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Fotografiile, cele mai multe inedite, fac
parte din colecþia Muzeului Olteniei, fiind donate de urmaºii celor care s-au aflat
pe linia frontului, acolo unde au fost suprinºi de obiectivul fotografic, sau de cei

care, pasionaþi de memoria locului, le-au
pãstrat în arhivele personale. Muzeografii craioveni le-am selectat dintr-un fond
mai amplu ºi le-au expus sub titlul „Marele Rãzboi în imagini din colecþia Mu-

zeului Olteniei”, oferindu-le spre documentarea publicului doritor sã descopere lucruri noi despre istoria Craiovei, pentru a marca ediþia de Centenar a Zilelor
oraºului.
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Când „fake news” fac bine... Moscovei!
MIRCEA CANÞÃR
S-a cam stins „scandalul”, la fel de repede, precum s-a aprins, dar consecinþele vor
dãinui multã vreme. Ceea ce s-a petrecut cu
ºtirea falsã privind asasinarea jurnalistului
rus, exilat în Ucraina din 2017, Arkadi Babpcenko, nu este altceva decât o victorie dãruitã Moscovei, în „teritoriul încrederii”, când
nimeni nu se aºtepta. În rãzboiul informaþiilor dintre Kiev ºi Moscova, ruºii au clamat,
sistematic, la fiecare acuzaþie lansatã contra
lor, aceeaºi justificare cliºeu: „provocare”.
Nu de mult autoritãþile britanice au acuzat
Moscova de responsabilitatea otrãvirii ex-spionului rus, Serghei Skripal, stabilit la Sallysburry, provocând un scnadal imens, poate cel
mai mare de la încheierea rãzboiului rece,
cum s-a spus, încheiat în „coadã de peºte”.
Anunþul ºocant din 31 mai a.c., privind asasinarea jurnalistului rus Arkadi Babpcenko,
fost soldat în douã rãzboaie din Cecenia, devenit ulterior reporter, se spune frondist la po-

liticile lui Vladimir Putin, în prezent angajat
la canalul ucrainian de televiziune ATR, unde
a denunþat campania de hãrþuire împotriva sa,
a suscitat dintr-un început interogaþii ºi sceptisism, pentru a se afla, dupã 24 de ore, interval de timp în care media mondialã preluase
ºtirea, cã, de fapt, „toatã operaþiunea” fusese
pusã în scenã de serviciul ucrainian de securitate (SBU). S-a spus de oficiali ai SBU cã un
ucrainian, recrutat de serviciul rus de securitate, primise 40.000 de dolari pentru a organiza moartea lui Arkadi Babpcenko ºi a
prepara asasinarea altor persoane, în principal ruºi, exilaþi în Ucraina. Povestea, grosier
croitã, a generat consternarea ONG-ului „Reporteri fãrã frontiere” (RSF) care, prin secretarul sãu general, Christophe Deloire, a
condamnat simularea dezolantã ºi „noua etapã în rãzboiul informaþional” dintre Kiev ºi
Moscova. O altã organizaþie „Federaþia Internaþionalã a Jurnaliºtilor” (IFJ) a calificat afa-

cerea ca „intolerabilã ºi inacceptabilã”, în
timp ce Comitetul pentru Protecþia Jurnaliºtilor (CPJ) a denunþat mãsurile extreme de
acest fel, apte sã mineze încrederea publicului în media. Sosit joia trecutã la Kiev, ºeful
diplomaþiei germane, Heiko Maas, fost ministru al justiþie în cabinetul precedent, condus
de cancelarul Angela Merkel, a afirmat cã
aceastã loviturã de teatru „ridicã multe întrebãri”, cerând sã se facã luminã asupra
unui eveniment care este de neînþeles într-un
stat de drept. Cotidianul „Washington Post”
opineazã cã autoritãþile ucrainiene au spart
un tabu. Gravã acuzaþie. Iar UE a spus cã aºteaptã detalii asupra operaþiunii. Pe CNN, un
expert în politicã internaþionalã, Michael Bociurkiw, s-a întrebat: „În momentul în care
Ucraina se doreºte poziþionatã ca un membru responsabil al comunitãþii europene ºi
implorã ajutor donatorilor internaþionali,
contra falselor informaþii, pentru ce contri-

