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O lecþie de istorie
naþionalã predatã
de Larry L. W
atts!
Watts!
Dupã monumentalele volume anterioare „Fereºte-mã Doamne de prieteni” (2011), lansatã ºi la „Sala
Albastrã” a Universitãþii din Craiova – ºi „Cei dintâi
vor fi cei din urmã” (2015), prin lucrarea sa recentã
„Oaia albã în turma neagrã” (Ed. Rao 2018), prezentatã ºi la Bookfest, ºi astãzi la Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman” din Craiova, istoricul
american Larry Watts ne oferã o cercetare serioasã,...
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„Informare acasã!”.
„Siguranþã în lume!”, la
Universitatea din Craiova
Ieri, în Aula ”Regele Mihai I al României”,
fosta „Sala Albastrã”, a Universitãþii din Craiova, a avut loc ºedinþa de lansare a unui proiect
al Ministerului Românilor de Pretutindeni, în
colaborare cu alte instituþii ale statului, la nivel
local ºi judeþean, prezentarea invitaþiilor ºi, implicit, lucrãrile prezentate de cãtre aceºtia fiind
fãcutã de prof. Nicoleta Liþoiu, purtãtor de cuvânt al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.
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De la fake news la infocalipsã, o întâlnire
incitantã cu expertul Alina Bârgãoanu
„Politicã. Diplomaþie. Culturã”,
eveniment cultural de amploare
care este promovat anual de Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”, a debutat, ieri, propunând, ºi de aceastã datã, o paletã
diversã de acþiuni, cele mai multe
extrem de interesante prin prisma
subiectelor abordate ºi prin notorietatea invitaþilor acestei ediþii. În
programul bogat al manifestãrilor,
ºi-a fãcut loc ºi o dezabatere cu un
subiect incitant, despre care se vorbeºte intens în ultima vreme: fake
news-urile ºi mediul online. Discuþiile s-ar purtat sub titlul „Uniunea
Europeanã ºi SUA, ofensivã împotriva fake news”, au fost organizate de
cotidianul „Cuvântul Libertãþii”, în
parteneriat cu Uniunea Ziariºtilor
Profesioniºti ºi Secþia de Jurnalism
a Facultãþii de Litere din Craiova,
ºi au avut în centru doi specialiºti
de calibru – expertul la UE al României, profesorul Alina Bârgãoanu ºi Iulian Fota, la rândul lui expert pe probleme de securitate naþionalã. Discuþiile pe tema realitãþii digitale pe care o trãim au fost
întregite ºi de perspectiva psihologicã, oferitã de psihologul craiovean,
Mihail Jianu.
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O lecþie de istorie naþionalã predatã de Larry L. Watts!
MIRCEA CANÞÃR
Dupã monumentalele volume anterioare „Fereºte-mã Doamne de prieteni” (2011), lansatã ºi la
„Sala Albastrã” a Universitãþii din Craiova – ºi
„Cei dintâi vor fi cei din urmã” (2015), prin lucrarea sa recentã „Oaia albã în turma neagrã” (Ed.
Rao 2018), prezentatã ºi la Bookfest, ºi astãzi la
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”
din Craiova, istoricul american Larry Watts ne
oferã o cercetare serioasã, sobrã, exhaustiv documentatã, asupra mai multor momente inspirate
ale politicii externe româneºti, nu doar în deceniul deschiderii, cum a fost numitã perioada 19621972 de Mircea Maliþa ºi Dinu C. Giurescu, ci ºi în
alte momente din perioada Rãzboiului Rece. O
precizare este absolut necesarã, înaintea oricãrui
comentariu: Larry Watts nu restituie vulgata naþionalist patriotardã, cum s-au scremut sã afirme
câþiva contestatari, ci ridicã vãlul de deasupra
unor momente de vârf, cum spuneam, deplin inspirate, ale diplomaþiei de la Bucureºti. Cartea sa
„Oaia albã în turma neagrã – lupta pe frontul intern: politica de securitate a României în perioada
Rãzboiului Rece” este îndelung truditã, fiindcã
aidoma unui miner de adâncime, autorul cotrobãie cu astuþie, în arhive acoperite de praf, pentru a
scoate la luminã adevãruri uneori nedorite. Larry
Watts probeazã argumentat cã a înþeles mai bine
decât nu puþini istorici români pasaje ispititoare
din istoria noastrã naþionalã, simþind resorturile
unui joc diplomatic rafinat, graþie vocaþiei actoriEDITOR:
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OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

lor. În capitolul în care trateazã medierea între America ºi Vietnam, pe întindea a 150 de pagini, autorul lasã sentimentul cã îºi pune sieºi întrebarea, la
care vrea sã rãspundã cu orice preþ: cum s-a fãcut
credibil Bucureºtiul, în faþa vietnamezilor la Hanoi ºi a americanilor la New York? Pe tabla de ºah,
ca sã preluãm expresia lui Zbigniew Brzezinski,
piesele erau aºezate dezordonat, de-a dreptul în
devãlmãºie. Deºi atât vietnamezii, cât ºi americanii doreau în egalã mãsurã sã încheie rãzboiul
prelungit, cu sute de mii de victime. Curios de-a
dreptul este faptul cã în cartea sa de referinþã
„Diplomaþia”, Harry Kissinger nu citeazã relaþiile
lui Richard Nixon cu România, nici vizitele acestuia la Bucureºti (1967 ºi 1969), deºi potrivit lui
Mircea Maliþa ºi Dinu C. Giurescu „Zid de piatrã,
turnuri de frãþie”, preºedintele american ar fi spus
într-o împrejurare „România a deschis uºi care
altfel ar fi rãmas totdeauna închise”. În nu mai
puþin de 60 de pagini, dedicate Vietnamului, Harry Kissinger nu suflã o vorbã despre aportul Bucureºtiului. Nu avea amnezie, fiindcã prin 1973 ºi
îl citeazã „într-un subsol” Larry Watts, ar fi scãpat aserþiunea „România ºi-a pus pielea în joc”.
Lucrarea „Pentagon papers” a Departamentului
de Stat, include într-unul din volumele sale, eforturile autoritãþilor de la Bucureºti, declarându-le
însã „neserioase ºi nesemnificative”. În „Pentagon papers” pãrãrerile lui Lyndon Johnson ºi ale
consilierilor apropiaþi au fost însã rãstãlmãcite la

