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Semnatã de istoricul Larry Watts....

Nu ºtim dacã recenta carte „Oaia albã, în turma
neagrã” ( Ed RAO 2018) a istoricului american dr.
Larry Watts, menitã a schimba modul în care privim
istoriografia României, ca ºi în cazul monumentalelor
anterioare volume, „Fereºte-mã Doamne de prieteni”
( 2011) ºi „Cei dintâi vor fi cei din urmã” ( 2015) va fi
premiatã de Academia Românã sau de alte foruri ºtiinþifice, dar suntem în faþa unei cercetãri istorice de

excepþie. Nu existã, dupã cunoºtiinþele noastre, un
demers istoriografic similar, o radiografie atât de corectã asupra istoriei noastre recente. Ceea ce pe mulþi
supãrã. România a fãcut parte, în perioada Razboiului Rece din Pactul de la Varºovia, paradoxal, cea mai
periculoasã alianþã militarã pentru ea. Demonstraþia
logicã a istoricului dr. Larry Watts se reazemã pe documente de necontestat ºi fiecare paginã a cãrþii sale,
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400 la numãr, are un subsol cu trimiterile fãcute de
autor. Prin studierea documentelor existente în Arhivele Naþionale ale României ºi Washington DC. De
altfel nu existã raþionament care sã nu fie emanaþia
citãrii unei surse veridice. Lansatã zilele trecute ºi la
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” din
Craiova, cartea „Oaia albã în turma neagrã” s-a
bucurat de un real succes despre care am vorbit.
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Singapore: Un summit expres!
MIRCEA CANÞÃR
Pregãtirile elaborate au durat mult,
surmontând destule reticenþe reciproce, în schimb, summitul propriu-zis va
fi scurt. Donald Trump a sosit ieri la
Singapore (20:30 ora localã) s-a întreþinut cu preºedintele sud-coreean
Moon Jae-in, care a fãcut eforturi
imense pentru organizarea întâlnirii,
a dejunat cu premierul singaporez,
Lee Hsien Loong, în timp ce liderul
nord-coreean a sosit încã de duminicã dimineaþã. Într-o conferinþã de presã, secretarul de stat american, Mike
Pompeo, a estimat cã SUA „sunt pregãtite sã ofere Coreei de Nord condiþii de securitate unice, diferite de cele
propuse pânã acum, în schimbul denuclearizãrii complete, verificabile ºi
ireversibile”, dar cã va fi în continuare încã mult de lucru. S-a arãtat
totuºi optimist în privinþa ºanselor
de reuºitã a primei întâlniri – consideratã istoricã – între preºedintele
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SUA ºi liderul Coreei de Nord. Oficialii SUA ºi Coreei de Nord s-au reîntâlnit ieri, într-o nouã reuniune de
lucru, pentru ultimele reapropieri a
poziþiilor, pe chestiunile încã nearmonizate. Dar Mike Pompeo a menþionat cã dialogul Washington-Phenian
„avanseazã rapid”. Ca o parantezã,
delegaþia americanã mai cuprinde pe
John Bolton, consilier pe securitate
naþionalã ºi John Kelly, secretarul general al Casei Albe. Donald Trump ºi
Kim Jong-un se vor afla, faþã în faþã,
în insula Sentosa, astãzi, începând cu
ora 4 la Bucureºti, pe coasta insuleistat, într-un palat luxos – Hotelul
Capella – flancat de vegetaþie. Kim
Jong-un va pãrãsi Singapore, la 5 ore
de la debutul summitului. În meniul
discuþiilor, între altele: un acord de
pace între cele douã Corei, în continuare din punct de vedere tehnic în
rãzboi, dupã armistiþiul din 27 iulie

1973, ridicarea sancþiunilor, normalizarea relaþiilor. Asta, în afara problemei principale: denuclearizarea
Peninsulei. Summitul este considerat
deja o micã victorie pentru Kim Jongun, care realizeazã un deziderat maxim, pe care nici tatãl sãu Kim Jongil, nici bunicul sãu, Kim Il-sung, nu
l-au putut atinge: aºezarea la aceeaºi
masã de discuþii cu preºedintele primei puteri mondiale, pentru a trata
de la egal la egal. Securitatea zonei
este una specialã: Hotelul Capella, pe
insula Sentosa, a fost preferat Hotelului Shangri-La, unde a fost cazat
Donald Trump ºi unde au fost primiþi
Merendra Modi, premierul indian, ºi
James Mattis, ministrul american al
apãrãrii, într-o discuþie pe probleme
de securitate în weekendul recent.
Sunt peste 5.000 de ziariºti prezenþi
la Singapore, toatã planeta priveºte
spre insula-stat ºi aºteaptã cu nerãd-

bare dacã cei doi lideri, Donald Trump
ºi Kim Jong-un, vor reuºi sã se comporte pânã în ultimul moment al întrevederii, aºa cum sunt fãgãduinþele. O discuþie, deloc inventatã de ziariºti: cine va suporta factura totalã a
întâlnirii care s-ar putea ridica la 20
milioane dolari. Sancþiunile impuse
Coreei de Nord de SUA, împiedicã
teoretic pe americani sã-ºi însuºeascã toate cheltuielile. Ministrul apãrãrii singaporez, Ng Eng Hen a declarat cã guvernul sãu va suporta o
parte din aceste cheltuieli. Aºteptãrile sunt mari, Seulul trãieºte cu febrilitate aceste momente, deloc indiferente ºi Phenianului. Într-o regie îndelung preparatã, probabil cã
întâlnirea nu se va reduce doar la o
simplã strângere de mânã între Donald Trump ºi Kim Jong-un, principalii beneficiari urmând a fi coreenii, din Nord ºi din Sud.