buie la crearea lor?”. Moscova a denunþat
dintr-un început, în stilul consacrat „o provocare anti-rusã”. I-a fost oferitã însã, o frumoasã victorie fãrã sã se batã, o clipã, pentru
a o obþine. Este adevãrat, pentru deplina consternare, preºedintele ucrainian Petro Poroºenko a felicitat SBU pentru strãlucitoarea
operaþiune. Care aminteºte de un precedent
istoric în 1982 în Franþa: afacerea Virgil Tãnase. Dupã publicarea în sãptãmânalul „Actuel” a unui articol critic semnat de Virgil
Tãnase, contra lui Nicolae Ceauºescu, s-a
spus cã unul dintre agenþii Securitãþii în Franþa, Matei Haiduc, urma sã-l asasineze. Motiv
pentru care DST-ul francez l-a ascuns timp de
mai multe luni, dându-l dispãrut. Potrivit tezei
oficiale, Matei Haiduc a refuzat aceastã misiune de omucidere, ºi ar fi defectat contactând
DST-ul. Consecinþa întregii operaþiuni: Francois Mitterand, în acea vreme preºedinte al
Franþei, nu a mai venit la Bucureºti.
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Fotografiile, cele mai multe inedite, fac parte din colecþia Muzeului
Olteniei, fiind donate de urmaºii celor care s-au aflat pe linia frontului,
acolo unde au fost suprinºi de obiectivul fotografic, sau de cei care, pasionaþi de memoria locului, le-au pãstrat în arhivele personale. Muzeografii
craioveni le-am selectat dintr-un fond mai amplu ºi le-au expus sub titlul
„Marele Rãzboi în imagini din colecþia Muzeului Olteniei”, oferindu-le
spre documentarea publicului doritor sã descopere lucruri noi despre
istoria Craiovei, pentru a marca ediþia de Centenar a Zilelor oraºului.
Pe simezele din Piaþa „Fraþii Buzeºti”, te întâmpinã o lume îmbrãcatã
în uniformã militarã, care convieþuieºte alãturi de o populaþie care încearcã,
la rândul ei, sã se apropie timid de
noua stãpânire. Cele mai multe dintre
fotografii au în prim-plan ofiþeri germani, care sunt surprinºi în þinutã de
stradã, alãturi de aghiotanþi, în timpul
unei ieºiri publice sau, pur ºi simplu,
când se destind, la câte o masã îmbelºugatã despre care poþi lesne sã ghiceºti cã a fost oferitã în cinstea lor. O
astfel de imagine a fost surprinsã la
conacul lui Constantin Argetoianu de
la Breasta. Într-o zi însoritã, s-a întins
masã mare, în curtea din faþa conacului. În jurul ei, se destinde un grup
numeros de ofiþeri germani. Toþi privesc în obiectiv, rupându-se pentru
câteva secunde de la ºueta la cafeaua, pe care o serveau din niºte ceºti
mãrunte. Într-un colþ al pozei, tãiat însã
de rama pozei, se zãreºte numai pe
jumãtate profilul unei tinere femei.
Poartã costumul popular oltenesc ºi
priveºte grijuliu spre masa ofiþerilor,
semn cã gazdele au acordat o mare
importanþã acestei mese.

Imobilele demolate
de pe strada A.I. Cuza

Douã fotografii ne vorbesc, printre altele, despre trecutul arhitectu-

ral al acestui oraº. Într-una dintre
imagini este redatã o ceremonie publicã a administraþiei germane, care
este surprinsã în timp ce inaugura
un monument. Fotograful s-a cocoþat pe un postament înalt ºi a redat
de sus, ca într-o oglindã, întreaga
piaþã, cãci despre o piaþã este vorba.
În jurul monumentului – statuia unui
soldat – sunt grupaþi ofiþerii în uniformã, iar la o distanþã apreciabilã,
mulþimea îmbrãcatã pestriþ, cu cãmãºi
albe de varã ºi pãlãrii de paie. Muzeografii au localizat aceastã fotografie ca fiind fãcutã într-o mica piaþã,
care exista pe locul actualului English
Park. Era o piaþã în formare, desenatã
de un pâlc de brazi care începuserã
sã se înalþe pe latura clãdirilor Prefecturii. Ceea ce a rãmas mãrturie peste timp este ºirul de clãdiri cu ferestre înalte la etaj ºi prãvãlii la parter, la
care se înghesuie oamenii. Sunt clãdirile de pe aliniamentul strãzii „A.I.
Cuza”, aºa cum arãtau ele la 1918,
înainte sã fie demolate pentru a face
loc blocurile de acolo.

care se adunaserã la sfat, însã altceva
este mai interesant acolo. Fotograful
a prins în raza obiectivului sãu ºi o
mare parte din clãdirea cu care se învecina biserica ºi care se gãsea pe
locul blocurile de acum. Deºi ridicatã
pe un singur nivel, avem în faþa ochilor o clãdire impunãtoare, care pãstreazã stilul caselor mari, cu ferestre
largi, încadrate de ornamentaþii. Acoperiºul este plat ºi învelit cu tinichea,
iar soarele bate direct pe faþada care
este orientatã spre bisericã, semn cã
soarele se afla la amurg. Din fotografie, se poate observa ºi gardul din fier,
cu arcadã în formã de poartã, pe care
îl avea pe atunci biserica, precum ºi
pinii care prinseserã sã se înalþe. Între
bisercã ºi peretele din spate, pe latura
cu Lipscaniul, se zãresc profilurile a
douã case, care astãzi nu mai existã.

O altã imagine revelatoare este ºi
cea surprinsã în faþa bisericii Sfântul
Ilie. Bineînþeles cã, în prim-plan sunt
ofiþeri îmbrãcaþi, îmbrãcaþi în mantale,

ªi acestea sunt doar câteva dintre
cele 40 de fotografii pe care le cuprinde expoziþia din centrul vechi al Craiovei. Muzeografii care au pregãtit

Ansamblul de clãdiri din jurul
bisericii Sfântul Ilie

Un album inedit de Samoil Mârza,
în pregãtire pentru expoziþie

Un proiect de... „Paradisul Copiilor”

- Popescu de meserie este traducãtor, iar soþia îl „traduce” tot
timpul.

Ieri, Grãdiniþa cu Program Prelungit „Paradisul
Copiilor” a fost în sãrbãtoare: 41 de ani de la înfiinþare, la care s-a adãugat finalizarea unui proiect,
finanþat de Fundaþia pentru Parteneriat „MOL”
România, cofinanþat de Fundaþia „ANYA”, unul care
vizeazã formarea unor atitudini ECO conºtiente ºi
de dezvoltare a unui stil de viaþã sãnãtos, care a
purtat numele „Cãsuþa din Dumbravã”, ce a pornit
de la construirea unei cãbãnuþe destinatã, pentru
joacã, micuþilor. Prezentã la manifestãri, prof. Monica Leontina Sunã, inspector general al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, a spus cã este onoratã
de invitaþia primitã ºi „mi-aº dori cât mai multe activitãþi de acest gen”. „Este un succes programul
nostru ºi vom continua. Prin contribuþia cadrelor
didactice, a pãrinþilor ºi a copiilor s-au reciclat foar-