180 de grade. Fiindcã Chester Cooper, directorul
adjunct al CIA, înainte de a se alãtura ambasadorului Harriman Averald, spunea cã românii sunt
unii dintre cei mai eficienþi intermediari. Paul Niculescu Mizil, ex-secretar al CC al PCR pe probleme internaþionale, în cartea sa „România ºi rãzboiul americano-vietnamez” nareazã despre întâlnirile repetate cu Ho ªi Min ºi Pham van Dong,
cum o face ºi în lucrarea „O istorie trãitã”, dar
procedeazã deslânat, fãrã argumente peremptorii, ca sã se facã convingãtor. Lucrãrile sale sunt
memorialistice. George Macovescu la sfârºitul lui
1967 devenise principalul emisar la Hanoi ºi Washington, în timp ce Corneliu Mãnescu fãcea o
figurã credibilã în faþa secretarului de stat Dean
Rusk. De fapt, Bucureºtiul, spune autorul, nu
oferea pachete de pace sau planuri comprehensive, ci identifica paºii mãrunþi de îmbunãtãþire a
comunicãrii ºi înþelegerii între pãrþile aflate în conflict, cu scopul de a se aºeza faþã în faþã ºi a identifica deosebirile esenþiale. Stilul istoricului Larry
Watts este alert. Documentarea este minuþioasã,
teribilã, dacã termenul este îngãduit. Despre jocul lui Kissinger în aceastã regiune am aflat mai
multe din „Moºtenirea celui mai controversat om
de stat al Americii” de Greg Grandin. Ceea ce trebuia demonstrat scoate la ivealã Larry Watts, în
finalul capitolului: rapoartele românilor, în mod
constant au fost corecte. O parantezã : în urmã cu
doi ani când premierul român din acea vreme a

fãcut o deplasare la Hanoi, a rãmas uimit de cãldura cu care a fost primit de oficialitãþile aceastei
þãri. Nu mai puþin de 3.500 de tineri vietnamezi ºiau desãvârºit, pânã în 1990, studiile universitare
la Bucureºti. Dar asta e altã discuþie.

„Informare acasã!”. „Siguranþã în lume!”, la Universitatea din Craiova

Întâlnirea de ieri s-a referit la riscurile pe care
tinerii ºi persoanele mature le pot gãsi, atunci când
pleacã în strãinãtate. „Este o importanþã majorã pe
care o acrordãm problemelor cu care se confruntã
românii plecaþi în afara graniþelor. Aici, ne gândim ºi
la traficul de persoane ºi la modurile în care pot
munci românii, în alte þãri, când sunt victime. Ne
dorim, prin acest proiect, sã creºtem gradul de informare al românilor, atunci când pleacã într-o altã
þarã . Din datele pe care le avem, sunt zece milioane
de români plecaþi în strãinãtate , fie la muncã, la
studii sau deja stabiliþi acolo. Ne dorim sã le prezentãm concetãþenilor noºtri riscurile la care se expun.
Proiectul de acum are douã etape: pentru tineri, respectiv persoane mature. Prima, pentru judeþele României, este destinatã tinerilor, care se va desfãºura
pânã la sfârºitul acestei luni, cea de-a doua fiind,
pentru maturi, cu finalitate în luna octombrie. ªi aici,

Ieri, în Aula ”Regele Mihai I al României”, fosta „Sala Albastrã”, a Universitãþii din
Craiova, a avut loc ºedinþa de lansare a unui proiect al Ministerului Românilor de Pretutindeni, în colaborare cu alte instituþii ale statului, la nivel local ºi judeþean, prezentarea
invitaþiilor ºi, implicit, lucrãrile prezentate de cãtre aceºtia fiind fãcutã de prof. Nicoleta
Liþoiu, purtãtor de cuvânt al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj. Proiectul , care face parte
din Campania Naþionalã – intitulatã „Informare acasã!. Siguranþã în lume! ” – a avut parte ºi
de prezenþa unor emisari ai instituþiilor guvernamenatele ºi ai celor locale ºi judeþene .
la dumneavoastrã, ca ºi în toate zonele din
þiul european, dar cu asigurareab tuturor drepturiþarã, le mulþumim reprezentanþilor instituþiilor respective, iar proiectul pãrezentat astãzi fiind
lor cu prerogative în domeniu : Direcþiile Jufoarte binevenit, de aceea vom asigura tot sprijideþene de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Drepnul nostru” - Loredana Filiºeanu, reprezenant al
turilor Copilului, Inspectoratele ªcolare JuInstituþiei Prefectului Dolj; „Pe lângã cele prezendeþene, Inspectoratele de Poliþie, Inspectotate, iar noi vom fi primii care vom acorda sprijinul,
ratele Judeþene ale Poliþiei de Frontierã, Agenîmi doresc sã vin cu o completare; „Vrem o þarã ca
þiile Judeþene de Ocupare a Forþei de Muncã,
afarã!” este titlul unui cântec pe care l-am ascultat
etc. ”, a precizat Lilla Debelka, secretar de stat în
în maºinã ºi, printre astfel de mesaje, este ºi acela
Ministerul Românilor de Pretudineni.
cã vã vrem, pe cei care plecaþi în strãinãtate, sã vã
întoarceþi, cu un bagaj de cunoºtiinþe, care sã ne
„Nu trebuie sã rãmânem pasivi...”
fie de ajutor, Dar, revenind la problematica prezenAcþiunea de ieri, de la Universitatea din Craiotatã în aceastã zi, atragem atenþia, mai ales tineriva, s-a bucurat de o asistenþã numeroasã, pe lânlor, cã nu tot ce se vede, la suprafaþã, este ºi real.
gã invitaþi participând ºi elevi ºi cadre didactice.
Apar persoane decent îmbrãcate, care, de foarte
S-au discutat foarte multe, rãmând în aºteptarea
multe ori, au o prezenþã mai mult decât decentã ºi
unor soluþii concrete, dar îi ascultãm pe cei care au
capãtã încrederea celor care le cer ajutorul, mai
vorbit, printre alþii: „Suntem onoraþi cã suntem cã
ales acelora care provin din clasa de jos a societãsuntem gazdã unei asemenea campanii, iar tinerii
þii, una cu o prezenþã la limita subzistenþei. Orice
sã fie atenþionaþi ºi informaþi asupra riscurilor la
traficanta apare bine îmbrãcat, îþi ia ochiii, dacã îmi
care se expun. Nu trebuie sã rãmânem pasivi la
este permisã expresia, dar, apoi, apare adevãrata
aceastã problematicã. Pentru copiii noºtri, prevefaþã a acestuia. De aceea este foarte bun acest
nirea înseamnã siguranþã” – prof. Monica Leontiproiect” - Anca Amza , reprezentant al Centrului
na Sunã, inspector general al ISJ Dolj; „Suntem
Regional Craiova al Agenþiei Naþionale Împotriva
cetãþeni europeni ºi avem drepturi, printre altele
Traficului de Persoane .
fiind ºi cel de liberã circulaþie a persoanelor în spaCRISTI PÃTRU

Poliþistul care a fugit de la Parchet, plasat sub control judiciar de Judecãtoria Craiova

- La noi a scãzut omenia, Popescule, dar a crescut hoþia.

