creatoare prin activitate specificã.
Cei mici trebuie educaþi sã practice ºi sã îndrãgeascã sportul, deoarece acesta este un ingredient
esenþial în menþinerea unei vieþi
sãnãtoase ºi echilibrate, ce permite dezvoltarea armonioasã, atât în
plan fizic, cât ºi psihic, fiind, deci,
un factor-cheie în evoluþia individului”, a precizat prof. Cristina
Maria Ciocoiu, Inspector ºcolar
pentru educatie timpurie.
Parteneri în acest proiect au fost
Universitatea din Craiova –FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI
SPORT, DIRECÞIA JUDEÞEANÃ PENTRU SPORT ªI TINERET DOLJ ºi PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA. Sponsorii
acestei activitãþi au fost DECATHLON CRAIOVA, care a oferit
cupe ºi medalii, ºi SELGROS, care
a susþinut proiectul cu apã platã ºi
mere pentru micii sportivi.

Elevii
Elevii de
de la
la „Carol
„Carol I”
I” din
din Craiova
Craiova –– un
un nou
nou premiu
premiu naþional
naþional

Colegiul Naþional „Carol I” a
obþinut, la finele lunii mai, un
nou premiu important, în cadrul
unui concurs naþional destinat

elevilor. La Bucureºti, s-a desfãºurat etapa naþionalã a competiþiei „Cetãþenia digitalã. Drepturi ºi responsabilitãþi pe Inter-

net privind datele personale”.
Este vorba despre o iniþiativã
lansatã de Organizaþia „Salvaþi
Copiii!”, în cadrul programelor

Colaborare româno-sârbã, între ªcoala Gimnazialã
„Mihai Viteazul” din Craiova ºi „Gymnazija” din Zajecar
În perioada 29 – 31 mai, la Craiova s-a desfãºurat cea de-a doua
întâlnire a proiectului de parteneriat educaþional încheiat între
ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul” din Craiova ºi „Gymnazija”
din localitatea Zajecar (Serbia).
„Este , deja, un proiect mai mare
– „Rotary susþine calitatea în educaþie” - cunoscut în oraºul nostru, prin care cluburile „Rotary”
din cele douã oraºe menþionate sau unit pentru a susþine finaciar
unitãþile ºcolare, în realizarea parteneriatului ce urmãreºte cooperarea între sisteme educaþionale

diferite, prin implicarea elevilor cu
rezultate deosebite sau cu posibilitãþi materiale reduse, cãrora li se
oferã posibilitatea schimburilor interculturale”, a precizat prof. Alexandrina Nãstase, director al
ªcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul”. Proiectul se desfãºoarã sub
egida „International partenership
for Sustainable Development
Goals”, iniþiat de UNICEF,
UNESCO, prin parteneriatul CFC
– Twinning România – Serbia.
Echipa craioveanã, formatã din 13
elevi, laureaþi ai fazelor judeþene
sau naþionale ale olimpiadelor ºi

concursurilor ºcolare din acest an,
însoþiþi de trei cadre didactice, a
vizitat Zajecar în primãvara acestui an. Acum, 12 tineri din Serbia
ºi patru cadre didactice au venit
la Craiova, fiind gãzduiþi în cãminul destinat elevilor de la Colegiul
Naþional „Elena Cuza”, în baza
unui parteneriat între cele douã instituþii de învãþãmânt din Cetatea
Bãniei. ªi acum, ca ºi în primãvarã, cele douã delegaþii au fãcut
schimb de opinii, fiecare luând ce
e mai bun din culturile celor douã
þãri pe care le reprezintã.
CRISTI PÃTRU

educaþionale „Drepturile Copilului” ºi „Ora de Net”, în parteneriat cu Ministerul Educaþiei Naþionale. Au fost înscrise peste
150 de proiecte, din 121 de unitãþi de învãþãmânt preuniversitar, participând mai mult de
12.000 de persoane (elevi, pãrinþi, profesori). Colegiul Naþional „Carol I” a obþinut premiul I,
la secþiunea destinatã elevilor de
liceu, prin echipa clasei a XI-a,
coordonatã de prof. Carmen –
Georgescu Bãrþãgui, care au
prezentat mai multe materiale,
bine apreciate de juriu, în urma
celor trei etape de concurs. Acþiunea publicã Biblioteca Vie,
cu titlul „Protecþia datelor personale ºi a vieþii private în era digitalã. Hiperconectivitatea Online –
Pro ºi Contra”, care s-a desfã-