Un nou program pentru Corpul
european de solidaritate
Pentru urmãtorul buget pe termen lung al
UE post-2020, Comisia propune un nou program pentru Corpul european de solidaritate
cãruia sã i se aloce 1,26 miliarde euro. Scopul
este de a extinde oportunitãþile pe care acesta
le oferã. Noul program va permite unui numãr
de cel puþin 350.000 de tineri europeni sã
sprijine comunitãþile în situaþii de necesitate
între 2021 ºi 2027 prin voluntariat, stagii ºi
plasament în muncã. Propunerea adoptatã
consolideazã Corpul european de solidaritate
pentru perioada bugetarã urmãtoare.
Noul program se va baza pe realizãrile
Corpului din cursul primilor sãi ani de existenþã ºi creeazã un punct de acces unic
pentru tinerii dispuºi sã se implice în activitãþi de solidaritate. Activitãþi de voluntariat pentru a sprijini operaþiunile de
ajutor umanitar în þãri din afara UE:
adãugarea la Corpul european de solidaritate a acestui sistem al UE bine consacrat
de ajutor umanitar, care, pânã în prezent,
a funcþionat sub denumirea de Voluntari
UE pentru ajutor umanitar va oferi oportunitãþi de voluntariat în afara UE ºi va
completa oportunitãþile existente în cadrul
Corpului de solidaritate de implicare în
activitãþi de voluntariat, în mod individual
sau în grup, de a urma un stagiu sau de a

obþine un loc de muncã într-un domeniu
Comisarul pentru buget ºi resurse umane, Günther
de solidaritate în Europa sau în afara ei. H. Oettinger:
Un acord rapid asupra întregului buget
„Solidaritatea se numãrã printre valorile
pe termen lung al UE ºi asupra propuneriesenþiale în Uniunea Europeanã, iar succesul
lor sale sectoriale este esenþial pentru a se
Corpului european de solidaritate aratã cã existã o
asigura faptul cã fondurile UE vor da recerere mare de participare la activitãþi de solidarizultate pe teren cât mai curând posibil. Întate în rândul tinerilor. Acesta este motivul pentru
târzierile ar putea pune sub semnul întrecare am majorat semnificativ mijloacele financiare
bãrii implementarea programului pentru
pentru Corpul european de solidaritate în cadrul
primul an al Corpului european de solidaurmãtorului buget al UE.”
ritate. Un acord în 2019 privind urmãto○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
rul buget pe termen lung ar asigura o tranTibor Navracsics, comisarul pentru educaþie,
ziþie fãrã probleme între actualul buget pe culturã, tineret ºi sport:
termen lung (2014-2020) ºi noul buget,
„Prin prezenta propunere, Comisia Europeanã a
precum ºi previzibilitatea ºi continuitatea
confirmat angajamentul ei de a consolida solidaritafinanþãrii, în beneficiul tuturor.
tea ºi de a responsabiliza tinerii. Luãm toate
MARGA BULUGEAN
mãsurile necesare pentru a permite Corpului
european de solidaritate sã evolueze într-o largã
comunitate de oameni ºi organizaþii, gata sã sprijine
persoanele aflate în dificultate de pe continentul
nostru ºi dincolo de graniþele sale, contribuind la
construirea unor societãþi reziliente ºi bazate pe
coeziune. La rândul lor, tinerii vor obþine noi
competenþe, vor lega noi prietenii ºi vor cãpãta un
puternic sentiment de identitate europeanã.”
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

- A progresat lumea, Popescule.
Înainte cucereai o femeie cu
o floare, acum e musai sã ai
Mercedes.

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea
forþei de muncã:
„Bazatã pe experienþa acumulatã pânã în prezent,
aceastã propunere prevede o abordare mai inclusivã ºi mai flexibilã ºi, în final, o mai mare libertate
de alegere pentru participanþi, indiferent dacã
aceºtia ar dori sã urmeze un plasament de voluntariat sau unul profesional.”
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„Oaia albã în turma neagrã”, o radiografie
corectã asupra istoriei noastre recente
Nu ºtim dacã recenta carte „Oaia albã, în turma neagrã” ( Ed RAO 2018) a istoricului american dr. Larry Watts, menitã a schimba modul în
care privim istoriografia României, ca ºi în cazul
monumentalelor anterioare volume, „Fereºte-mã
Doamne de prieteni” ( 2011) ºi „Cei dintâi vor fi cei
din urmã” ( 2015) va fi premiatã de Academia
Românã sau de alte foruri ºtiinþifice, dar suntem
în faþa unei cercetãri istorice de excepþie. Nu existã, dupã cunoºtiinþele noastre, un demers istoriografic similar, o radiografie atât de corectã
asupra istoriei noastre recente. Ceea ce pe mulþi
supãrã. România a fãcut parte, în perioada Razboiului Rece din Pactul de la Varºovia, paradoxal, cea mai periculoasã alianþã militarã pentru
ea. Demonstraþia logicã a istoricului dr. Larry
Watts se reazemã pe documente de necontestat
ºi fiecare paginã a cãrþii sale, 400 la numãr, are
un subsol cu trimiterile fãcute de autor. Prin studierea documentelor existente în Arhivele Naþionale ale României ºi Washington DC. De altfel
nu existã raþionament care sã nu fie emanaþia
citãrii unei surse veridice. Lansatã zilele trecute
ºi la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” din Craiova, cartea „Oaia albã în turma

O activitate febrilã
la Biblioteca Judeþeanã

neagrã” s-a bucurat de un real succes despre care
am vorbit. Studiile prezentate de autor atestã
ofensiva politicã a Bucureºtiului, pentru aº proteja interesele, dar ºi mãsurile defensive ºi de
contraofensivã ale Moscovei ºi aliaþiilor sãi de la
începutul anilor 1960, pânã la sfârºitul anului
1989. Tratatã cu rigoare ºtiinþificã, autenticã sunt
„dosarele fierbinþi”, precum Criza rachetelor din
Cuba (1962); debutul activitãþii de intermediere a
României între Washington ºi Hanoi, în timpul
Rãzboiului din Vietnam; operaþiunile clandestine
pe care, în perioada 1965 – 1989 le-a pus în aplicare pentru a limita capacitatea României, de aº urma
cursul special ºi de a sabota relaþiile acesteia cu
Occidentul, cu China ºi þãrile în curs de dezvoltare;
eforturile depuse de România în prima jumãtate a
anilor 1980, pentru transformarea Pactului de la
Varºovia dintr-o alianþã militarã într-una cu caracter preponderent economic ºi social. Apãrutã în anul
împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire, cartea
„Oaia albã în turma neagrã” are ºi simbolisticã
aparte asupra cãreia autorul ne îndeamnã la reflectare. Neîndoielnic, Larry Watts este un mare
istoric, dar în acelaºi timp ºi un bun prieten al
românilor, cãrora le spune Adevãrul.