Agentul Dorin Daniel Petcu, din cadrul IPJ Dolj, cel care a fugit de la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj, pe 11 mai, ar putea scãpa de arestul la domiciliu. Judecãtoria Craiova a respins,
ieri, propunerea Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj de prelungire a arestului la domiciliu a
poliþistului, hotãrând sã-l plaseze sub control judiciar pentru 60 de zile. Acesta nu scapã, deocamdatã, pentru cã hotãrârea nu este definitivã, iar procurorii pot face contestaþie, la Tribunalul Dolj.
Magistraþii Judecãtoriei Craiova au hotãrât, ieri,
nalul Dolj hotãrârea Judecãtoriei.
sã-l plaseze sub control judiciar pe poliþistul fugar
Reamintim cã, potrivit reprezentanþilor ParcheDorin Daniel Petcu, respingând propunerea procutului de pe lângã Tribunalul Dolj, agentul Dorin
rorilor de la Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj
Daniel Petcu, din cadrul IPJ Dolj, a fost chemat,
de prelungire a arestului la domiciliu a acestuia: „resvineri, 11 mai a.c., la sediul instituþiei pentru a fi
pinge propunerea de prelungire a mãsurii preaudiat de procurorul de caz, în dosarul în care era
ventive a arestului la domiciliu faþã de inculpatul
cercetat pentru purtare abuzivã, ºantaj, instigare la
Petcu Dorin Daniel, formulatã de Parchetul de pe
lipsire de libertate ºi instigare la fals intelectual, dupã
lânga Tribunalul Dolj. Dispune înlocuirea mãsuce, în iulie 2016, împreunã cu alþi poliþiºti ar fi luat pe
rii arestului la domiciliu luat faþã de inculpatul
sus un craiovean, Ionuþ Laurenþiu Boceanu, l-ar fi
Petcu Dorin Daniel prin încheierea 72/13.05.2018
bãgat cu forþa în maºinã, dus la sediul IPJ Dolj, bã(...) cu mãsura controlului judiciar pe o perioadã
tut, ºi apoi ameninþat sã nu depunã plângere.
de 60 de zile”, se aratã în încheierea de ºedinþã a
El s-a prezentat, dar a spus cã nu vorbeºte decât
instanþei. Deocamdatã, agentul rãmâne în arest la
în prezenþa avocatului sãu ºi cã merge la maºinã sã-ºi
domiciliu, întrucât procurorii pot contesta la Tribuia telefonul ca sã-l sune. Numai cã a urcat în maºinã ºi

a dispãrut, fãrã sã mai rãspundã la telefon. Procurorii
au emis mandat de aducere pe numele sãu, au fãcut
demersurile necesare pentru a fi dat în consemn la
frontierã ºi anunþaserã cã vor cere arestarea în lipsã,
însã agentul s-a predat, pe 12 mai, la Poliþia Piteºti, iar
pe 13 mai a.c. a fost prezentat Judecãtoriei Craiova,
care l-a plasat în arest la domiciliu.
CARMEN ZUICAN
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De la fake news la infocalipsã, o întâlnire
incitantã cu expertul Alina Bârgãoanu
„Politicã. Diplomaþie. Culturã”, eveniment
cultural de amploare care este promovat anual
de Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman”, a debutat, ieri, propunând, ºi de aceastã datã, o paletã diversã de acþiuni, cele mai
multe extrem de interesante prin prisma subiectelor abordate ºi prin notorietatea invitaþilor acestei ediþii. În programul bogat al manifestãrilor, ºi-a fãcut loc ºi o dezabatere cu un
subiect incitant, despre care se vorbeºte intens
în ultima vreme: fake news-urile ºi mediul
online. Discuþiile s-ar purtat sub titlul „Uniu-

Cea mai avizatã voce în privinþa
fenomenul fake news (ºtiri false, în
traducere), Alina Bârgãoanu, decan al Facultãþii de Comunicare ºi
Relaþii Publice din cadrul SNSPA
Bucureºti, a fost prezentã, ieri, la
Craiova, unde le-a vorbit elevilor –
în salã s-a aflat un public extrem de
numeros, format din elevi ºi studenþi
la jurnalism – despre fake news ºi
dezinformarea în mediu online.
Dupã un studiu asupra fenomenului de peste 15 ani, expertul Alina
Bârgãoanu a ajuns la concluzia cã
oamenirea actualã se aflã în plinã
revoluþie digitalã, viaþa noastrã fiind
extrem de digitalizatã, dar, „ca orice
lucru de pe aceastã planetã, revoluþia digitalã are ºi o parte întunecatã:
cea legatã de dezinformare”.
Alina Bârgãoanu, care este unul
dintre cei 39 de experþi ai UE, desemnaþi sã studieze ºi sã combatã
acest fenomen, a precizat cã ºi
raportul UE, publicat în urmã cu o
lunã, are ca temã centralã aceastã
constatare, asta dupã ce, iniþial, se
punea problema sã se refere la ºtiri
ºi jurnalism: „În urma discuþiilor
foarte intense, am reuºit, împreunã cu douã colege, sã schimbãm
focus-ul acestei discuþii ºi sã atragem atenþia asupra faptului cã nu
vorbim despre ºtiri, nu vorbim
despre fake, ci despre un amplu
fenomen de dezinformare, care îºi
are originea în online, în mediul
digital. În care, evident, ºi media
convenþionale încep sã joace un
rol. Jurnalismul cred cã este, mai
degrabã, o victimã a acestui fenomen de dezinformare”.

informaþie din zona politicã, facem
ºi o rezervare online, mai suntem
confruntaþi ºi cu publicitate. Este un
flux foarte amestecat care curge,
cum spuneam, în continuu, ceea ce
la TV nu este aºa. Pe facebook, în
douã minute cât ai bãut un pahar de
apã, s-a schimbat configuraþia news
feed-urilor”.