te multe tone de hârtie ºi s-au plantat arbori ºi flori
în curtea Grãdiniþei „Paradisul Copiilor”. Vom merge pe astfel de proiecte ºi sunt convinsã cã rezultatele vor fi pe mãsurã, dar, deja se vãd”, a precizat
Claudia Grãdinaru, preºedinte al „ANYA”. La rândul sãu, prof. Aurelia Sava, director la „Paradisul
Copiilor” , a menþionat: „Sunt 41 de ani de existenþã,
care îºi aratã rezultatele. Prin inaugurarea noului loc
de joacã , îi vom bucura pe cei mici ºi ne dorim sã fim
un exemplu ºi pentru alte unitãþi de învãþãmânt
preºcolar. Este o muncã asiduã, în care, pe lângã
cadrele didactice, s-au implicat foarte multi ºi pãrinþii copiilor, fãrã suportul lor, atât material cât ºi fizic,
neputând sã realizãm ceea ce vedeþi acum. „Cãsuþa
din Dumbravã”, chiar este ceva inedit”.
CRISTI PÃTRU

aceastã expunere ne asigurã cã toate
sunt imagini inedite, unele extrem interesante, fiind realizate chiar pe front,
cu soldaþii români odihnindu-se în
tranºee. „Este una dintre primele expoziþii dedicate Centenarului ºi vor
mai urma ºi altele. Prinde foarte bine
la public, de dimineaþã ºi pânã la prânz
au trecut mulþi curioºi, unii ne mai ºi
întreabã informaþii despre aceste fotografii, ceea ce este foarte bine”, nea mãrturisit Lucian Popescu-Vava,
muzeograf în cadrul Muzeului Olteniei. Expoziþia rãmâne deschisã pânã
sâmbãtã ºi va fi urmatã, în toamnã, de
o continuare a acesteia. Proiectul viitor se va naºte dintr-un miez care este
prezentat chiar în expoziþia actualã ºi
despre care, cu siguranþã, muzeografii vã vor oferi mai multe detalii, la faþa
locului. Numai un singur indiciu: în
câteva fotografii apare ºi figura colonelului Vasile Gagiu, surprins la AlbaIulia ºi al cãrui album de fotografii realizat de însuºi Samoil Mârza, cunoscut ca fotograful Unirii - va fi expus la Craiova.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Bucãtãria
Bucãtãria thailandezã,
thailandezã, promovatã
promovatã
la
la Ramada
Ramada Plaza
Plaza Craiova
Craiova
Bucãtãria thailandezã este un ambasador excelent al acestei þãri ºi ea este folositã ca un vehicul de promovare a Thailandei ca destinaþie
turisticã, în rândul turiºtilor români ºi nu numai. În felul acesta a fost promovatã Thailanda
ºi la Ramada Plaza Craiova, la începtul acestei
sãptãmâni. Cei care au gustat felurile de mânca-

Talentatul bucãtar Lem a venit
în Bãnie pentru a prezenta câteva
dintre reþetele thailandeze, servite
într-o atmosferã thailandezã, la
Restaurantul Ellipse – Ramada
Place Craiova. „Mâncarea este
cea mai bunã carte de vizitã a
Thailandei ºi asta pentru cã este
una dintre cele mai cunoscute
bucãtãrii. Dar ºi foarte complexã
pentru cã un fel de mâncare obiºnuit are aproximativ zece ingrediente. Prin ce este faimoasã?
Prin gust...de exemplu, prin cel

re, au catalogat gastronomia thailandezã ca artã,
combinaþiile de gust ºi culoare, dând formã ºi
fond farfuriilor. Desigur, secretul îl deþine bucãtarul Lem, thailandez, care ºi-a deschis propria
afacere în România, un MasterChef al acestei
bucãtãrii, venit special la Craiova, ca sã gãteascã
cu codimente thailandeze - secretul gustului.

picant. Cele mai importante ingrediente, pe care le numim trilogia
thailandezã, sunt lemongrass, talanga ºi frunze de cafelin...”, nea explicat bucãtarul Lem.

În 2017 : 8 milioane de europeni
au vizitat Thailanda

Thailanda nu este cu siguranþã o destinaþie de vacanþã oarecare. Nu degeaba este Thailanda
denumitã The land of smiles.
Pentru cã vei întâlni o mulþime
de oameni gata sã te întâmpine

cu un zâmbet, oameni care nu
cunosc prea bine tristeþea, oameni care sunt fericiþi cu puþinul
pe care îl au. Eu zic cã vacanþa
asta e o oportunitate sã înveþi câte
ceva de la ei. Potrivit datelor furnizate de Autoritatea de Turism
a Thailandei, Europa este o piaþã
cheie pentru turismul thailandez,
40% din veniturile totale provenite de la turiºti, în Thailanda, vin
de la turiºtii europeni. Anul trecut, Thailanda a fost vizitatã de
38 de milioane de turiºti, din care
15 milioane chinezi ºi peste 8 milioane europene. ªi românii au
prins gustul bucãtãriei thailandeze, peste 38.000 au gãsit Thailanda destinaþia perfectã. Bogdan
Gligor, reprezentant al Autoritãþii de Turism din Thailanda ne-a
preciat cã în ultimul timp, zeci
de milioane de turiºti aleg sã îºi
petreacã vacanþa aici. Thailanda
alocãnd anual 500 de milioane de
dolari pentru promovare ºi câºtigã 60 de miliarde de dolari, ceea
ce reprezintã 10 la sutã din PIB.
„Desigur, numãrul unu e gastronomia, dar este imposibil sã nu
fi vãzut mãcar o datã imagini cu
plajele incredibile sau sã nu fi
auzit de nenumãratele insule thailandeze unde poþi sã uiþi de mãsurarea convenþionalã a timpului

în ore, minute ori secunde.”, a subliniat
Bogdan Gligor.