care o poartã sala de desfãºurare a
evenimentului. “Ne aflãm într-o
salã, care poartã o denumire simPrezenþa istoricului americanbolicã, este vorba de Sala Acad.
Larry Watts, vineri, la Biblioteca
Dinu C. Giurescu, prieten al tutuJudeþeanã „Alexandru ºi Aristia
ror celor prezenþi la acest eveniAman” din Craiova, prilejuitã de lanment. Acum, cã a trecut în eternisarea recentei sale cãrþi “Oaia albã
tate, cu atât mai mult numele Giuîn turma neagra” (Ed. RAO,
rescu înseamnã foarte mult pen2018), s-a constituit, aºa cum era
tru noi, cei de la aceastã masã, dar
de aºteptat, într-un eveniment de
ºi pentru fiecare în parte. ªi nu în
referinþã în viaþa spiritualã a Cetãultimul rand, pentru noi ca instituþii. Referiri la cartea menþionatã au
þie, care suntem depozitarii întreavut ziariºtii Victor Roncea ºi Mirgii averi, iar averea lui Dinu C.Giucea Canþãr, precum ºi istoricul
rescu erau cãrþile ºi lucrurile pe
Gheorghe Oniºoru. Prezenþa aucare le-a lãsat în urma lui. Avem
torului a fost salutatã de preºedinaici o piesã de mobilier de la bunitele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
cul marelui academician, mobilier
Prioteasa. Moderatorul evenimencare dateazã de pe vremea lui Catului, unul de referinþã în urbea
rol I, singura piesã de mobilier pe
noastrã culturalã, a fost chiar macare a putut sã o salveze de pe stranagerul Bibliotecii Judeþene „Aleda Berzei, din casa luatã cu forþa
xandru ºi Aristia Aman” din Craiode regimul comunist”, a explicat
va, prof.dr Lucian Dindiricã, care
Lucian Dindiricã, managerul Biblioa subliniat rezonanþa numelui pe
tecii Judeþene.
Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:
“Larry Watts, prietenul nostru ne face o nouã suprizã, sã vinã la Craiova ºi sã prezinte aceastã monumentalã carte, dupã ce a fost lansatã la
Bucureºti. Desigur, putea sã se ducã oriunde în þarã, cã ar fi fost extrem
de bine premitã aceastã lucrare. Dar a ales sã fie astãzi, aici, la Craiova, la
Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”. Vrem sã-i tarnsmitem
lui Larry Watts cã este foarte apreciat ºi iubit în aceastã zonã. De câþiva
ani suntem mai îndrãgostiþi de istorie compartiv cu altã datã ºi încercãm
sã reparãm ceea ce am învãþat la istorie ºi am început sã înþelegem cu
exactitate cum s-au desfãºurat evenimentele în cronologia realã..”

„Larry are darul sã scrie cãrþi
care circulã repede”
Jurnalistul Victor Roncea l-a
însoþit pe Larry Watts la Craiova,
aºa cum a fãcut-o de altfel la toate
lansãrile de carte ale istoricului
american ºi a mulþumit în primul
rand gazdelor. “Mulþumesc foarte
mult Bibliotecii Judeþene ºi vreau
sã spun cã sunt aici în dublã calitate ºi ca jurnalist care îl cunoaºte
foarte bine pe Larry Watts, de vreo
27 ani, dar ºi ca soþ al fotografei
Cristina Nichituº Roncea care doneazã o lucrare cu profesorul Giurescu. Lucrarea face parte dintr-o
expoziþie de la Bucureºti, ºi este
ceva special oferit Bibliotecii, în
memoria acad. Dinu C Giurescu,
care a fost ºi un prieten al lui Larry
Watts, Larry cunoscându-l pe domnul profesor Giurescu în 1970.
Larry are darul sã scrie cãrþi care
circulã repede, sunt copiate ºi rãspândite pe internet pentru simplu
motiv, cã în sfârºit, un istoric
strãin, spune adevãrul despre România. Dupã secole de propagandã
neagrã împotriva României, dacã ne
gândim la faptul cã în 1949, Marx
ºi Engels îºi propunem extirparea
românilor, uite cã vine Larry Watts
ºi ne dezvãluie toate aceste fapte
ascunse sub preºul istoriei ºi al min-

ciunii care s-a propagat în aceste
ultime decenii”, a menþionat jurnalistul Victor Roncea.

„Lansarea acestei cãrþi
este o sãrbãtoare”

O intervenþie interesantã a avuto jurnalistul Mircea Canþãr, care
a apreciat faptul cã autorul în acest
volum a fãcut o serie de referiri vizând, precumpãnitor, luminile din
diplomaþia româneascã în perioada
Rãzboiului Rece, momentele ei de
maximã inspiraþie ºi eficienþã. “Este
un eveniment fiecare carte lansatã
la Bibliotecã, dar lansare cãrþii lui
Larry Watts, dupã alte douã lucrãri
monumentale, una dintre acestea
lansatã la Sala Albastrã a Universitãþii din Craiova, este o sãrbãtoare
din punctual meu de vedere. Larry
Watts ne redã nouã momente din
istoria noastrã naþionalã aºa cum nu
a fãcut-o niciunul dintre istoricii
noºtri, deºi încercãri au mai fost în
acest teritoriu. Cartea are mai multe capitole, dar cel care mi-a reþinut atenþia este acel capitol care se
referã la medierea pe care o face
Bucureºtiul între America ºi Vietnam, în timpul negocierilor de pace
ºi Larry Watts reuºeºte ceea ce nu
s-a reuºit prin alte încercãri. Autorul reuºeºte sã ne convingã de rolul
diplomaþiei credibile de ka Bucureºti, ca actor important în aceastã
mediere...Demonstraþia lui Larry
Watts este impecabilã ºi vreau sã
spun cã documentarea este fabuloasã. În concluzie, este o carte truditã”, susþine jurnalistul craiovean.