ºurat la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” din Craiova fiind foarte bine vãzute.
Practic, elevii au conºtientizat
impicaþiile Noului Regulament
European privind datele personale. „Sunt foarte mulþumitã vãzând
bucuria elevilor mei în interesul
arãtat acestui subiect ºi implicarea lor totalã. Împreunã, am considerat cã este momentul sã spunem stop la neºtiinþã ºi start la
cunoaºterea influenþelor, atât negative, cât ºi pozitive din jurul nostru, deoarece trãim într-un mediu
dinamic, în care tehnologia oferã
din ce în ce mai multe oportunitãþi, dar ºi riscuri. Le mulþumesc
tuturor celor care ne-au sprijinit”,
a precizat prof. Carmen Georgescu – Bãrþãgui.
CRISTI PÃTRU
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Anunþul tãu!
Titular PARCHETUL DE PE LÂNGÃ TRIBUNALUL DOLJ anunþã elaborarea primei versiuni a planului: ELABORARE P.U.Z. PENTRU EXTINDERE
SEDIUL PARCHETUL DE PE LÂNGÃ
JUDECÃTORIA CRAIOVA CU S+P+2,
str. ANUL 1848, nr. 31, CRAIOVA ºi declanºarea etapei de încadrare pentru
obþinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate
realiza la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº nr. 1, Craiova, jud Dolj ºi sediul
titularului: LIBERTÃÞII, NR 9, CRAIOVA.
Comentariile ºi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Dolj în termen de 18 zile calendaristice de la data
prezentului anunþ.
Titular SC AUTONOMUS GROUP
SRL anunþã elaborarea primei versiuni
a planului: ELABORARE PUZ PT CONSTRUIRE CLÃDIRE BIROURI 2S+P+6 CU
PARCARE LA SUBSOL, IMPREJMUIRE
ªIAMPLASARE FIRMÃ LUMINOASÃ, Str.
STEFAN CEL MARE, Nr. 6, CRAIOVA,
JUD. DOLJ ºi declanºarea etapei de încadrare pentru obþinerea avizului de
mediu. Consultarea primei versiuni a
planului se poate realiza la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº nr. 1, Craiova, jud
Dolj ºi sediul titularului: Bucureºti, str.
Calea Floreasca, nr. 169, Corp P1, et. 3,
ap. 13. Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM Dolj în
termen de 18 zile calendaristice de la
data prezentului anunþ.
Staþiunea de Cercetare – Dezvoltare
Agricolã ªimnic - Craiova cu sediul în localitatea Craiova, str. ªoseaua Bãlceºti, nr.
54, judeþul Dolj, telefon/fax: 0251/
417534, scoate la concurs un post de asistent cercetare - Laborator Ameliorare,
Colectiv Protecþia culturilor ºi a mediului. Condiþie obligatorie: studii agricole.
Concursul constã în probã scrisã ºi interviu ºi va avea loc la data de
04.07.2018, ora 10,00, la sediul unitãþii, iar dosarele de concurs se vor depune
pânã la data de 30.06.2018, ora 14,00.
Calendarul de desfãºurare, tematica ºi
bibliografia pot fi obþinute la telefon:
0251/417.534 sau e-mail: scda_simnic@yahoo.com.
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ANUNÞ PREALABIL PRIVIND AFIªAREA PUBLICÃ
A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Unitatea administrativ-teritorialã Comuna Afumati, din
judeþul Dolj anunþã publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoare cadastrale nr.17 si 33 începând cu data de 08.06.2018, pe o perioadã de 60 de zile, la
sediul Comunei Afumati, conform art. 14 alin. (1) ºi (2)
din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr. 7/1996,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea
fi depuse la sediul primãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale
de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã.

PRIMAR
Stoenescu Dumitrel Titel

PRESTÃRI SERVICII

Doamnã serioasã fac
menaj permanent baby
siter etc, numai pentru familii serioase, în Craiova.
Telefon: 0762/850.986.
Filmãri foto video de calitate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Efectuãm transport mãrfuri, 3,5 tone. Relaþii la telefon: 0763/869.332.

VÂNZÃRI
2 CAMERE

Vând apartament 2 camere Bãileºti, zonã centralã, preþ accesibil. Telefon: 0771/504.064.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere Craioviþa Nouã,
deosebitã poziþionare,
modificãri interioare. Preþ
accesibil. Telefon: 0771/
504.064.
Vând apartament 2 camere etaj 1, Valea Roºie.
Telefon: 0251/361.626.