„Amprenta digitalã rãmâne
documentatã toatã viaþa”

Prin comportamentul pe care îl
avem pe facebook sau pe alte reþele sociale, noi amplificãm ºi mai
mult acest conþinutul digital, susþine expertul UE, care a recomandat, prin urmare, elevilor sã utilizeze cu responsabilitate tot ce înseamnã mediu online. „Când ne uitãm acasã la o emisiune de ºtiri,
comentãm cu pãrinþii, cu familia.
Avem un fel de feedback, ne indignãm ºi vorbim singuri cu televizorul, dar acest feedback imediat nu
este înregistrat, se pierde. Televiziunea are niºte modalitãþi de a aproxima acest feedback, existã telefonul telespectatorului, poþi sã trimiþi
scrisori cãtre redacþie, se fac «focus grupuri» ca sã se vadã care a
fost impresia despre respectiva televiziune. Dar, atunci când consumãm conþinutul digital, toate reacþiile noastre sunt documentate. Fiecare like, comentariu, share pe care
le face rãmân documentate pe

spate niºte algoritmii ce nu ne pot
citi creierul ºi, din acest motiv, interpreteazã eronat acþiunile din mediu digital, cercetãtorul român este
de pãrere cã oamenii sunt, de fapt,
la mâna acestor algoritmi. „Sunt cercetãri care aratã cã, de multe ori, noi
distruim o dezinformare, din cauzã
cã nu suntem de acord cu o anumitã ºtire. ªi dãm share cu ideea cã ne
idignãm ºi vrem sã arãtãm cã nu
suntem de acord, numai cã algoritmii din spate nu stau sã judece creierul nostru. Ei vãd share-ul ca un
soi de engagement ºi, în continuare,
îl promoveazã ºi mai mult. Deci algoritmii care sunt în spatele reþelelor sociale nu fac distincþia dintre
adevãrat ºi fals, ci iau orice semn de
interes ca un soi de engagement ºi
promoveazã ºi mai tare conþinutul.
Nici mãcar nu mai suntem la mâna
oamenilor, ci a algoritmilor. (...). Eu,
în ultimul timp, nu mai folosesc termenul de fake news, nici mãcar cel
de dezinformare digitalã, ci atrag
atenþia cã avem de-a face cu un

formãrii - „infocalipsa”, care a apãrut ca urmare a faptului cã tehnologiile evolueazã foarte mult, existând aplicaþii care realizeazã fake
voice sau pentru a face fake video,
ba chiar ºi o modalitate de implantare a niºte „fake memories”, care
se aflã, deocamdatã, în cercetare

tem valorifica. Încurajez îndeosebi
tinerii sã valorifice noile meserii pe
care le produce revoluþia digitalã,
absolut fascinante, cum ar fi creative writer for robots. Cum putem
sã echipãm noi roboþii cu cât mai
multe conversaþii, astfel încât conversaþia pe care o vor purta ei cu
oamenii sã parã cât mai autenticã.
Este meseria care mie îmi place
foarte mult”, a mãrturisit expertul
pe fake news ºi mediu online al
României la UE.

Informaþia ca armã, în viziunea
expertului Iulian Fota

„Dezinformarea online,
un fenomen mult mai amplu”

Studiind intens problematica, Alina Bârgãoanu este convinsã cã fenomenul de dezinformare online este
mult mai amplu decât cel de fake
news ºi a arãtat ºi de ce. „În principiu, consumul de TV este destul de
clar, are niºte limite jurnalistice. Pe
online, lucrurile curg în continuu,
adicã nu avem emisiune care sã fie
delimitate în funcþie de genul jurnalistic – sport, meteo, informaþii, entertaiment. Pe online, toate aceste
lucruri curg în continuu ºi foarte
amestecate: informaþii publice, informaþii private, de naturã profesionalã, poze, o prietenã a nãscut, aflãm
despre o posibilitate de angajare, o

nea Europeanã ºi SUA, ofensivã împotriva fake
news”, au fost organizate de cotidianul „Cuvântul Libertãþii”, în parteneriat cu Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti ºi Secþia de Jurnalism a
Facultãþii de Litere din Craiova, ºi au avut în
centru doi specialiºti de calibru – expertul la
UE al României, profesorul Alina Bârgãoanu ºi
Iulian Fota, la rândul lui expert pe probleme
de securitate naþionalã. Discuþiile pe tema realitãþii digitale pe care o trãim au fost întregite ºi de perspectiva psihologicã, oferitã de psihologul craiovean, Mihail Jianu.

platformã ºi constituie ceea ce se
numeºte amprenta digitalã, care rãmâne pentru tot restul vieþii. Deci,
mare atenþie ce faceþi acolo!”.

conþinut digital, care este algoritmic,
de cele mai multe ori generat de
computer, deci non-human”.

„Suntem la mâna algoritmilor”

Infocalipsa, urmãtoarea etapã
a digitalizãrii societãþii

Pornind de la modul cum funcþioneazã reþelele sociale, care au în

Alina Bârgãoanu a vorbit ºi despre o treaptã superioarã a dezin-

ºi care ar fi capabilã sã trateze depresia prin infiltrarea de amintiri plãcute. „Evident, are ºi o parte întunecatã, poþi sã implantezi o fake
memory cã a fãcut o crimã, iar respectivul ajunge ºi chiar mãrturiseºte asta. Deci tehnologiile au evoluat
extraordinar de mult”, a spus Alina
Bârgãoanu. „Conþinutul digital mizeazã foarte mult pe emoþiile noastre viscerale, simþim cã ne ia ceva
din stomac când vedem o imagine
cu un copil care este înecat pe nu
ºtiu ce plajã ºi începem sã luãm
mãsuri. ªi atunci eu þin foarte mult
la aceastã idee de a ne dezvolta competenþa emoþionalã”, a spus expertul UE. „Nu ne putem apãra de mediul online ºi cred cã ar fi o prostie
dacã am încerca asta. Cred cã trebuie sã vedem cum putem sã gestionãm schimbãrile interesante care
au loc în societate, pe care le pu-