„Avem în faþa noastrã
un bun prieten al românilor”

Istoricul Gheorghe Oniºoru a
completat seria interveþilor de la
aceastã lansare de carte, domnia sa prezentând o viziune dintro perspectivã istoricã. “Sunt destul
de emoþionat pentru cã voi vorbi la
cald de o carte despre care se va
scrie mult, vor curge valuri de cernealã. Este o trilogie ºi aºa cum îl
cunosc pe istoric Watts nu se va
opri aici. Avem în faþa noastrã un
bun prieten al românilor, care cunoaºte limba noastrã, care a studiat
nu doar documentele americane, ci
ºi documentele noastre. Larry în
acest volum vine ºi spune lucrurilor pe nume, face apel la document

diplomatice foarte importante. Trebuie sã ne asumãm lucrurile aºa
cum sunt, nu putem sã facem abstracþie de la anumite momente ale
istoriei noastre centenare...”, a explicat istoricul Oniºoru, fãcând apel
la public sã cumpere cartea ºi sã o
citeascã cu pixul în mânã.

„Eludarea controlului sovietic
era prioritatea principalã
a celei mai mari pãrþi a elitei
comuniste din România”

Istoricul Larry Watts subliniazã
în cartea sa faptul cã acþiunile politice ale României nu au fost concepute doar, ºi nici mãcar în primul
rând, pentru a se opune Uniunii
Sovietice – o percepþie eronatã care
a dus deseori la interpretãri greºite
ale eforturilor depuse de România
pentru a ajunge la o înþelegere echitabilã cu Moscova. Politica Bucureºtiului a fost structuratã pornind
de la un obiectiv mai amplu – acela
de a atrage Uniunea Sovieticã spre
o abordare consultativã instituþionalã ºi pentru a crea un climat global de securitate care sã împiedice
Moscova sã foloseascã unilateral
forþa militarã coercitivã, susþinând
concomitent dezideratul de egalitate al statelor mici ºi mijlocii pe scena internaþionalã – împingând necontenit conducerea sovieticã pe
calea dezarmãrii nucleare ºi a unei
abordãri a relaþiilor interstatale pe
baze eliberate de considerente ideologice. „Eludarea controlului sovietic era prioritatea principalã a celei
mai mari pãrþi a elitei comuniste din
România chiar ºi înainte de moartea lui Stalin, în martie 1952. Unul
dintre principalele motive era ostilitatea pe care Rusia bolºevicã o nutrea faþã de prezenþa însãºi a României în cadrul Cominternului
unde, în 1924-1943, autoritãþile de
la Moscova ordonaserã tuturor
membrilor acestuia sã militeze ºi sã
acþioneze pentru distrugerea statului român. Douã decenii de cooperare ºi de operaþiuni antiromâneºti
lãsaserã o amprentã notabilã asupra mentalitãþii celorlalþi lideri comuniºti. Când au preluat puterea în
þãrile comuniste din Europa de Est,
foºtii cominterniºti au continuat sã
manifeste aceleaºi atitudini ºovine
la adresa românilor.”, a precizat
Larry Watts, la Craiova.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Bicicliºtii ºi cãruþaºii „sancþionaþi”
cu veste reflectorizante de poliþiºtii de la Rutierã
Poliþiºti din cadrul Inspectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj au desfãºurat, ieri, o serie de activitãþi preventive, în cadrul Campaniei de Prevenire a accidentelor
rutiere în care sunt implicaþi conducãtorii de vehicule cu
tracþiune animalã ºi bicicliºtii. Astfel, peste 100 de
cãruþaºi ºi bicicliºti au fost „sancþionaþi” cu veste reflectorizante, pentru a fi vizibili în trafic, dar au fost aplicate ºi
26 de amenzi conducãtorilor auto, în cinci cazuri fiind
vorba despre alcool la volan.
Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, ieri, poliþiºti din cadrul
Serviciului Rutier Dolj – Biroului

Drumuri Naþionale ºi Europene ºi
Biroului Rutier Craiova, împreunã cu poliþiºti din cadrul Serviciu-

lui Ordine Publicã, Secþiei 2 Poliþie Craiova, Secþiei 3 Poliþie Ruralã Bucovãþ ºi Secþiei 4 Poliþie
Ruralã Coºoveni au executat o
acþiune în zona adiacentã Târgului de Sãptãmânã ”Fãcãi”, precum
ºi pe DN 55, DN 56 ºi DN 6.
Activitatea a avut drept scop conºtientizarea conducãtorilor de vehicule cu tracþiune animalã ºi bicicliºtilor cu privire la importanþa
respectãrii normelor rutiere ºi adoptãrii unei conduite preventive în
trafic, urmãrindu-se, astfel, prevenirea accidentelor rutiere în
care sunt implicate aceste categorii de participanþi la trafic. Pentru creºterea vizibilitãþii în trafic,
peste 100 de cãruþaºi ºi bicicliºti
au fost „sancþionaþi„ cu veste reflectorizante, poliþiºtii înmânându-le totodatã ºi flyere cu recomandãri ºi sfaturi preventive.
„De asemenea, în cadrul acþiunii, poliþiºtii au constatat ºi 26
de abateri sãvârºite de conducãtorii auto, pentru care au aplicat
amenzi în valoare de 12.600 lei,
5 dintre acestea fiind pentru conducere sub influenþa alcoolului.

