WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\ii
Primul
cotidian al
Olteniei

Anul XXVIII, Nr. 8661joi, 14 iunie 2018  8 pagini  1 leu

actualitate / 2

Cu gândul
la marele jurist
Ion Predescu!

culturã / 4
Dificultãþi la „Geometrie”
George Popescu
ºi „Algebrã”,
lanseazã o monografie
pentru elevii de la
„Evaluarea Naþionalã” criticã despre opera
educaþie / 4

lui Marin Mincu

Impact violent la intrare în Filiaºi

Un bãrbat în vârstã de 44 de ani, din oraºul
Filiaºi, a scãpat cu viaþã dintr-un spectaculos
accident de circulaþie petrecut ieri dupãamiazã, la intrarea în Filiaºi. Potrivit datelor Inspectoratului de Poliþie Judeþean Dolj,
un TIR marca Volvo, condus de un cetãþean
bulgar în vârstã de 36 de ani, care circula pe
DE 70 Craiova – Filiaºi, la intrarea în oraºul

Filiaºi nu a pãstrat distanþa faþã de un autoturism Opel Astra, care circula în aceeaºi direcþie de mers, condus de un localnic în vârstã de 44 de ani, ºi l-a lovit în partea din spate.
În urma impactului deosebit de violent, autoturismul s-a rãsturnat, aterizând pe plafon. Un
echipaj de Descarcerare de la Secþia de Pompieri Craiova a ajuns la locul accidentului, însã,

ºoferul fusese preluat de o ambulanþã SAJ ºi
adus la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, unde s-a constatat cã, din fericire, deºi
maºina era praf, el nu a suferit leziuni care sãi punã viaþa în primejdie. Poliþiºtii continuã
cercetãrile, în cauzã fiind întocmit dosar penal pentru vãtãmare corporalã din culpã.
CARMEN ZUICAN
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Cu gândul la marele jurist Ion Predescu!
MIRCEA CANÞÃR
Ion Predescu, ex-senator ani de-a rândul, fost emblematic judecãtor la Curtea
Constituþionalã, desemnat prin vot majoritar, cum nu s-a mai vãzut, mare avocat
al Craiovei, în alte vremuri, tobã de carte,
cum se spune, este acasã ºi priveºte uimit, probabil, la spectacolul lumii, împuþinat fizic, ca toþi cei ajunºi la o vârstã
înaintatã. ªi-a mai pierdut doar din umorul rafinat, care îl definea odinioarã. Spunea într-o împrejurare, judecãtor la Curtea Constituþionalã fiind, cã deasupra
acesteia nu e decât cerul. Rostire axiomaticã. ªi ºtia Constituþia ca pe Tatãl nostru. Lucrase la ea, precum Michelangelo
Buonarroti, la Capela Sixtinã, la cea din
1991 ºi la cea revizuitã din 2003 – modificatã ºi completatã – aprobatã atât de poticnit prin referendum. O elaborase, fãcând parte dintr-o Comisie de redactare
ce numãra 28 de membri, printre aceºtia
aflându-se, adevãrate somitãþi: Antonie
Iorgovan, Marian Enache, Ioan Leº, Ioan
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de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dacã mi s-ar face leafa
cât cheltuieºte nevastã-mea,
Popescule, þara ar da faliment.

Vida, Dan Lãzãrescu, Gyorgy Frunda,
prof. univ. dr. Vasile Gionea, Victor Anagnoste, Mihai Constantinescu, conf. univ.
dr. Ioan Muraru, conf. univ. dr. Ion Deleanu, Romulus Vulpescu, Alexandru Albu,
toþi „nume” cu contur, validaþi de o experienþã anterioarã în ºtiinþa dreptului. Cu
proiectul de Constituþie finisat – dat publicitãþii la 10 iunie 1991 – discuþia pe articole încheindu-se la 14 noiembrie 1991,
când s-a ºi fixat votarea, a mers la Comisia de la Veneþia, pentru validarea de rigoare. Nu au fost probleme, cum comenta într-o dezbatere televizatã, pe care o
moderam. Ion Predescu îºi argumenta cu
temeinicie orice tezã, fiindcã legea fundamentalã încorpora pe lângã competenþa profesionalã deplinã a celor care trudiserã la elaborarea ei ºi ceva din fiinþa sa.
Nu s-a gândit o clipã, probabil, în încinsele dezbateri premergãtoare, pe marginea Constituþiei, anterior referendumului
de circumstanþã, cã se va ajunge vreoda-