Conf. dr. Iulian Fota, profesor
la Academia Naþionalã de Informaþii, fost consilier prezidenþial pe probleme de securitate naþionalã, a vorbit despre „informaþia ca armã”,
care este preferatã, de fiecare datã,
rãzboiului clasic armat. „Dupã o perioadã lungã de pace, unele þãri au
început din nou informaþia ca armã,
inclusiv sã o foloseascã împotrivã
noastrã. Pe de altã parte, tehnologia multiplicã capacitatea de distrugere a informaþiei, a minciunii. Una
era când se rãspândea minciuna prin
intermediul cãrþilor, ulterior prin televiziunea. Am creat reguli pentru
mass media clasicã, scrisã, astãzi,
cu social media suntem într-o perioadã în care lipsa de reguli este
atât de mare ºi performantã, încât
ne obligã sã ne aplecãm asupra
acestui aspect”. Îndrãgostiþi de
conceptele acestea noi, uitãm cã,
de fapt, suntem obiºnuiþi cu propaganda ºi dezinformarea, de ani
de zile, este de pãrere Iulian Fota.
„Cei care folosesc informaþia ca
armã îºi propun, în primul rând,
demoralizarea unui popor, apoi dezorientarea clasei politice ºi dezagregarea sistemului de securitate
naþionalã”, a mai spus expertul pe
probleme de securitate, Iulian Fota.
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PRIMÃRIA Comunei Cerãt, cu sediul în
localitatea Cerãt, strada Dunãrii, nr.33, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiilor contractuale vacante de:
expert local pentru problemele romilor ºi
de asistent medical comunitar debutant în
cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Cerãt, judeþul Dolj, conform
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfãºura astfel: -Proba scrisã în data de
03.07.2018, ora 10.00; -Proba interviu în data
de 05.07.2018, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: Condiþiile generale pentru ambele posturi sunt cele prevãzute la art.3 din HG nr.286/2011, cu modificãrile ºi completãrile apãrute ulterior. Condiþiile specifice de participare la concurs,
valabile pentru postul corespunzãtor funcþiei contractuale vacante de expert local
pentru problemele romilor în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei
Cerãt: -studii medii/generale; -sã aibã recomandare din partea comunitãþii locale pentru a o reprezenta în relaþia cu primãria; -sã
fie bun cunoscãtor al problemelor romilor
din comunã; -nu necesitã vechime în câmpul muncii. Condiþiile specifice de participare la concurs, valabile pentru postul corespunzãtor funcþiei contractuale vacante
de asistent medical comunitar debutant în
cadrul Compartimentului Asistenþã socialã
din Aparatul de specialitate al primarului comunei Cerãt, judeþul Dolj: -absolvent al unei
forme de învãþãmânt superior finalizatã cu
diplomã de licenþã sau postliceale în specialitatea: asistent medical generalist, conform OMSF nr.66/2002; -este membru al Ordinului Asistenþilor Medicali Generaliºti,
Moaºelor ºi Asistenþilor Medicali din România, cu certificat vizat la zi; -cunoºtinþe PC
(Word, Excel, Powerpoint) -nivel mediu; -nu
necesitã vechime în câmpul muncii. Candidaþii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrãtoare de
la publicarea anunþului în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, la sediul Primãriei Comunei Cerãt. Bibliografia de concurs
se afiºeazã la sediul instituþiei. Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Comunei Cerãt,
persoanã de contact: Anghel Andrei Mãdãlin, telefon: 0760.699.303, orele 8.00-16.00.
C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A., Bucureºti
– Sucursala de Transport Craiova, cu sediul
în mun. Craiova, str. Brestei nr. 5, jud. Dolj,
scoate la concurs un post vacant de “consilier juridic (definitiv)” (duratã nedeterminatã),
în cadrul compartimentului Consilier juridic,
mun. Craiova, str. Brestei nr. 5, jud. Dolj. Relaþii
suplimentare se pot obþine la urmãtoarele numere de telefon: 0251/307115; 0251/307117.

PRIMÃRIA Comunei Coºoveni, cu sediul în localitatea Coºoveni, strada Principalã, nr.5, judeþul Dolj, organizeazã concurs,
conform Legii nr.188/1999, pentru ocuparea funcþiilor publice vacante de: 1.Inspector, asistent, clasa I -Compartiment Financiar-Contabil, Achiziþii Publice -1 post; 2.Consilier, asistent, clasa I -Compartiment Agricol -1 post. Concursul se va desfãºura la
sediul Primãriei Comunei Coºoveni astfel: Proba scrisã în data de 10.07.2018, ora
10.00; -Proba interviu în data de 12.07.2018,
ora 10.00. Pentru participarea la concurs
candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: 1.Inspector, asistent, clasa
I -Compartiment Financiar-Contabil, Achiziþii Publice: -studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice; -vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an; -competenþe în domeniul tehnologiei informaþiei dovedite pe bazã de documente -nivel mediu. 2.Consilier, asistent,
clasa I -Compartiment Agricol: -studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul agricol, horticol, cadastru, geodezie,
topografie; -vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an; -competenþe în domeniul tehnologiei informaþiei dovedite pe
bazã de documente -nivel mediu. Candidaþii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 20 zile de la publicarea anunþului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primãriei
Comunei Coºoveni. Relaþii suplimentare ºi
coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs: la sediul instituþiei: Primãriei Comunei Coºoveni. Persoanã de contact: Mihaela Diaconu, secretar UAT Coºoveni, telefon/fax: 0251.457.186,
e-mail: primarie@cosoveni.ro.
Unitatea Medico – Socialã Sadova, judeþulDolj,organizeazã concurs pentru ocuparea unui post înregim contractual, vacant din cadrul Unitãþii Medico – Sociale
Sadova, judeþul Dolj, astfel: - Infirmierã – 1
post; Concursul se va desfãºura în data de
03 iulie.2018 proba scrisã, ora 10,00 iar interviul se vaafiºa ulterior odatã cu rezultatele probei scrise. Condiþii de participare: studii medii, absolvite cu diplomã de bacalaureat, vechime minim 6 luni. Dosarele de
concurs se pot depune în termen de 15 zile
de la data publicãrii anunþului privind organizarea concursului. Condiþiile de participare la concurs ºibibliografia se gãsesc afiºate la sediul Unitãþii Medico – Sociale Sadova. Relaþii suplimentare se pot obþine la
numãrul de telefon: 0251 376. 513.