Totodatã, au fost reþinute în vederea suspendãrii dreptului de a
conduce autovehicule pe drumurile publice 7 permise ºi a fost

retras 1 cerificat de înmatriculare”, ne-a declarat inspector principal Cosmin Grãdinaru, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Închisoare cu suspendare pentru tânãrul care a jefuit casa de pariuri
din centrul Craiovei cu pistol de jucãrie
Marian Mãdãlin Boericã, tânãrul de 24 de
ani, din Craiova, care, la începutul lui martie,
înarmat cu un pistol de jucãrie, a intrat într-o
agenþie de pariuri sportive din centrul Craiovei,
a ameninþat-o pe angajatã ºi a fugit cu 7.000 de
lei, a fost condamnat. El a recunoscut comiterea
faptelor, a cerut sã beneficiaze de reducerea
limitelor de pedeapsã ºi a primit 3 ani de închisoare cu suspendare ºi 120 de zile de muncã în
folosul comunitãþii, fiind pus în libertate. Hotãrârea a fost luatã de Judecãtoria Craiova ºi nu
este definitivã, putând fi atacatã cu apel la
Curtea de Apel Craiova.
Magistraþii Judecãtoriei Craiova au pronunþat sentinþa lui
Marian Mãdãlin Boericã, tânãrul de 24 de ani din Craiova,
autorul jafului cu pistol de jucãrie de la casa de pariuri sportive din centrul oraºului. Inculpatul, acuzat de tâlhãrie calificatã, a recunoscut comiterea faptelor ºi a cerut sã fie judecat în
procedura simplificatã, cu reducerea limitelor de pedeapsã,
astfel cã a fost condamnat la primul termen de judecatã. Instanþa i-a aplicat o pedeapsã de 3 ani închisoare cu suspendare pe durata unui termen de încercare de 4 ani, timp în care
trebuie sã respecte o serie de obligaþii ºi 120 de zile de muncã
în folosul comunitãþii: „condamnã pe inculpatul Boericã
Mãdãlin Marian, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru sãvârºirea infracþiunii de tâlhãrie calificatã. (...) Suspendã executarea pedepsei sub supraveghere, pe o duratã de 4 ani. (...)
Impune inculpatului Boericã Mãdãlin Marian, pe parcursul

termenului de supraveghere, obligaþia de a presta o muncã
neremuneratã în folosul comunitãþii, pe o perioadã de 120
zile. În temeiul art. 404 alin. 2 C.proc.pen., obligaþia de a
presta o muncã în folosul comunitãþii va fi executatã în cadrul Primãriei municipiului - SC Salubritate Craiova SRL
sau în cadrul Primãriei Municipiului Craiova - Regia Autonomã de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ. (...) Constatã încetatã de drept mãsura arestului preventiv a inculpatului Boericã Mãdãlin Marian. Dispune punerea de îndatã în libertate a inculpatului Boericã Mãdãlin
Marian, de sub puterea mandatului de arestare preventivã nr.
19/04.03.2018, emis de Judecãtoria Craiova”, se aratã în
hotãrârea instanþei. Sentinþa nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel la Curtea de Apel Craiova.

A fost prins a doua zi dupã jaf

Reamintim cã, vineri, 2 martie a.c., în jurul orei 22.45 poliþiºtii craioveni au fost sesizaþi prin 112 cu privire la faptul cã un
bãrbat a pãtruns într-o agenþie Superbet din centrul oraºului, în
zona Unirea, a ameninþat-o pe angajatã cu un pistol ºi a fugit cu
toate încasãrile, respectiv 7.000 de lei. Bãrbatul nu avea faþa
acoperitã, iar echipa de cercetare, coordonatã de un procuror
de la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Craiova, a reuºit, sâmbãtã dupã-amiazã, sã punã mâna pe autorul jafului. S-a stabilit
cã era vorba despre Marian Mãdãlin Boericã, de 24 de ani, din
Craiova. Poliþiºtii au descins la locuinþa acestuia, o camerã în
cãminul Liceului „Charles Laugier”, ºi au gãsit pistolul folosit
în jaf, o armã din plastic, lucru pe care angajata agenþiei de
pariuri nu avea, însã, cum sã îl ºtie. În plus, oamenii legii au
gãsit ºi banii sustraºi de tânãr. Acesta a fost ridicat ºi dus la
sediul Poliþiei Municipiului Craiova pentru audieri ºi le-a declarat oamenilor legii cã sãrãcia l-a împins sã comitã asemenea
faptã. Nu are nici un fel de venituri, ºi-a încercat norocul la
muncã în strãinãtate, însã s-a întors acasã ºi mai juca din când
în când fotbal pentru echipa A.S. Voinþa Belcin, din Liga a V-a
doljeanã, la care este legitimat din anul 2015.
Procurorii Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova
au finalizat cercetãrile ºi l-au trimis în judecatã pentru comiterea infracþiunii de tâlhãrie calificatã. Dosarul a fost analizat în camera preliminarã a Judecãtoriei Craiova, iar instanþa a dispus, pe 7 mai a.c., începerea procesului în acest caz,
constatând legalitatea rechizitoriului ºi a probatoriului.
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Scriitorul Cãtãlin Ghiþã, la Întâlnirile SpectActor
Scriitorul Cãtãlin Ghiþã este invitatul lui
Nicolae Coande, la Întâlnirile SpectActor.
Profesor universitar dr. la Facultatea de
Litere a Universitãþii din Craiova, Cãtãlin Ghiþã va susþine, duminicã, conferinþa
“Iarna patriarhilor. Timpul egalitãþii dinTema conferinþei anunþate este,
dupã cum spune ºi titlul, egalitatea dintre bãrbaþi ºi femei, scriitorul Cãtãlin Ghiþã dorind sã arate de unde a pornit aceastã competiþie între cele douã sexe ºi cum
s-a manifestat de-a lungul timpului ºi pânã astãzi. „Încã din zorii
modernitãþii ºi chiar în perioadele
anterioare, femeile au încercat sãºi afirme statutul de egalitate socialã în raport cu bãrbaþii, însã
eforturile de emancipare le-au fost
subminate constant”, este de pãrere Cãtãlin Ghiþã, exprimându-se
în textul de prezentare al conferinþei. Tot în preambulul discuþiilor de duminicã, profesorul craiovean mai dezvãluie ºi care a fost
factorul care, o bunã perioadã, a
spulberat ideea de egalitate dintre
bãrbaþi ºi femei: factorul religios.
„România stã, la acest capitol, mai
bine decât media americanã în
ceea ce priveºte egalitatea condiþiilor de salarizare, dar mult mai
prost decât aceeaºi medie în ceea
ce priveºte violenþa domesticã”,
considerã scriitorul Cãtãlin Ghiþã. În opinia profesorului craiovean, bãrbaþii s-au temut de femei, „în primul rând fiindcã aceº-

tre femei ºi bãrbaþi”. Întâlnirea va fi gãzduitã în sala ”Ia te uitã!” a Teatrului Naþional “Marin Sorescu”, de la ora 11. Conferinþa se desfãºoarã sub egida România
2018 – Centenarul Inteligenþei Româneºti, iar intrarea publicului este liberã.

tia nu au admis sã împartã puterea cu o fiinþã consideratã inferioarã din punct de vedere fizic
ºi, ulterior, fiindcã au înþeles foarte
bine cã singurul mod în care
structurile patriarhale îºi puteau
menþine legitimitatea era prin distribuirea bãrbaþilor în poziþii de
autoritate, pe criterii care nu þineau de merite sau de performanþe cuantificabile obiectiv, ci numai
de apartenenþa la genul privilegiat.
Acum însã, a venit iarna patriarhilor ºi, odatã cu aceasta, timpul
egalitãþii dintre femei ºi bãrbaþi”.