Ingredientele sunt
cheia succesului

Acesta s-a aplecat
mai serios pe partea de
gastronomie ºi ne-a
subliniat faptul cã supa
tomian este unul dintre
cele mai reprezentative
feluri de mâncare thailandeze. „Aceasta poate fi fãcutã cu legume, cu pui sau
cu fructe de mare. Ingredientele
sunt cheia succesului. Iiþial, mâncarea tradiþionalã thailandezã nu era aºa
picantã, dar diferitele culturi care au
venit de-a lungul timpului au adãugat ºi picantul. Cel mai greu este sã

gãsim aceste ingrediente în România ºi le aducem din Olanda, care, la
rândul ei, le importã din Thailanda“,
a reprezentantul Autoritãþii de Turism
din Thailanda, prezent la Craiova, la
Ramada Plaza Craiova.
MARGA BULUGEAN

A început lupta la
Douã unitãþi de învãþãmânt craiovene – premiate
„Evaluarea Naþionalã”
la concursul naþional „ªcoala Zero Waste”
Ajuns la cea de-a VI-a ediþie, „ªcoala Zero Waste” este
un concurs naþional de educaþie ecologicã ºi colectare
selectivã, destinat tuturor ªcolilor din învãþãmântul
preuniversitar din România. Competiþia dã posibilitatea
elevilor ºi unitãþilor de învãþãmânt sã contribuie la
protejarea mediului ºi reducerea poluãrii. Douã instituþii
de învãþãmânt craiovene au obþinut premii importante.
Ediþia din anul 2018 a dat ocazia ªcolilor sã cãºtige mai multe
premii decât în anii precedenþi. La
secþiunea „Clasele I-IV”, ªcoala
Gimnazialã „Mihai Viteazul” a câºtigat „Menþiune”, primind ºi o imprimantã multifuncþionalã. „Suntem onoraþi de cîºtig, noi fãcând
parte de mai mulþi ani din acest
proiect, ºi vom merge pe acest
palier, al dezvoltãrii, în rândul copiilor, sentimentului de protejare a
mediului”, a precizat prof. Alexandrina Nãstase, director al ªcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul”. În
ceea ce priveºte sectorul rezervat
ciclului gimnazial, locul al III-lea
pe podium a fost ocupat de ªcoala Gimnazialã „Sf.Dumitru”, care
a primit un videoproiector, iar pentru profesorul coordonator, Daniela Bãlunã, a fost acordatã o
tabletã.”Este o disticþie importan-

tã, ceea ce aratã efortul depus de
elevi, pãrinþi ºi cadre didactice, noi
fiind implicaþi ºi în alte programe
de acest fel, totul fiind în interesul
copilului ºi al comunitãþii”, a menþionat prof. Alina Ciucã, manager al ªcolii Gimnaziale „Sf. Dumitru”. În competiþie au fost înscriºi aproape 22.000 de elevi ,
care au realizat 78 de acþiuni de
curãþenie ºi 66 de activitãþi de plantare a unor puieþi de arbori forestieri ºi pomi fructiferi, în cadrul
proiectului fiind recuperate 20 de
tone de plastic, 96 de tone de hârtie ºi carton, trei tone de aluminiu.
Fiecare ºcoalã câºtigãtoare va desemna cinci elevi, care, împreunã
cu profesorul coordonator, vor
participa, în perioada 22 – 26 august, la „Zero Waste Summer
Camp”, în judeþul Arad.
CRISTI PÃTRU

În perioada 04 – 08 iunie, absolvenþii clasei a VIII- a se
pot înscrie la examenul de Evaluare Naþionalã. În judeþul
Dolj, 5.319 de elevi frecventeazã ultima clasã de ciclu gimnazial, potenþiali candidaþi la cursurile liceale. „Elevii cu situaþia ºcolarã neîncheiatã, corigenþi, repetenþi, retraºi nu vor
fi înscriºi la Evaluarea Naþionalã. Pentru prima datã, au fost
desemnate centre de examen, în Dolj fiind 90, la care sunt
arondate 156 de unitãþi de învãþãmânt gimnazial, cele care
vor transferaCentrului de Examen, de care aparþin, prin aplicaþia informatizatã, listele cu elevii promovaþi”, a precizat
prof. Monica Leontina Sunã, inspector general al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.
CRISTI PÃTRU
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Ucigaºul lui „Bimby”, condamnat definitiv
Craioveanul Florentin Popa, de 31 de ani,
cel care l-a înjunghiat mortal cu o baionetã pe
Felix Cristian Bîscã zis Bimby, de 27 de ani,
în septembrie, anul trecut, în faþa magazinului non-stop „La Robert”, din cartierul Brazda lui Novac, a fost condamnat definitiv. Curtea de Apel Craiova i-a admis, luni, apelul, ºi

Reamintim cã dosarul în care
procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj au finalizat cercetãrile ºi au dispus trimiterea în
judecatã, în stare de arest preventiv, a craioveanului Florentin

a înlãturat dispoziþiile privind legea penalã mai
favorabilã, însã nu i-a modificat pedeapsa,
astfel cã va executa 12 ani de închisoare pentru fapta sa. Autorul, care s-a certat de douã
ori în noaptea respectivã cu victima, a recunoscut totul în faþa judecãtorilor, ºi a declarat
cã nu avea intenþia sã-l omoare pe „Bimby”.