Primãria Craiova, prin SC Salubritate
Craiova SRL, vã aduce la cunoºtinþã cã, în
perioada 18.06.2018-30.06.2018, pe raza
municipiului Craiova (spaþii verzi, ghene
de gunoi, platforme gospodãreºti) se va
desfãºura acþiunea de deratizare, folosindu-se substanþele din grupa a treia de toxicitate Prodiorat G ºi Ratex Pastã, avizate
de cãtre Ministerul Sãnãtãþii. Persoanele
ce intrã în contact cu substanþele respective vor folosi ca antidot Vitamina K, sub
supravegherea unui cadru medical.
ANUNT PUBLIC. Comuna Rojiºte, titular al proiectului: „Înfiinþare reþea de apã potabilã în sat Rojiºte, comuna Rojiºte, judeþ
Dolj” anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj, in cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „Înfiinþare
reþea de apã potabilã în sat Rojiºte, comuna Rojiºte, judeþ Dolj” propus a fi amplasat
în Comuna Rojiºte, judeþul Dolj: proiectul
nu se supune evaluãrii impactului asupra
mediului. Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, str. Petru Rareº nr.1 în zilele
luni pânã joi, între orele 8.00-16.00 ºi vineri
între orele 8.00-14.00, precum ºi la urmãtoarea adresa de internet http//:apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ.
MUNICIPIUL Bãileºti, cu sediul în localitatea Bãileºti, str. Revoluþiei, nr. 1-3, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei contractuale vacante de: -1
post casier Piaþã, conform HG nr.286/2011.
Concursul se va desfãºura astfel: -Proba
scrisã în data de 02.07.2018, ora 10.00; -Proba interviu în data de 05.07.2018, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidaþii
trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: -condiþiile prevãzute de art.6 din HG
286/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare; -sã îndeplineascã condiþiile de
studii astfel: casier- studii medii liceale absolvite cu diplomã de bacalaureat; -nu necesitã vechime. Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrãtoare de la publicarea anunþului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului
Bãileºti. Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Municipiului Bãileºti, persoanã de
contact: Buzdugan Miruna, telefon:
0251.311.017, fax: 0251.311.956, e-mail:
pmb.contabilitate@yahoo.com.
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Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” organizeazã, vineri, 8 iunie 2018, începând cu ora 16:00, în sala
„Acad. Dinu C. Giurescu”, lansarea volumelor „Noi despre
vecinii ºi vecinii despre noi. Manualele de istorie în Republica
Moldova, România ºi Ucraina”, autor Sergiu Musteaþã, „Basarabia, la un secol de la Marea Unire”, autori Dorin Cimpoeºu ºi Sergiu Musteaþã, respectiv „Comandourile lui Stalin.
Partizanii ucraineni (1941-1944)”, autor Alexandru Gogun.

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” organizeazã, vineri, 8 iunie 2018, începând cu ora 10:00, în sala
„Acad. Dinu C. Giurescu”, lansarea volumului„Oaia albã în
turma neagrã. Lupta pe frontul intern: politica de securitate a
României în perioada Rãzboiului Rece”, autor Larry L. Watts.

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”
organizeazã, vineri, 8 iunie 2018, începând cu ora 18:00, în
sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, lansarea volumului „Povestiri din Clocociov”, autor Dodo Niþã.

Invitaþi:
Prof. univ. dr. Gheorghe Oniºoru, Universitatea „ªtefan
cel Mare” din Suceava;
Prof. univ. dr. Silviu Miloiu, Universitatea „Valahia” din
Târgoviºte.
Evenimentul se desfãºoarã în cadrul Conferinþei ªtiinþifice Internaþionale „Politicã.Diplomaþie.Culturã”.
Biroul de Presã
al Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”

Invitaþi:
Victor Roncea, jurnalist;
Mircea Canþãr, jurnalist;
Prof. univ. dr. Gheorghe Oniºoru, Universitatea „ªtefan
cel Mare” din Suceava.
Evenimentul va fi moderat de Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman” ºi se
desfãºoarã în cadrul Conferinþei ªtiinþifice Internaþionale
„Politicã.Diplomaþie.Culturã”.

OFERTE DE SERVICIU

Efectuãm transport
FIRMÃ angajeazã mãrfuri, 3,5 tone. Relucrãtori în construc- laþii la telefon: 0763/
þii. Telefon: 0751/ 869.332.
844.904.
VÂNZÃRI
Cauta menajerã pen- APARTAMENTE
tru curãþenie aparta- 2 CAMERE
ment în Craiova, de Vând apartament 2
douã ori pe lunã. Te- camere Bãileºti, zonã
lefon: 0727/226.367. centralã, preþ accesibil.
PRESTÃRI SERVICII Telefon: 0771/504.064.
Doamnã serioasã fac 3 - 4 CAMERE
menaj permanent Vând apartament 3
baby siter etc, numai camere Craioviþa
pentru familii serioase, Nouã, deosebitã poziîn Craiova. Telefon: þionare, modificãri interioare. Preþ accesibil.
0762/850.986.
Filmãri foto video de Telefon: 0771/504.064.
calitate superioarã Vând apartament 2
la preþuri avantajoa- camere etaj 1, Valea
se. Telefon: 0766/ Roºie. Telefon: 0251/
361.626.
359.513.

Evenimentul se desfãºoarã în cadrul Conferinþei ªtiinþifice Internaþionale „Politicã.Diplomaþie.Culturã”.
Biroul de Presã
alBibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”

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 sau schimb
casã str. Eliza Opran
cu apartament etaj 1
sau 2. Telefon: 0730/
504.515.
Vând casã comuna
Calopãr, sat Dâlga din
cãrãmidã, anexe
gospodãreºti ºi beci,
grãdinã cu vie. Telefon:
0770/900.833; 0735/
923.982.

Vând imobil central.
Telefon: 0755/074.742.
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 bãtrâneascã 1200 m.p. comuna
Robãneºti 20 km, vie,
fântânã, dependinþe.
Telefon: 0767/648.731.
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MUNICIPIUL CALAFAT PRIN PRIMAR,
cu sediul în Calafat, Str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj
Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a magaziei nr.5
cu o suprafaþã de 24,01mp, amplasatã în incinta Târgului de Sãptãmânã, str. Bulevardul de Centura nr. FN, Mun. Calafat, judeþ Dolj,
destinatã desfãºurãrii de activitãþi comerciale, conform H.C.L. nr.
74/26.04.2018, identificatã în anexa care face parte integrantã din
hotãrâre în urmãtoarele condiþii:
preþul de pornire al licitaþiei este de 4,56 euro (echivalent lei)/
mp/an
perioada de închiriere - 5 ani, cu posibilitatea de prelungire cu
acordul partilor
participanii la licitaþie trebuie sã facã dovada achitãrii la zi a taxelor si impozitelor la bugetul local
taxa de participare la licitaþie - 100 lei
garania de participare la licitaþie - 400 lei
Caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participãrii la licitaþie se obþin de la sediul Primãriei Municipiului Calafat, str. T.
Vladimirescu, nr. 24 - Birou achiziþii publice.
Licitaþia va avea loc în data de 04.07.2018, ora 1200, iar înscrierea
se va face pânã la data de 04.07.2018, ora 1100.
Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Municipiului Calafat, tel/
fax: 0251/231424; 0251/232884.