„Coliba din mijlocul palatului.
Frica ºi marile idei”

Cãtãlin Ghiþã este, din 2015,
prof. univ. dr. hab. la Facultatea
de Litere a Universitãþii din Craiova ºi membru al ªcolii Doctorale „Al. Piru”, unde conduce
doctorate în literaturã comparatã ºi în studii culturale. Din anul
2017, este ºi director al Centrului Internaþional de Studii de Esteticã a Receptãrii din cadrul Universitãþii din Craiova. Principalele sale domenii de cercetare
sunt: poezia vizionarã europeanã,
romantismul din perspectivã

comparatistã, frica ºi anxietatea
în istoria mentalitãþilor, relaþiile
intelectuale dintre Orient ºi Occident ºi estetica receptãrii. A
obþinut douã doctorate - în literatura românã, la Universitatea
din Craiova, în 2003 ºi în literatura englezã, la Tohoku University, în 2007. Cercetãtor postdoctoral la Universitatea din Craiova
(2010-2013). Doctor abilitat al
Universitãþii „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaºi (2014). Între 2013
ºi 2016, a fost director de proiect în cadrul grupului de cercetare avansatã Inter-Disciplinary.Net, Oxford, sub auspiciile cãruia a organizat, alãturi de dr.
Magdalena Hodalska (Universitatea Jagiellonã, Cracovia), conferinþa ºtiinþificã Fears and Anxieties in the 21st Century, gãzduitã
de Mansfield College, University
of Oxford. Este cercetãtor invitat la mai multe universitãþi europene ºi a publicat mai multe cãrþi
de criticã literarã ºi literaturã
comparatã, cea mai recentã „Coliba din mijlocul palatului. Frica
ºi marile idei”, apãrutã la Editura
„Cartea Româneascã”, în 2018.
LAURA MOÞÎRLICHE

Procentaj mare de prezenþã la Evaluarea
Naþionalã, dar se aºteaptã rezultatele

Reprezentanþii Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj sunt, în datele prezentate, mulþumiþi de rezultatele obþinute la „Evaluarea Naþionalã”, ºi, cel puþin statistic, nimeni nu-i poate contrazice. „Avem
un procentaj de peste 92% 92,55% - în ceea ce priveºte prezenþa la probã. Centrele de Examen s-au prezentat foarte bine, din

punctul de vedere al desfãºurãrii
examenului. S-a constatat prezenþã totalã la Colegiile Naþionale „Carol I”, „Fraþii Buzeºti”, „Elena
Cuza”, ªcolile Gimnaziale „Gheorghe Þiþeica”, „Mircea Eliade”,
„Mihai Viteazul”, toate din Craiova, precum ºi la unitãþile de învãþãmânt din comunele Brãdeºti, Sadova, Galicea Mare, Drãgoteºti,

Ieri, 11 iunie, s-a desfãºurat prima probã, cea
de Limba ºi literatura românã, pentru absolvenþii clasei a VIII-a , din „Evaluarea Naþionalã”. În
judeþul Dolj , au participat peste 4.400 de absolvenþi ai ciclului gimnazial, din totalul de 5.319
etc. A fost ºi absenteism, aminitind unitãþile de la Periºor, Apele
Vii ºi de la ªcoala Gimnazialã din
Filiaºi ºi altele. Din pãcate, am avut
ºi un moment neplãcut, o elevã de
la Centrul din comuna Moþãþei fiind eliminatã, deoarece a fost gãsit asupra sa telefonul mobil ”, a
precizat prof. Monica Leontina
Sunã, inspector general al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

de absolvenþi ai etapei educaþionale amintite.
Conform datelor prezentate de Inspectoratul ªcolar Judeþean, în sãlile de examen s-au prezentat
4.140 de tineri, din totalul de 4.473 cu drept de
susþinere a „Capacitãþii”.

Subiecte nu foarte dificile,
dar nici speranþele la note
mari nu sunt ridicate

Emoþiile au fost mari pentru
elevi, unele nu s-au estompat nici
ulterior susþinerii probei de Limba
ºi literatura românã, dar am luat
pulsul , atât cât am putut, susþinerii „Capacitãþii”. La ieºirea din sãlile de examen, mulþi dintre tineri
arãtau cã sunt mulþumiþi, însã niciunul nu putea spune cã va obþine
o notã maximã, limita fiind undeva la 9,00: „Nu a fost foarte greu,
am avut ceva dificultãþi la subiectul de „compunere”, însã cred cã
voi obþine o notã care sã fie peste
opt. Sper sã rãmân la Colegiul
Naþional „Elena Cuza”, acolo unde
am ºi învãþat, pânã acum” - Delia Ionicã; „Mie mi s-a pãrut uºor,

iar cei care au învãþat nu au avut
dificultãþi. La „compunere” ni s-a
cerut sã vorbim despre o cetate,
indiferent care ar fi ea, cu ceea ce
se întâmplã acolo. Mã aºtept la o
notã mare” - ªtefan Miodrag
Moþa; „A fost destul de uºor. Mã
aºteptam la ceva mai greu la compunere, dar am trecut. Din ceea
ce am scris, mã gândesc cã voi
obþine o notã apropiatã de 8,80 –
9,00” – Ianoº Dumitrescu. La
prima vedere, dupã cele spuse de
cãtre candidaþi, a fost uºor, însã,
cel puþin ceea ce am auzit de la ei
nu este chiar aºa, deoarece niciu-