CASE
Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, teren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã + dependinþe, vie, pãdure comuna
Scaeºti, preþ negociabil.
Telefon: 0744/375.858.
Vând imobil central. Telefon: 0755/074.742.

Vând casã comuna Calopãr, sat Dâlga din cãrãmidã, anexe gospodãreºti ºi beci, grãdinã cu vie.
Telefon: 0770/900.833;
0735/923.982.
Vând casã Craiova, 5 camere, 2 bãi, încãlzire centralã, 560 mp sau schimb
cu apartament. Telefon:
0746/498.818.
Vând teren casã, 1.200
de metri pãtraþi, în comuna Iancu Jianu, judeþul Olt
– pe lângã liceu, cu temelie beton, 2 camere + antreu, fântânã 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. Telefon: 0769/
512.701.
Vând casã cu 4 camere,
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 comuna Valea Stanciului,
judeþul Dolj. Telefon: 0721/
502.003.
Vând casã bãtrâneascã
1200 m.p. comuna Robãneºti 20 km, vie, fântânã, dependinþe. Telefon:
0767/648.731.

Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova, casã
mare cu toate utilitãþile
super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI

Particular, vând teren în
ªimnicu de Sus, strada
Mihai Eminescu, nr. 84,
lãþime 12 metri, lungime
70 m, vie, între vecini. Relaþii la telefon: 0728/
012.055
Vând teren arabil 2,5 ha
spatele Metro ºi teren 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.
Vând teren str. Industriilor3000 mp. Telefon: 0758/
627.865.
Vând teren Podari. Telefon: 0722/943.220.
Vând 10 ha pãdure, 100110 ani - Gorj. Telefon:
0722/943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitãþile instalate, asfalt, lângã
pãdure. Telefon: 0744/
563.640, 0351/402.056.
Vând titlu de proprietate –
pãdure, comuna Brãdeºti
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 MOTOCOASÃ 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 frigider 2 uºi defect
- 100 lei, televizor color
diagonala 70 cu telecomandã în bunã stare - 100
lei, sãpun de casã - 5 lei.
Telefon: 0770/303.445.
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 rezervã, arzãtoare gaze,
discuri cu muzicã diferitã.
Telefon: 0251/427.583.
Vând loc de veci, cimitirul
Ungureni. Telefon: 0741/
186.100.
Vând maºinã automatã
de uscat nefolositã. Telefon: 0720/099.950.
Vând combinã frigorificã
BOSCH – 300 lei, chiuvetã bucãtãrie din fontã
smãlþuitã- 60 lei, butelie
voiaj - 50 lei. Telefon:
0728/011.731.
Vând boiler electric 100 litri
bine întreþinut, bicicletã româneascã de bãrbat. Telefon: 0351/464.043.
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Hainã îmblãnitã, guler astrahan nr. 54, fãcute pe
comandã - 80 lei, pantofi
piele nr. 43 noi - 50 lei, cisme damã nr. 38-50 lei,
bascheþi nr. 43. Telefon:
0770/303.445.
Vând robot de bucãtãrie (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 cauciucuri 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
geamuri ºi broascã de
închidere, Giurgiuvele
vopsite ºi cu geamuri cu
douã, trei canate. Telefon: 0767/153.551.
Vând 5 calorifere din fontã ºi frigider. Informaþii la
telefon: 0251/510.300.
Vând combinã frigorificã.
Telefon: 0748/408.819.
Vând cutie metalicã pentru pãstrat arma de vânãtoare. 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. Telefon:
0767/153.551.
Vând 2 electromotoare trifazate 3 KW750. Telefon:
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. Telefon:
0770/298.240.
Vând calorifer din fontã cu
5 elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/
943.220.

DIVERSE
UNITATEA administrativteritorialã Gogoºu, din judeþul Dolj, anunþã publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sector cadastral nr.22 începând cu data de
08.06.2018, pe o perioadã de 60 de zile, la sediul
Comunei Gogoºu, conform art.14 alin.(1) ºi (2)
din Legea cadastrului ºi a
publicitãþii imobiliare nr.7/
1996, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul primãriei ºi pe
site-ul Agenþiei Naþionale
de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã.