VÂNZÃRI DIVERSE

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 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 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 teren str. Industriilor - 3000 mp. Telefon: 0758/627.865.

Vând 10 ha pãdure,
100-110 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 UTILAJE AGRICOLE

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

Vând douã sobe de
teracotã complete
300,400 lei ºi 150 þigle
2 lei/buc. Telefon:
0771/518.063
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în el,
preþ 1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând roþi spiþate cu
cauciucuri de iarnã Mercedes. Telefon:
0762/183.205.
Vând convenabil MOTOCOASÃ
EXPERT 65 SUPER foarte puþin folositã. Telefon: 0720/231.610.
Vând 50 familii de albine. Telefon: 0762/
256.812.
Vând manechine bust
5 lei / buc. Telefon:
0768/450.011.
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 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.
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 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.
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Consiliul Local Pleniþa, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþie vacante de Conducator autospecialã - Compartiment
SVSU Plenita- în regim contactual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pleniþa.
1. Denumirea postului: Conducator autospeciala;
2. Nivelul studiilor: Medii absolvite cu diploma;
3. Locul si data pânã la care se pot depune dosarele de înscriere:
Primãria comunei Pleniþa – 22.06.2018, ora 16:00;
4. Data si locul organizãrii concursului: 02.07.2018, ora 9:00,
proba scrisa ºi 04.07.2018, ora 9:00, interviul, la sediul primãriei;
5. Condiþii de participare:
5.1.Condiþiile generale pentru ocuparea postului sunt cele prevãzute la art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/
2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
5.2.Condicœiile specifice necesare în vederea participãrii la concurs ºi a ocupãrii funcþiei contractuale sunt:
- Posesor al permisului de conducere categoria “C”;
- Detinator de atestat/certificat pentru competenta: “Servant
pompier”, emis în condiþiile legii.

Vând frigider. Telefon:
0748/408.819.
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 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 calorifer din fon- CONDOLEANÞE
tã cu 5 elemenþi, 50 lei. Vorbele sunt prea
Telefon: 0351/416.166. mici în astfel de moCUMPÃRÃRI DIVERSE mente greu încercaCumpãr broaºte þes- te. Regrete eterne ºi
toase româneºti de condoleanþe familiei
apã. Telefon: 0721/ la marea pierdere
pricinuitã de dece995.405.
sul fulgerãtor al cePIERDERI
lui ce a fost MITEL
Pierdut carte de inter- DRÃGULIN, un suvenþie ºi registru spe- flet cald ºi bun, un
cial ale magazinului profesionist desãvârINA INTERNAÞIO- ºit, exemplu de cinste
NAL SRL, aparþinând ºi moralitate. Fie ca
imprimantei fiscale cu Bunul Dumnezeu sã-l
seria 5623101465. aºeze în rândul celor
Se declarã nule.
drepþi ºi sã-i vegheze
DECLAR pierdut ºi nul somnul lin, în melos
carnet de note eliberat de viori, în ceata îngede UMF Craiova pe rilor! Cu sufletele cernumele Vukosavljevic nite de durere, familia
Marija.
prof. Mirela Duþã.

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

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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Andre
Andre Santos,
Santos, decât
decât oo primãvarã
primãvarã în
în Bãnie
Bãnie
Portughezul va pleca de la Universitatea
Craiova, dupã ce conducerea a decis
sã nu-i prelungeascã înþelegerea
Dupã ce bulgarul Apostol Popov
a anunþat cã nu mai continuã la Universitatea Craiova, deoarece clubul
nu-i va prelungi contractul, acelaºi
lucru se va întâmpla ºi cu portughezul Andre Santos. Acestuia nu i
se va activa clauze de prelungire a
înþelegerii semnate în urmã cu cu
patru luni, dupã ce nu l-a convins
pe Devis Mangia în aceastã perioadã. Venit în iarna trecutã în Bãnie,
de la Arouca (liga a doua portughezã), liber de contract, lusitanul a bifat
7 meciuri în tricoul ªtiinþei. Pe
postul sãu au evoluat de obicei
Mateiu ºi Zlatinski, iar în acel compartiment oltenii ºi l-ar dori pe Adrian Stoian, de la Crotone. Mijlocaº
care a trecut pe la toate naþionalele
de juniori ºi tineret ale Portugaliei,
Santos a fost crescut de Sporting
Lisabona, jucând 67 de meciuri în
cei cinci ani petrecuþi la formaþia
mare a „leilor”. Împrumutat la echipe de mâna a doua din Portugalia,
Santos a avut o experienþã în Primera Division, la Deportivo la Coruna, una în Turcia, la Balikesirspor,

ºi una în Franþa, la Metz, înainte sã
revinã în þara natalã în 2016, când
a semnat cu Arouca. Cu o cotã de
piaþã de 600.000 de euro, lusitanul
se poate mândri cu douã selecþii în
naþionala lui Cristiano Ronaldo, ambele în 2011, în meciuri amicale cu
Finlanda (2-1) ºi Luxemburg (5-0).
Totodatã, nici Mihai Roman II
nu are viitor în Bãnie, dupã ce a
fost împrumutat la Timiºoara în a
doua parte a sezonului trecut. Craiova îºi doreºte rezilierea contractului cu atacantul de 26 de ani
sau împrumutul sãu la o altã echipã. În 17 prezenþe în tricoul Craiovei în sezonul trecut, Roman nu
a marcat vreun gol, reuºind doar
douã asisst-uri. În schimb, croatul Dominik Glavina, care a evoluat în 5 meciuri pentru Universitatea pe final de sezon, ar putea
continua în Bãnie.