Popa, de 31 de ani, care l-a înjunghiat mortal pe Felix Cristian
Bîscã zis Bimby, de 27 de ani, în
faþa magazinului non-stop „La Robert”, din cartierul Brazda lui Novac s-a înregistrat pe 16 octom-

brie 2017 la Tribunalul Dolj. Anchetatorii au stabilit cã autorul a
folosit o baionetã, pe care a mers
ºi a luat-o de acasã, dupã ce s-a
certat cu Bimby. Victima ºi autorul se cunoºteau de mai multã
vreme, locuind în acelaºi cartier,
ºi se întâlneau frecvent în zona
în care s-a comis fapta, respectiv la magazinul non-stop situat
lângã staþia de autobuz de la Complexul Baba Novac, din cartierul
craiovean Brazda lui Novac,
unde consumau bãuturi alcoolice pânã spre dimineaþã împreunã cu alþi prieteni.
Potrivit rechizitoriului întocmit
în cauzã de procurori, în noaptea de 2 spre 3 septembrie 2017,
în timp ce se aflau în faþa magazinului respectiv, între victimã, Felix Cristian Bîscã, ºi Florentin Popa s-a iscat un conflict
spontan, generat în primã fazã
de un alt tânãr, pe fondul consumului de alcool ºi al unor neînþelegeri mai vechi. Astfel, Florentin Popa l-a împins iniþial pe
tânãrul respectiv, s-au înjurat,
cel din urmã scoþând un briceag
pe care îl avea asupra sa. În conflict, de partea tânãrului, a intervenit imediat victima, Felix Cristian Bîscã, acesta lovindu-l cu piciorul pe Florentin Popa.
În urma acestui conflict, care
a fost aplanat de ceilalþi martori
prezenþi, Popa, însoþit de doi amici, „a plecat acasã ºi s-a înarmat cu un cuþit tip baionetã, cu
lungimea totalã de 42 cm, lama
având o lungime de 31 cm ºi o
lãþime maximã de 3 cm. Cei trei
au revenit apoi la magazinul nonstop unde se afla încã victima cu
ceilalþi amici ai lor ºi, la scurt

timp între victimã ºi inculpat s-a
reaprins conflictul, mai cu seamã datoritã faptului cã victima
observase cã inculpatul purta pe
sub haine, în teacã, baioneta.
Conflictul verbal a degenerat, în
ciuda faptului cã martorii prezenþi au încercat sã-l aplaneze,
astfel cã inculpatul Popa Florentin a reuºit sã scoatã cuþitul tip
baionetã din teacã ºi sã înjunghie victima în zona precordialã, deºi între cei doi se afla interpus un tânãr. Ca urmare a loviturii aplicate, victima s-a prãbuºit la sol, decedând la scurt
timp, astfel cã, la sosirea ambulanþei, echipajul medical a constatat decesul”, au reþinut procurorii în rechizitoriul prin care
au dispus trimiterea în judecatã
a tânãrului. Autorul a fost reþinut
în aceeaºi noapte, apoi arestat
preventiv, ºi a recunoscut în faþa
anchetatorilor comiterea faptei,
susþinând, însã, cã nu avea intenþia sã-l omoare pe Bimby.

S-a menþinut pedeapsa
primitã în prima instanþã

Pe 15 martie a.c., judecãtorii
de la Tribunalul Dolj au pronunþat sentinþa. Florentin Popa a recunoscut comiterea faptei ºi a
cerut sã beneficieze de prevederile legale vizând reducerea limi-

telor de pedeapsã, astfel cã a fost
condamnat la 12 ani de închisoare. În plus, judecãtorii craioveni
au mai stabilit cã inculpatul trebuie sã plãteascã 18.500 lei daune materiale ºi 100.000 euro daune morale mamei tânãrului ucis,
plus 1200 lei cheltuieli judiciare.
Hotãrârea nefiind definitivã, inculpatul a declarat apel, soluþionat luni, 4 iunie a.c., de judecãtoriid e la Curtea de Apel Craiova. Instanþa a admis apelul doar
în sensul înlãturãrii prevederilor
art.5 C.p. vizând aplicarea legii
mai favorabile, menþinându-i aceeaºi pedeapsã tânãrului: „admite
apelul formulat de apelantul inculpat Popa Florentin împotriva sentinþei penale nr. 138/2018
a Tribunalului Dolj. Desfiinþeazã in parte sentinþa penalã apelatã ºi pe fond rejudecând: Înlãtura dispoziþiile art. 5 C.p .
Menþine restul dispoziþiilor sentinþei penale apelate în mãsura
în care nu contravin prezentei
decizii penale. Deduce durata
arestãrii preventive în continuare faþã de inculpat, de la data
de 15.03.2018 la zi. Cheltuielile judiciare rãmân în sarcina
statului. Definitivã. Pronunþatã
în ºedinþã publicã azi,
04.06.2018”, se aratã în hotãrârea Curþii de Apel Craiova.

SVSU Castranova a câºtigat
concursul serviciilor voluntare
pentru situaþii de urgenþã din Dolj
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã ”Oltenia” al judeþului Dolj a organizat, pe parcursul zilei de ieri, la Secþia de Pompieri Craiova, faza judeþeanã
a concursului serviciilor voluntare pentru situaþii de urgenþã din judeþul Dolj.
Concurenþii au avut de susþinut trei probe practice: pista cu obstacole pe 100
m; ºtafeta 4 X 100 m ºi dispozitivului
de intervenþie la motopompã. Acest
concurs are ca obiective dezvoltarea ºi
perfecþionarea aptitudinilor ºi a deprinderilor specifice necesare îndeplinirii
acþiunilor de intervenþie în situaþii de urgenþã, evaluarea nivelului de pregãtire
a capacitãþii de intervenþie a serviciilor
voluntare pentru situaþii de urgenþã ºi
popularizarea, în rândul cetãþenilor, a
unor aspecte din activitãþile desfãºura-

te de serviciile voluntare pentru situaþii
de urgenþã. La concurs au participat
cinci echipaje, respectiv Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã
(S.V.S.U.) Castranova, S.V.S.U. Melineºti, S.V.S.U. Pieleºti, S.V.S.U. Sadova ºi S.V.S.U. Pleniþa.
La finalul desfãºurãrii celor trei probe, clasamentul general a fost urmãto-