UNITATEA administrativteritorialã Amãrãºtii de
Sus, din judeþul Dolj,
anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.20, 35 ºi
36 începând cu data de
08.06.2018, pe o perioadã de 60 de zile, la sediul Comunei Amãrãºtii
de Sus, conform art.14
alin.(1) ºi (2) din Legea
cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.
Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice
vor putea fi depuse la
sediul primãriei ºi pe siteul Agenþiei Naþionale de
Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã.
COMUNA Drãnic, jud.
Dolj, anunþã solicitarea
obþinerii avizului de
gospodãrire a apelor
pentru investiþia “Canalizare stradalã ºi
epurarea apelor uzate
în comuna Drãnic, judeþul Dolj”. Relaþii la
sediul primãriei sau la
tel.0251.351.070.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr broaºte þestoase
româneºti de apã. Telefon: 0721/995.405.

PIERDERI

Pierdut Legitimaþie Student ºi Legitimaþie transport pe numele Roºiu
Raluca Gabriela. Se declarã nule.
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 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

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:
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Penalty-urile, blestemul juniorilor olteni
Echipa under 17 a Universitãþii Craiova a pierdut
finala Ligii Elitelor, cu Viitorul, dupã executarea
loviturilor de departajare, ratând ºi un penalty în
timpul jocului
Ca ºi anul trecut, Universitatea
Craiova a jucat finala Ligii Elitelor
la juniori under 17. Dacã generaþia
lui Mihãilã a devenit acum un an
campioanã, cea a lui Jovan Markovic a pierdut ultimul act, disputat la Buftea, dupã ce s-a dovedit
neinspiratã la executarea loviturilor de pedepasã. Vedeta echipei,
Jovan Markovic, atacantul care a
debutat încã din sezonul trecut în
prima echipã a ªtiinþei, a ratat un
penalty obþinut tot de el, la scorul
de 1-0 pentru Viitorul, apoi alþi trei
colegi l-au imitat, la executarea loviturilor de departajare. Puºtii lui
Hagi au deschis scorul în debutul
jocului, prin Luis Munteanu, 1-0
fiind scorul la pauzã. Dupã ce
Markovic a irosit ºansa de a marca de la punctul cu var, tot el a
egalat, cu o loviturã de cap, în
minutul 62. Viitorul a avut 3 mari
ocazii de a tranºa finala în cele 80
de minute, însã avea sã se impunã
dupã seriile de departajare. Portarul Craiovei, Alexandru Manea, a
avut o prestaþie excelentã, arãtând
calitãþi deosebite în timpul jocului,
ºi a reuºit sã respingã ºi douã lovituri de pedeapsã, însã nu mai puþin de 3 colegi au ratat de la punc-

tul cu var, iar Viitorul s-a impus
cu 7-6. Niþu, Moga, Niþuicã, Baiaram ºi Negrea au marcat de la 11
metri, în timp ce Guþã, Pãtulea ºi
Rezeanu au ratat. Portarul Viitorului, Paul ªerban, a fost declarat
„jucãtorul finalei”. Antrenorii Craiovei under 17, Dragoº Bon ºi Lucian Tilihoi au folosit urmãtorii jucãtori în finalã: Alexandru Manea
- Cosmin Dobre, George Negrea,
Vlad Rezeanu - Rãzvan Nituicã,
Cosmin Cojocaru (Denis Guþã
55), Robert Moga, George Pãtulea - Ionuþ Sârbu (Alin Moldovan
61), Jovan Markovic (Luis Niþu
71), Petre Simon (ªtefan Baiaram
47). Viitorul a câºtigat ºi Liga Elitelor under 19, dupã 4-0 în finala
cu Dinamo, ºi va reprezenta România în UEFA Youth League. Universitatea Craiova a câºtigat faza
naþionalã la under 19, un fel de ligã
secundã a competiþiei, 3-2 în finalã cu Gaz Metan Mediaº.

Juniorii 2006 au ratat semifinalele
la Cupa Hagi Danone

Tot la penalty-uri s-au împiedicat ºi puºtii Universitãþii Craiova care au participat la Cupa Hagi
Danone. Formaþia pregãtitã de Io-