nul nu are speranþã la mai mult de
nota 9, una, de altefl, foarte bunã.
Am cerut ºi pãrerea unui specialist. „Au fost subiecte cu un grad
de dificultate mediu. Depinde de
formularea pe „epic”, iar „compunerea”, alt subiect, sã fie coerentã, unde trebuie sã fie o legãturã
între momentele alese, iar punctul
culminant sã fie predominant. Nu
cred cã a fost ceva foarte dificil ”
– a spus prof. Argentina Popa,
prof de Limba ºi literatura românã, la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” din Craiova.
CRISTI PÃTRU
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Anunþul tãu!
OFICIUL de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã Dolj, cu sediul în Craiova, str.Nicolaescu Plopºor, nr. 4,
cod de identificare fiscalã 9822170,
reprezentat de domnul Mihai CILIBIU, în calitate de director, intenþioneazã închirierea unui imobil cu destinaþia de arhivã în localitatea Craiova sau pe teritoriul localitãþilor limitrofe, în suprafaþã de minim 300mp
ºi maxim 600mp. Construcþia/spaþiul
destinat arhivei trebuie sã îndeplineascã caracteristicile tehnico-funcþionale ale spaþiilor ºi echipamentelor de depozitare ºi conservare a
arhivelor conform Legii nr.16/1996.
Atribuirea contractului de închiriere
se va realiza conform procedurii interne a OCPI Dolj, elaboratã în acest
sens. Documentaþia de atribuire,
caietul de sarcini, anexele aferente,
precum si procedura interna de atribuire menþionatã anterior vor fi disponibile tuturor ofertanþilor interesaþi
pe site-ul instituþiei www.ocpidolj.ro
sau la sediul instituþiei din Municipiul Craiova, str. Nicolaescu Plopºor,
nr. 4, tel. 0251.414.286. Ofertele tehnice ºi financiare vor fi primite în plicuri sigilate la secretariatul Oficiului
de cadastru ºi Publicitate Imobiliarã, camera 104, pânã pa data de
27.06.2018, ora 16.00.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã
decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte
speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/
438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.
Cu noi vei avea
propriul „job”!
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publicitate
OFERTE DE SERVICIU

FIRMÃ angajeazã lucrãtori în construcþii. Telefon: 0751/844.904.
Cauta menajerã pentru curãþenie apartament în Craiova, de
douã ori pe lunã. Telefon: 0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII

Efectuãmtransportmãrfuri, 3,5 tone. Relaþii la
telefon: 0763/869.332.
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.

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 (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 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.

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.

VÂNZÃRI DIVERSE

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 obiecte casnice,
îmbrãcãminte ºi încãlþãminte damã, televizor Philips- 100 lei, video, 50 lei. . Telefon:
0770/ 354.549.
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 frigider. Telefon:
0748/408.819.
Vând Motosapã marca BUDGET BRD
500. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Informaþii la telefon: 0251/
510.300.

marþi, 12 iunie 2018

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 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 calorifer din fontã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.

publicitate

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 þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

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

CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

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:

PIERDERI

Pierdut carnet student
eliberat de UMF Craiova pe numele Ungureanu Elena Mihaela.
Se declarã nul.
DECLAR pierdut ºi nul
carnet de student eliberat pe numele Matei
Roberto Mario, de cãtre UMF Craiova.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Craiova reia pista Pigliacelli
Oltenii au ratat transferul lui Mario Felgueiras,
care a semnat pentru Anorthosis Famagusta, ºi negociazã
aducerea portarului italian pe care l-au dorit ºi în iarnã
Universitatea Craiova încearcã sã-ºi acopere posturile
deficitare în vara aceasta, iar
cel care a ridicat cele mai multe
probleme în sezonul trecut este
cel de portar. Devis Mangia a
început campionatul cu Nicolae Calancea ºi a terminat stagiunea trecutã cu Miodrag Mitrovic, care a apãrat ºi în finala Cupei României, dar niciunul nu a dat satisfacþie, nu s-a
ridicat la nivelul echipei. De
asememea, tânãrul Laurenþiu
Popescu a primit douã ºanse ºi
s-a descurcat bine, însã antrenorul italian preferã un goalkeeper cu experienþã. Oltenii au
încercat ºi în iarnã sã transfere un portar de valoare, dar nu
au reuºit, picând pe rând variantele din Italia sau cea care îl
viza pe portughezul Mario Felgueiras, fost la FC Braºovºi CFR Cluj. „SuperMario” a
fost contactat ºi zilele trecute
de oficialii din Bãnie, însã a
ales sã semneze pentru formaþia cipriotã Anorthosis Fama-

gusta. Astfel, Universitatea sa reorientat cãtre piaþa italianã, unde Devis Mangia l-a contactat din nou pe Mirko Pigliacelli, cel care ºi în iarna trecutã fusese în vizorul Craiovei,
dar refuzase sã vinã în România. Dupã ce a retrogradat cu
Pro Vercelli în Serie C1, terminând campionatul în Serie B
pe locul 21, portarul de 25 de
ani ar fi tentat de o mutare la
câºtigãtoarea Cupei României,
atras ºi de ocazia de a evolua
în Europa League. ªi alte echipe din Italia, precum Padova,
Livorno ºi Venezia, îl doresc
pe Pigliacelii. „Stagiunea încheiatã cu o retrogradare ar
putea sã-i schimbe planurile lui
Mirko Pigliacelli. Portarul, care
mai are contract încã patru ani
cu Pro Vercelli, este dorit mult
de Universitatea Craiova, club
din prima ligã românã, care-l
are pe bancã pe Devis Mangia.
Antrenorul vrea sã-l aducã pe
portarul nãscut în 1993 pentru
a câºtiga campionatul, dupã ce