tã la formele de-a dreptul vulgare de interpretare a textelor îngrijite, grãdinãritã
poate, care au fiecare, în parte, logicã distinctã, raþionalitate, ºi mai ales supleþe lingvisticã. Ceea ce trãim astãzi, prin încercãrile descumpãnitoare de reinterpretare
a Constituþiei României este dezagreabil
de-a dreptul. ªi, din pãcate, tentativele de
deturnare de la litera ºi spiritul anumitor
articole, sunt posibile ºi datoritã absenþei
unor eminenþe cenuºii în ºtiinþa dreptului,
în Parlamentul României. Toate partidele
politice, prezente în Parlamentul României, au ca numitor comun o metehnã:
absenþa personalitãþilor de calibru, care sã
facã liniºte când vorbesc despre Constituþie. Nimeni nu ar fi putut, astãzi, la cum
este populat Parlamentul României, sã
emitã vreo „judecatã” consideratã de valoare, în prezenþa lui Ion Predescu, Antonie Iorgovan, Vasile Gionea ºi chiar Gyorgy Frunda, de la UDMR. Nu e mai puþin adevãrat cã încercãri „de retraduce-

re”, din românã în românã, a unor texte
din Constituþie s-au fãcut resimþite pe
mandatul lui Augustin Zãgrean, ca preºedinte al Curþii Constituþionale, acesta sugerând cu discretã viclenie o posibilã „
geometrie variabilã” a unor articole. Nu a
reuºit de fiecare datã, dar a deschis poarta unui amatorism desuet, în discuþiile ulterioare, încât astãzi Curtea Constituþionalã este pusã, fapt nemaiîntâlnit în þãrile
membre UE, la îndoialã Recunoscut drept
competenþã, ºi de adversarii politici, Ion
Predescu fãcea liniºte în orice dezbatere
publicã, fiindcã argumentele sale erau irezistibile. Astãzi, se poate spune orice, întro nepãsare generalã, ceea ce e trist. Între
oamenii de seamã, ai Craiovei, din perioada post-decembristã, Ion Predescu, animat de o dragoste de þarã fãrã margini,
fãuritor de legi, se aflã pe un soclu, poate
fãrã egal. Ce mult lipseºte pe scena publicã, în aceste momente, când nu puþini bat
câmpii cu frenezie.

Doi reþinuþi în urma unor descinderi
la contrabandiºti cu þigãri din Dolj
Poliþiºtii IPJ Dolj au fãcut, marþi, 19 percheziþii, în cinci localitãþi din judeþ,
la persoane bãnuite de contrabandã cu þigarete. În urma descinderilor, au fost
ridicate 33.500 de þigarete, 3 autoturisme, peste 130.000 de lei ºi 11.000 de
euro. Poliþiºtii au pus în executare 6 mandate de aducere emise pe numele
suspecþilor, iar la finalul audierilor, procurorul de caz a emis ordonanþe de
reþinere pentru doi bãrbaþi din comuna Unirea, care urmeazã sã fie prezentaþi
instanþei de judecatã cu propunere de arestare preventivã.
zã pe doljeni cã au
cheziþii în mai multe localitãþi
înfiinþat o reþea
din judeþul Dolj, mai exact în
care, în ultimele
Unirea, Cetate, Caraula, Pleniluni, ar fi comerþa ºi Calafat, la locuinþele unor
cializat zeci de mii
persoane bãnuite de contrabande pachete de þidã cu þigarete. În urma descingãri de contrabanderilor, oamenii legii au descodã pe raza judeþuperit ºi ridicat 33.500 de þigalui. „Din cercetãri
rete, toate fãrã timbru de mara reieºit cã, în perioada martiecaj fiscal ºi au indisponibilizat
iunie 2018, cei în cauzã ar fi cotrei autoturisme aparþinând permercializat 122.000 de þigarete,
soanelor în cauzã, care ar fi fost
fãrã timbru de marcaj fiscal, care
fost utilizate în operaþiuni ileprovin din contrabandã”, a pregale, mai exact la transportul
cizat agent principal Mihaela
þigaretelor de contrabandã. De
Gîrd, din cadrul Biroului de preasemenea, au fost ridicaþi
sã al IPJ Dolj.
131.600 de lei ºi 11.000 de
Pe lângã bunurile ridicate în
Reprezentanþii Inspectoratului
euro, sume cu privire la care existã
vederea confiscãrii, la sediul Inde Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au
suspiciuni cã ar proveni din cospectoratului de Poliþie Judeþean
anunþat cã, marþi, 12 iunie a.c.,
mercializarea þigãrilor de contraDolj au fost conduse 6 persoapoliþiºtii doljeni au efectuat 19 perbandã. Oamenii legii îi suspectea-

ne, pe numele cãrora au fost emise
mandate de aducere. La finalul
audierilor, douã dintre acestea,
respectiv doi bãrbaþi din comuna
Unirea, au fost reþinute pentru 24
de ore, sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de contrabandã cu þigarete în formã continuatã. Cei
doi urmeazã sã fie prezentaþi instanþei de judecatã cu propunere
de arestare preventivã.
CARMEN ZUICAN