Clubul a confimat plecarea lui Popov:
“A fost stâlpul defensivei trei ani”
Aºa cum Cuvântul Libertãþii
anunþa de acum câteva zile, fun-

România
România a
a urcat
urcat 22 locuri
locuri
în
în ierarhia
ierarhia FIFA
FIFA
Potrivit clasamentului FIFA/
Coca-Cola, publicat în luna
iunie, reprezentativa României
a urcat pe locul 30, cu douã
poziþii mai sus faþã de luna
precedentã, acumulând un total
de 782 de puncte. România a
câºtigat ambele partide amicale
disputate în aceastã lunã, 3-2
cu Chile ºi 2-0 cu Finlanda. Ierarhia este condusã în conti-

nuare de Germania (1558
puncte), urmatã de Brazilia
(1431) ºi Belgia (1298 de
puncte). Topul 5 este completat de Portugalia (1274) ºi
Argentina (1241). Adversarele
tricolorilor din Liga Naþiunilor
UEFA, competiþia care va
debuta în toamnã, se claseazã
astfel: 34 Serbia, 43 Muntenegru, 126 Lituania.

daºul bulgar Apostol Popov (35
de ani) a pãrãsit gruparea din
Bãnie, pentru care a evoluat 3
sezoane, iar clubul Universitatea
i-a transmis un mesaj cu ocazia
despãrþirii. “Finalul aventurii la
ªtiinþa în aceastã lunã pentru
fundaºul Apostol Popov, datoritã contractului încheiat la termen. Clubul Universitatea Craiova îi mulþumeºte lui Apostol

te. Liderul mondial a avut 5-0 ºi a
încheiat cu 6-1, dupã 39 de minute, fãrã a pierde pe serviciul adversarei. În partea secundã, Muguruza a revenit în meci, ajutatã ºi
de serviciu ºi a condus cu 4-2.
Simona a revenit însã ºi a egalat la
4-4, agãþându-se de fiecare punct,
nelãsând-o pe ibericã sã capete
încredere. A urmat un ghem foarte lung, de aproape un sfert de orã,
pe serviciul româncei, care s-a
dovedit decisiv pentru stabilirea
primei finaliste. În cealaltã semifi-

Adus în vara lui 2015 de la cea
mai titratã echipã din Bulgaria,
ÞSKA Sofia, Apostol Popov a
fost unul dintre marile câºtiguri
ale formaþiei noastre. Inteligent
în joc, cu un plasament impecabil, agresiv ºi un bun pasator,
internaþionalul bulgar a fost stâlpul defensivei alb-albastre pentru trei ani” menþioneazã clubul
craiovean.

SCM Craiova a solicitat wild-card
pentru Champions League
Clubul SCM Craiova
a solicitat o invitaþie pentru a participa în ediþia
urmãtoare a Champions
League, ea având dreptul de a face acest lucru din postura de vicecampioanã a României. EHF a primit 26 de
cereri de înregistrare în
Liga Campionilor ºi va
anunþa lista finalã a
echipelor care intrã direct în grupe, respectiv
în calificãri, peste 10
zile. 18 echipe campioane naþionale plus Danemarca ºi Hungaria (cu
2 echipe) au solicitat
cerere de înscriere în
ediþia viitoare a Ligii Campionilor la handbal feminin.
Alte ºase echipe, printre care ºi SCM Craiova, au solicitat wild card pentru prinicipala competiþie europeanã din handbalul feminin. Printre cele 6 sunt ºi 3
foste adversare ale Craiovei în ediþia trecutã a Cupei
EHF: Brest, Lada ºi Kastamonu. Lista finalã a tuturor
participantelor va fi confirmatã la reuniunea Comitetului Executiv al EHF, desfãºuratã luni, 18 iunie, la
Glasgow, Scoþia.

Simona Halep, a treia finalã la Roland Garros!
Simona Halep s-a calificat, ieri,
pentru a treia oarã în finala turneului de Mare ªlem de la Roland Garros. Dupã finalele din 2014 ºi
2017, actualul lider mondial a ajuns
în ultimul act ºi la ediþia de anul
acesta a Openului francez, dupã ce
a învins-o în semifinale pe spaniola Garbine Muguruza Blanco, locul 3 în lume, scor 6-1, 6-4. Primul set a fost la discreþia româncei, care a atacat când a avut ocazia ºi a speculat ezitãrile ibericei,
care a comis multe erori neforþa-

pentru profesionalismul de care
a dat dovadã ºi pentru modul în
care s-a dãruit ºi a apãrat culorile alb-albastre. 61 de meciuri,
4.836 de minute, douã goluri ºi
douã pase de gol în 3 ani: acestea sunt cifrele bulgarului convertit în oltean la Universitatea
Craiova. Jos pãlãria pentru unul
dintre cei mai longevivi strãini
din istoria recentã a ªtiinþei.

nalã s-au întâlnit asearã americancele Sloane Stephens ºi Madison
Keys, într-o reeditare a finalei de
la US Open 2017. Finala se va disputa sâmbãtã dupã-amiazã, iar
Halep nu poate pierde locul 1 WTA,
indiferent de rezultatul acestei finale. În semifinalele masculine se
vor întâlni Rafael Nadal (Spania,
cap de serie 1) – Juan Martin del
Potro (Argentina, cap de serie 5)
ºi Dominic Thiem (Austria, cap de
serie 7) – Marco Cecchinato (Italia, locul 72 ATP).

Lista echipelor care au
dreptul sã se înscrie conform clasamentului ºi au
depus cerere în acest
sens: Hypo (Austria), RK
Podravka Vegeta (Croaþia),
DHK Banik Most (Cehia),
Kobenhavn Handbold,
Odense HC (ambele din
Danemarca), Super Amara Bera Bera (Spania),
Metz Handball (Franþa),
Thüringer HC (Germania), Györi Audi ETO KC,
FTC Rail Cargo Hungaria
(ambele din Ungaria),
Jomi Salerno (Italia),
WHC Buducnost (Muntenegru), Vipers Kristiansand (Norvegia), MKS
Perla Lublin (Polonia), CSM Bucureºti (România),
Rostov-Don (Rusia), RK Krim Mercator (Slovenia),
ZORK Jagodina (Serbia), IK Sävehof (Suedia) ºi
Muratpasa BSK (Turcia).
Lista echipelor care au solicitat wild-card: SCM
Craiova (România), Brest Bretagne Handball (Franþa), SG BBM Bietigheim (Germania), Larvik HK (Norvegia), Handball Club Lada (Rusia) ºi Kastamonu
Belediyesi GSK (Turcia).