„Leuþii” lui VVrãjitoarea
rãjitoarea
au câºtigat turneul zonal

a obþinut Cupa României”,
anunþã jurnalistul italian Gianluca Marzio. În iarnã, Pigliacelli a confirmat interesul Craiovei, declarând: „Au fost discuþii deschise ºi concrete. Pentru aceasta îi mulþumesc
domnului Mangia ºi clubului cã
m-au dorit. Sunt fericit ºi mândru de acest fapt. Dar am preferat sã mã întorc acolo unde
am mai fost ºi sã accept aceastã provocare, fãrã a lua în seamã fascinaþia de a evolua în
strãinãtate sau aspectele tehnice ºi financiare. Sper ca domnul Mangia sã continue sã mã
evalueze ºi sã îmi urmãreascã
evoluþiile cu acelaºi interes”.
Crescut la Roma, Pigliacelli a
mai trecut pe la Parma, Sassuolo, Pescara, Reggina, Frosinone ºi Trapani, fiind la un moment dat în lotul lãrgit al naþionalei de tineret a Italiei, atât pe
vremea în care Devis Mangia îi
antrena pe „azzurrini”, dar ºi în
perioada actualului selecþioner,
Luigi Di Biagio, „romanist”, la
fel ca Pigliacelli. În stagiunea
precedentã, Pigliacelli a apãrat
de 21 de ori poarta lui Pro Vercelli, formaþie care a încasat 70
de goluri în campionat.

Universitatea a oficializat
despãrþirea de Andre Santos
Aºa cum Cuvântul Libertãþii a
anunþat de sãptãmâna trecutã, Universitatea Craiova ºi-a încheiat
colaborarea cu mijlocaºul portughez Andre Santos. Adus în iarnã
în Bãnie, lusitanul a semnat un
contract pe 4 luni, cu posibilitate
de prelungire pe doi ani, însã clubul din Bãnie nu a mai activat
aceastã clauzã prin care Santos
putea continua la Craiova. Numai
7 prezenþe a bifat portughezul în
tricoul ªtiinþei ºi un total de 462
de minute. „Finalul aventurii la

Antrenaþi de Bogdan Vrãjitoarea, puºtii Under 13 ai Universitãþii Craiova au câºtigat faza
zonalã a Campionatului Naþional ºi s-au calificat la turneul semifinal. Zona 6 a Campionatului Naþional U 13 s-a desfãºurat
la fialul sãptãmânii trecute pe
stadionul „Extensiv” in Parcul
Nicolae Romanescu ºi a adunat
la start opt echipe împãrþite în
douã grupe. Grupa A: Universitatea Craiova, CSS Corabia,
LPS Banatul Timiºoara ºi LPS
Târgu Jiu. Grupa B: CFR Simeria, ACS Viitorul Arad, Hidro
Râmnicu Vâlcea ºi ACS Luceafãrul Drobeta. Micuþii fotbaliºti
de la Universitatea Craiova au
câºtigat toate cele 3 partide din
grupã ºi au jucat finala cu Luceafãrul Severin. Alb-albaºtrii sau impus cu scorul de 5-3 ºi au

fãcut pasul în faza urmãtoare a
campionatului. Au marcat: Capac (2), Duþã B., Duþã L. ºi
Tamaº. În finalã, antrenorulBogdan Vrãjitoarea a mizat pe:
Gãgeatu - Sârbu, Zaharia, Benga - Dumitru, Duþã B. - Tamaº,
Capac, Duþã L. Au mai evoluat:
Lãcraru ºi Lãpãdãtescu. În grupã, Universitatea Craiova – LPS
Târgu Jiu 6-2, Universitatea
Craiova – CSS Corabia 11-1 ºi
Universitatea Craiova – LPS Banatul Timiºoara 4-1. Pentru
puºtii din Bãnie urmeazã turneul
semifinal, la care vor participa
8 echipe, împãrþite în douã grupe. Celelalte echipe calificate
sunt: Sporting Vaslui, Viitorul
Constanþa, ACS Prosport Academy, FC Argeº, Gaz Metan
Mediaº, Luceafãrul Cluj ºi CSM
ªcolar Reºiþa.

ªtiinþa ºi pentru mijlocaºul Andre
Santos, datoritã contractului încheiat la termen. Clubul Universitatea Craiova îi mulþumeºte lui
Andre pentru profesionalismul de
care a dat dovadã ºi îi doreºte mult
succes mai departe! Ajuns la Universitatea Craiova în luna februarie a acestui an de la formaþia Arouca, Andre Santos a evoluat în ºapte
meciuri, toate în Play-Off-ul Ligii
I Betano. Portughezul a bifat, în
total, 462 de minute. Nãscut pe data
de 2 martie 1989 în localitatea

portughezã Sobreiro Curvo, Antre
Santos are 1,80 m. ºi este fotbalist
de picior drept. Andre Santos a
petrecut tot junioratul la Sporting
Lisabona (perioada 2002 – 2008),
echipã la care a jucat în cele mai
multe meciuri: 67, dintre care 19
în UEFA Europa League. Puþin
cunoscut este faptul cã nu a fost
prima oarã când Santos a venit în
România. Pe data de 3 noiembrie
2011, Sporting a jucat în deplasare, cu FC Vaslui, portughezul fiind
pe teren timp de 78 de minute. Ulterior a fost împrumutat, pe rând,
la Fatima ºi Leiria. A fost împrumutat de Sporting ºi în Spania, la
Deportivo La Coruna (15 meciuri), apoi a fost transferat la Vitoria Guimaraes (35 de meciuri).
A mai jucat în Turcia la Balikesirspor (11 meciuri) ºi în Franþa
la FC Metz (30 de meciuri). În
actualul sezon competiþional, a mai
evoluat înainte de a veni la ªtiinþa
la formaþia portughezã FC Arouca, echipã la care a jucat în 21 de
partide ºi a izbutit sã ofere o pasã
decisivã. Santos are, de asemenea, multe prezenþe ºi în cadrul
selecþionatelor Portugaliei (Under18, Under-19 ºi Under-21). A debutat în Naþionala mare pe data
de 29 martie 2011, într-un amical
cu Finlanda câºtigat de portughezi
cu scorul de 2 – 0. Santos a mai
evoluat, de asemenea, ºi în amicalul contra selecþionatei din Luxemburg, punând umãrul la victoria cu 5 – 0 a þãrii sale, alãturi
de Cristiano Ronaldo” este mesajul clubului din Bãnie.