rul: locul I - SVSU Castranova; locul
II - SVSU Melineºti, iar pe locul III sa clasat echipajul SVSU Pieleºti.
Eforturile depuse de concurenþi au
fost rãsplãtite de organizatori cu diplome, iar echipa clasatã pe locul I participã, în luna iulie a.c., la faza interjudeþeanã a concursului, dupã cum au
anunþat reprezentanþii ISU Dolj.
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Anunþul tãu!
CONVOCAREAADUNÃRII GENERALE
A ASOCIAÞILOR S.C. BRAZILIAN MARMURA & GRANIT IMPEX S.R.L. cu sediul în
Craiova, str. Calea Severinului, nr 42, numãr de ordine la Registrul Comerþului J16/
1154/11.09.2009, Cod unic de înregistrare RO 25993031. Administratorul S.C BRAZILIAN MARMURA & GRANIT IMPEX S.R.L.,
Având în vedere: - dispoziþiile art. 195 din
Legea nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare; - dispoziþiile punctului B. Dispoziþii statutare, art.
6 din actului constitutiv, CONVOACÃ ADUNAREA GENERALÃ A ASOCIAÞILOR S.C.
BRAZILIAN MARMURA & GRANIT IMPEX
S.R.L., care va avea loc În data de
18.06.2018, ora 15.00, la adresa, din Craiova, str. Calea Unirii, nr. 40, jud. Dolj.
ORDINEA DE ZI 1. Prezentarea Raportului
Administratorului privind activitatea desfãºuratã în anul 2017. 2. Prezentarea Situaþiei financiare aferente exerciþiului financiar al anului 2017. 3. DescarcÃrea de
gestiune a administratorului societãþii
pentru exerciþiul financiar al anului 2017.
4. Aprobarea dizolvãrii ºi lichidarea societãþii BRAZILIAN MARMURA & GRANIT
IMPEX SRL. 5. Numirea lichidatorului.

Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.
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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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POIANA MARE,
JUDEÞUL DOLJ
Primãria, comunei Poiana Mare, judeþul Dolj organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual de execuþie vacant, pe perioadã nedeterminatã , în baza H.G. nr. 286/2011, modificatã ºi completatã H.G. 1027/
2014, din cadrul instituþiei astfel:
1. REFERENT II în cadrul compartimentului Tehnic de deservire
2. Condiþii specifice: studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat
Condiþiile prevãzute la art 3 din HG 286/2011 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Concursul este organizat în data de. 02.07.2018 ora 10.00 proba scrisã
ºi 03.07.2018, ora 10.00 proba interviu, iar dosarele de concurs se întocmesc
în baza prevederilor HG 286/2011 cu modificãrile ulterioare se depun la secretariatul Primãriei Poiana Mare pânã la data de 20.06.2018 ora 12. 00.
Relaþii suplimentare la telefon 0251/235.048 sau la sediul Primãriei
Poiana Mare între orele 8.00- 12.00.

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
APARTAMENTE
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 imobil central. Telefon: 0755/074.742.

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 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 sau schimb cu apartament Craiova, casã mare
cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren 7000 mp. Telefon: 0742/450.724.

COMUNA BISTREÞ prin primar CRISTINA
ANTONIE cu sediul în Comuna Bistreþ, satul
Bistreþ, str Calea Dunãrii, nr. 192, judel Dolj, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Extindere infrastructurã de apã ºi apã uzatã în comuna Bistreþ, judeþul Dolj,, propus a fi amplasat
în comuna Bistreþ, satul Bistreþ, judeþul Dolj.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1 ºi
la sediul Primãriei Comunei Bistreþ, str Calea Dunãrii nr 192, judeþul Dolj, în zilele de luni pânã joi între
orele 8,00-16,00 ºi vineri între orele 8,00-14,00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1.

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 Podari sau
arendã. Telefon: 0722/
943.220.
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 10 ha pãdure, 100110 ani - Gorj. Telefon:
0722/943.220.
TERENURI
Vând titlu de proprietate –
Vând teren str. Industriilor- pãdure, comuna Brãdeºti
3000 mp. Telefon: 0758/ 2,6 ha. Telefon: 0770/
627.865.
245.289.

Vând 400 ºi 1500 mp Bãile Govora, toate utilitãþile instalate, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0744/563.640,
0351/402.056.

AUTO

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

VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând combinã SEMA
110 cu R.I.F.S., Turbo, în
stare de funcþionare. Preþ
negociabil. Telefon: 0744/
537.347.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând lãmâi productiv cu
fructe de lãmâi în el, preþ
1000 lei. Telefon: 0765/
261.910.
Vând manechine bust 5
lei / buc. Telefon: 0768/
450.011.

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.
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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.
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 boiler electric 100 litri
bine întreþinut, bicicletã româneascã de bãrbat. Telefon: 0351/464.043.
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 cauciucuri roþi spiþate 4 buc. cauciucuri iarnã.
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.
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PIERDERI

Pierdut legitimaþie student
eliberatã de UMF Craiova
pe numele MAJD OMAR
OMAR. Se declarã nulã.

DECESE

Familia anunþã cu durere încetarea din viaþã
a celui ce a fost tatã ºi
soþ de neînlocuit, PÃUN
ARITON, în etate de 71

ani. Slujba înmormântãrii va avea loc în data de
07.06.2018, ora 13.30 la
Biserica Oota din Craiova. Înhumarea va avea
loc la Cimitirul Ungureni.
Regrete eterne! Dumnezeu sã-l odihneascã în
rîndul celor drepþi!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 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

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:

CONDOLEANÞE

Familia ªtefan regretã
trecerea la cele veºnice
a celui ce a fost PÃUN
ARITON, un suflet cald
ºi bun, care ne va lipsi
totdeauna. Dumnezeu
sã-i vegheze somnul lin
în pacea Sa veºnicã!
Pioase amintiri!
Membrii Cenaclului
Epigramiºtilor Olteni
sunt alãturi de colegul
CUMPÃRÃRI DIVERSE lor Laurian Ionicã la
Cumpãr broaºte þestoase decesul soþiei sale ºi
româneºti de apã. Tele- transmit condoleanþe
fon: 0721/995.405.
familiei îndoliate!