De ziua lor
lor,, copiii au avut
dezlegare la Cupa României

nuþ Stancu a ratat accederea în
semifinalele competiþiei disputate
la Ovidiu fiind învinsã în meciul
decisiv pentru accederea în penultimul act cu 6-5 (0-0) de ªcoala Miron Costin Galaþi. „Leuþii” au
terminat pe locul 3 grupa B, în
care au mai înregistrat rezultatele: 4-2 cu ªcoala „Alexandru MaEuforia dupã câºtigarea celei
de-a ºaptea Cupe a României de
cãtre Universitatea, la 25 de ani
de la precedentul trofeu, s-a stins
cu greu în Craiova. Clubul din
Bãnie le-a oferit un cadou
frumos de 1 iunie copiilor olteni,
care au avut parte de un tur
special la stadionul „Ion Oblemenco”, în care au putut admira
Cupa României, cât ºi medaliile ºi
tricourile oferite câºtigãtorilor
trofeului. În cele patru ore de
vizitã, mii de copii, de la sugari
pânã la cei în pragul adolescenþei, cu sau fãrã pãrinþi, au trecut
porþile arenei, bucurându-se de
turul oferit. Puºtii au avut ocazia
de a intra în vestiarul ªtiinþei,
unde s-au fotografiat pe locurile
fotbaliºtilor preferaþi, ºi-au vârât
cãpºoarele într-o fotografie a
echipei, pentru a fi „al 12-lea
jucãtor al ªtiinþei în ziua de 1
iunie”, apoi le-au lãsat mesaje
jucãtorilor, cele mai multe fiind,
evident, pentru vedetele Mitriþã ºi
Bãluþã.

Colþescu a retrogradat TTimiºoara
imiºoara
Ultima echipã retrogradatã sa decis chiar în ultimele minute
ale play-out-ului Ligii I. Din pãcate, retrogradarea nu s-a stabilit prin evoluþia jucãtorilor, ci prin
decizia arbitrului craiovean Sebastian Colþecu. Acesta a inventat un penalty pentru FC Voluntari în ultimul minut al partidei cu
Juventus Colentina, când scorul
era 2-1 pentru Juventus. La o
fazã în careul gazdelor, mingea
l-a lovit în spate pe jucãtorul

Robert Bogdan, jucãtor care
aparþine de “U” Craiova, fiul fostului arbitru Silviu Bogdan, dar
Colþescu, aflat la doar câþiva metri
de fazã, într-o poziþie cu vizibilitate perfectã, a arãtat punctul cu
var, spre stupefacþia întregii þãri.
Dacã Juventus ar fi câºtigat, Timiºoara, care s-a impus în deplasarea de la Chiajna, ar fi jucat
barajul, iar Voluntari ar fi retrogradat. Un alt arbitru craiovean,
George Gãman, a prejudiciat Ti-

miºoara acum câteva etape, întrun meci cu Gaz Metan, pe teren
propriu, când nu a dictat un penalty clar pentru bãnãþeni, aceºtia pierzând atunci douã puncte.
În urma terminãrii campionatului, au retrogradat Juventus Colentina ºi ACS Poli Timiºoara, iar
FC Voluntari va disputa un baraj
în dublã manºã, cu echipa din liga
secundã Chindia Târgoviºte. Au
promovat: Dunãrea Cãlãraºi ºi
AFC Hermannstadt.

Bãlan Adrian, Florin, Bojicã Ionuþ
Marian, Dan Sebastian Andrei
Cãtãlin, David Andreas Kevin,
Oane Rãzvan Marius, Oprea Vlad
Gabriel, Vancea Mihai Albert ºi
Vancea Gabriel David. Finala Cupei Hagi Danone s-a disputat între Academia Hagi ºi New Stars
Bucureºti.

cedonski” Craiova, 4-5 (1-1),
dupã lovituri de departajare cu ªcoala nr. 4 Suceava, 1-0 cu Luceafarul Severin, 5-4 (1-1), dupã
lovituri de deparajare cu CSM
Focºani. Lotul Craiovei a cuprins
jucãtorii: Gãgeatu Yanis Ilie, Lãpãdãtescu Mihai Robert - Badea
Vlãduþ Dumitru, Balaci Mario,

Play-out, ultima etapã
Dinamo – Sepsi 0-0
FC Botoºani – Gaz Metan 2-0
Au marcat: M. Roman 56, Fulop 62.
Juventus – FC Voluntari 2-2
Au marcat: ªtefan 39, Al. Mihai 85 / Ad. Bãlan 57, Cernat 88 – pen.
Chiajna – ACS Poli 0-1
A marcat: Artean 23.

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

1. Dinamo
14
11
1
2
29-10
2. Botoºani
14
5
5
4
12-9
3. Sepsi OSK
14
6
6
2
21-14
4. Mediaº
14
6
4
4
18-16
5. Chiajna
14
4
4
6
13-17
........................................................................................
6. Voluntari
14
3
4
7
16-22
———————————————————————
7. ACS Poli
14
3
4
7
10-16
8. Juventus
14
3
2
9
9-25

P
54
40
34
30
30
27
27
17