S.C. ED
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Campioana EHF îºi reconfigureazã lotul
ªase jucãtoare au plecat deja de la echipa de handbal
a Craiovei, semnând doar patru pânã acum
Dupã sezonul excepþional pe
care l-a avut, în care a câºtigat
Cupa EHF ºi a devenit vicecampioanã naþionalã, posturã echivalentã cu un titlu, dacã þinem cont
de diferenþa de buget dintre CSM
Bucureºti ºi restul echipelor, echipa femininã de handbal a Craiovei
trece prin transformãri radicale în
vara aceasta. Rãmâne de vãzut
dacã acestea vor fi unele menite
sã aducã un upgrade. Clubul SCM
Craiova a emis un comunicat prin
care þine sã precizeze cã lotul
echipei feminine de handbal se
contureazã deja, iar mesajul subliminal ar fi „nu vã panicaþi, lotul nu
este decimat, ci se reconfigureazã”. Iatã comunicatul clubului
municipal: „Având în vedere cã la
data de 31.05.2018 s-au încheiat
Contractele de Activitate Sportivã
pentru sezonul competiþional 2017/
2018, în ceea ce priveºte lotul echipei de handbal feminin pentru sezonul viitor, consemnãm, la momentul actual, urmãtoarele modificãri: Au ales sã-ºi continue activitatea la alte grupãri sportive, jucãtoarele: Yulyia Dumanska, Valentina Ardean Elisei, Nicoleta Tudor,
Andreea Pricopi, Bobana Klikovac,
Teodora Popescu ºi tehnicianul

Dumitru Berbece. La momentul
actual, pentru sezonul competiþional 2018/2019, lotul echipei de
handbal feminin se prezintã astfel:
Florentina Stanciu, Ekaterina
Dzhukeva (nou-venitã) – Cristina
Zamfir Florianu, Andreea Rãdoi,
Ana Maria Þicu, Carmen Ilie ªelaru, Zeljka Nikolic, Jelena Trifunovic, Patricia Vizitiu, Alexandra Colac, Lorena Stoican, Timea Tãtar,
Elena Gjorgjevska, Ana Maria Tãnasie (ultimele trei sportive sunt
nou venite) ºi antrenorii: Bogdan
Burcea, Costin Dumitrescu (nou
venit) ºi Grigore Albici”.

Tãnãsie revine dupã 3 ani

Aºadar, deocamdatã au plecat 6
jucãtoare ºi au venit 4 oficial, plus
Tsakalou, care nu a fost confirmatã. Marile pierderi ale echipei
sunt cele douã tricolore, titulare pe
posturile de portar ºi extremã stânga la echipa naþionalã, Iulia Dumanska, respectiv Valentina Ardean Elisei. Pe postul de portar a
fost adusã Ekaterina Giucheva, o
handbalistã dintr-o þarã fãrã tradiþia în acest sport, Bulgaria, care a
apãrat ultima datã în Ungaria, la
Kisvardai, ocupanta locului 7. Bulgãroaica, în vârstã de 30 de ani,

este mult mai experimentatã ca
Dumanska (21 de ani), având ºi
sezoane în Champions League, la
formaþia polonezã MSK Lublin. În
locul Valentinei Ardean Elisei avem
un come-back, fiindcã a fost readusã la echipã, dupã trei ani, Ana
Maria Tãnãsie (foto). O mare speranþã a handbalului românesc în
urmã cu câþiva ani, extrema stângã care acum are 23 de ani a fost
anul trecut, la HCM Rm. Vâlcea,
rezerva Cristinei Florica, aceasta
din urmã o handbalistã de naþionalã, pierdutã de clubul craiovean
acum doi ani. În 2014-2015, Tãnãsie a jucat în Bãnie, sub formã
de împrumut de la HCM Baia
Mare, unde a revenit, pentru a fi
redirecþionatã cãtre Brãila, apoi
ajungând la Vâlcea. Consideratã
una dintre cele mai frumoase handbaliste din þarã, jucãtoarea originarã
din Hunedoara a avut ghinionul unei
accidentãri grave, în urma cãreia
a revenit acum un an pe teren, dar
nu ºi-a recuperat ºi forma care o
propulsa în lotul medaliat cu bronz
al naþionalei la Mondialul din 2015.

Se cautã un pivot de clasã
Postul deficitar la SCM Craiova ar fi cel de pivot. Au plecat Bobana Klikovac, la Ferencvaros, ºi
Teodora Popescu, fiind adusã Timea Tãtar (29 de ani), de la Corona Braºov. Ca ºi în cazul lui Tãnasie, Bogdan Burcea încearcã o resuscitare a handbalistei care cândva fãcea parte din lotul lãrgit al
naþionalei, pe când evolua la HCM
Baia Mare, dar care nu a avut o
formã prea grozavã în ultimele sezoane, la Brãila ºi Corona Braºov.
O jucãtoare de la care ar trebui
sã ne aºteptãm la o confirmare imediatã este macedoneanca de 28 de
ani Elena Gjeorgjevska, pe postul
de inter dreapta. Handbalista are în
CV echipe precum Buducnost, Vardar ºi a evoluat douã sezoane ºi la
HCM Baia Mare, iar în Bãnie vine
din campionatul Ungariei, de la Alba
Fehervar, locul 8 în sezonul trecut,
unde a concurat pe post cu o fostã
handbalistã a Craiovei, sârboaica
Jelena Zivkovic. Un transfer efectuat, dar încã neconfirmat de clubul din Bãnie este al centrului Lamprini Tsakalou, o grecoaicã de 25
de ani care vine de la Krim Ljublija-

na, formaþie care a evoluat în
Champions League. A rãmas la echipã cãpitanul Cristina Florianu, care
are nevoie de o perioadã de refacere dupã accidentarea la umãr, care
a deranjat-o aproape tot sezonul trecut, dar ºi cele douã internaþionale
sârboiace, Nikolic ºi Trifunovic.
Cele douã au pus umãrul la calificarea Serbiei de pe primul loc în
grupã la Euro 2018, ultimul succes
venind în faþa Macedoniei, pentru
care Gjeorgjievska a fost principala marcatoare, cu 9 goluri. De asemenea, va continua în Bãnie cea mai
veche jucãtoare a echipei, Ana Maria Þicu, handbalista cu cel mai
mare salt ca nivel de joc în sezonul
precedent la SCM Craiova. Drept
recunoaºtere a evoluþiilor sale, Ana
Maria Þicu a fost chematã în premierã la echipa naþionalã, dar a fost
folositã destul de puþin de selecþionerul Martin Ambros în meciurile
cu Austria ºi Portugalia.
La aºteptãrile pe care le au fanii, la renumele pe care ºi l-a fãcut
echipa, câºtigând Cupa EHF, ºi la
posibilitatea de a evolua în Champions League, campania de transferuri este deocamdatã una sub
aºteptãri. Dacã bulgãroaica Giucheva o va face uitatã pe Dumanska, dacã va fi adus un pivot de
calibru ºi dacã Tãnãsie va confirma cã a revenit mãcar la forma pe
care a arãtat-o acum 4 ani în Bã-

nie, se poate spune cã SCM Craiova ar putea fi cel puþin la nivelul
de anul trecut.

Miticã Berbece, supãrat pe
Bogdan Burcea

Pe lângã schimbãrile din lot, la
SCM Craiova a fost înlocuit ºi antrenorul secund. Astfel, fostul mare
internaþional român Dumitru Berbece a fost substituit cu Costin Dumitrescu, fost campion cu CS Universitatea Craiova în anii 90 ºi antrenor al echipei de bãieþi în sezonul trecut. Miticã Berbece a preluat
ca antrenor principal formaþia Dunãrea Brãila, însã s-a arãtat deranjat de modul cum a fost tratat de
fostul sãu colaborator, Bogdan Burcea. Berbece nu s-a numãrat printre cei care au primit titlul de „cetãþean de onoare al Craiovei”, listã
întocmitã chiar de principalul de la
SCM Craiova. „Despre Craiova nu
sunt prea multe de spus – eu miam fãcut treaba de antrenor second,
am pus umãrul la obþinerea marii
performanþe, iar acum vãd cã munca mea este minimalizatã. Adicã
celãlalt second, Albici, este pe lista
cetãþenilor de onoare, iar eu nu, aºa
a hotãrât principalul Burcea. De altfel, el a omis de pe aceastã listã mai
multe fete de valoare, toatã lumea
ºtie cã el conduce acolo, el face
cãrþile. Dacã el aºa a decis...” a
declarat Berbece pentru ilfovsport.

Halep joacã astãzi în sferturi la Medalii la Internaþionalele
Roland Garros
de lupte pentru CSM Craiova
Ajunsã din nou în sferturile de finalã ale
turneului de la Roland Garros, Simona Halep joacã astãzi, de la ora 15 (în direct pe
Eurosport), pe terenul Suzanne-Lenglen
împotriva germancei Angelique Kerber. Halep conduce cu 5-4 în meciurile cu Kerber,
ultima disputã fiind la precedentul turneu de
Mare ªlem al anului, Australian Open, când
liderul mondial s-a impus în semifinale, dupã
un meci dramatic, scor 6-3, 4-6, 9-7. Tot
de la ora 15 se va disputa ºi ultimul sfert de
finalã feminin dintre Maria Sharapova ºi
Garbine Muguruza, pe arena centralã Philippe-Chatrier. Învingãtoarea dintre cele douã
o va întâlni pe cea din sfertul Halep – Kerber. Prima semifinalã a fost deja stabilitã,
fiind una între americance: Madison Keys –

Patru luptãtoare de la CSM Craiova au
obþinut medalii la Internaþionalele României
de juniori ºi cadeþi, care au avut loc zilele

Sloane Stephens, finalistele de anul trecut
de la US Open. Tot azi se vor disputa ºi ultimele douã sferturi de pe tabloul masculin:
Marin Cilic - Del Potro ºi Rafael Nadal –
Diego Schwartzman. Primul semifinalist este
austriacul Dominic Thiem, care l-a eliminat
pe neamþul Alexander Zverev.

trecute la Bucureºti. Competiþia care a adunat luptãtori din 25 de þãri, unele din ele cu
secþii puternice de lupte, precum: Rusia,
Kazahstan, Georgia, Iran, Ucraina, Canada,
Armenia, Turcia, Suedia sau Norvegia. Douã
medalii de aur, un argint ºi un bronz a fost
bilanþul sportivelor de la CSM Craiova. Aflate
în dublã legitimare cu CSM Drobeta Turnu
Severin, Roxana Capezan (61 kg) ºi Larisa
Niþu (76 kg) au urcat pe prima treaptã a
podiumului, Ana Maria Cristescu (43 kg) a
obþinut argintul, iar Rebeca Bãrãga (49 kg)
a ocupat locul trei, cele douã aflându-se în
dublã legitimare cu LPS Petrache Triºcu
Craiova. Antrenorii care se ocupã de aceste
sportive sunt Petre Banciu, Marin Dobrescu ºi Valentin Boboºca.