Grupare de falsificatori destructuratã de poliþiºtii craioveni de la Transporturi
În urma a 6 percheziþii efectuate în Craiova, poliþiºtii de la Transporturi au depistat 3
persoane bãnuite de falsificarea mai multor acte de identitate, diplome de studii, poliþe
RCA, inspecþii ITP, procuri notariale, precum ºi documente în baza cãrora au fost înmatriculate fraudulos autovehicule aduse din spaþiul intracomunitar. Ieri dupã-amaizã, cei
trei suspecþi, doi bãrbaþi ºi o femeie, au fost plasaþi sub control judiciar.
Poliþiºti din cadrul Secþiei Regionale de Polite documente în baza cãrora s-a reuºit înmatriþie Transporturi Craiova, cu sprijinul luptãtoricularea frauduloasã a unor autovehicule adulor Serviciului pentru Acþiuni Speciale din case din spaþiul intracomunitar, precum ºi alt gen
drul Inspectoratului de Poliþie Judeþean Dolj, cu
de documente cum ar fi: acte de identitate, disuportul de specialitate al Direcþiei Operaþiuni
plome de studii, poliþe RCA, inspecþii ITP sau
Speciale din cadrul Poliþiei Române, au efecprocuri notariale”, au anunþat reprezentanþii IPJ
tuat, marþi 12 iunie a.c., 6 percheziþii domiciliDolj. În urma percheziþiilor, au fost descoperiare, în municipiului Craiova. Activitãþile s-au
te mai multe documente cu valoare probantã în
desfãºurat în cadrul unui dosar aflat în supracauzã ºi au fost ridicate în vederea continuãrii
vegherea Parchetului de pe lângã Judecãtoria
cercetãrilor 3 laptop-uri, 3 imprimante, 21 de
Craiova ºi au vizat punctele de lucru ale unor
memory stick-uri, 4 telefoane mobile ºi alte
agenþi economici ºi locuinþele unor persoane
materiale folosite pentru elaborarea ºi editarea
bãnuite de sãvârºirea mai multor infracþiuni de
documentelor. În cauzã, au fost puse în execuînºelãciune, fals material în înscrisuri oficiale
tare mandate de aducere pentru 3 persoane, doi
ºi uz de fals. „Cei în cauzã sunt bãnuiþi cã, în
bãrbaþi ºi o femeie. Cei trei au fost reþinuþi penperioada 2017 - 2018, ar fi falsificat mai multru 24 de ore, iar ieri dupã-amiazã procurorul

de caz i-a plasat sub control judiciar. Cercetãrile în acest dosar continuã, dupã cum au rpecizat reprezentanþii Secþiei Regionale de Poliþie
Transporturi Craiova.
CARMEN ZUICAN
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Dupã inundaþiile de sâmbãta trecutã,

Primãria Craiova a cerut comandament de ploi

Alertatã de dimensiunea inundaþiilor care au
cuprins oraºul, la sfârºitul sãptãmânii trecute,
Primãria Craiova a solicitat prefectului de Dolj
stabilirea unei proceduri speciale de interven-

Sâmbãtã, în timp ce toatã conducerea primãriei se afla la Bucureºti, în calitate de participanþi la
mitingul împotriva abuzurilor, o
ploaie torenþialã s-a abãtut peste
Craiova. Canalizarea nu a mai fãcut faþã volumului mare de apã ºi
puþin a durat pânã ce apa s-a deversat în ºuvoaie, pe strãzi, chiar
ºi zona centralã fiind un lac vãlurit de ape. Întrebat cine se face
vinovat pentru aceastã stare de
fapt, primarul a replicat cã situaþii de acest gen apar din pricinã
cã precipitaþiile „sunt mult peste
media normalã ºi peste ceea ce
ne-am obiºnuit”. „Intensitatea
ploilor a crescut, este o realitate
trimisã inclusiv de Institutul Na-

þie în astfel de situaþii. Primarul Mihail Genoiu
a mãrturisit cã l-a pus serios pe gânduri imaginea pasajului Electro, înecat de ploaie, ceea ce
nu s-a mai întâmplat pânã acum.

þional de Meteorologie, o realitate
la nivelul întregii þãri”, a menþionat edilul Craiovei.
Potrivit acestuia, inundaþiile din
Bariera Vâlcii, pasajul Electro ºi
strada Caracal au fost sesizate de
cetãþeni pe 112, dar cã nu s-ar fi
rãspuns la aceste apeluri. „Mesajele pe 112 sunt recepþionate instantaneu ºi de ISU, ºi de Poliþia
Localã ºi Jandarmerie. Deci este
exclus sã spunã cei de la ISU cã
nu au ºtiut. ªi nu ºtiu sã fi intervenit ISU, în Craiova”, a comentat
primarul Craiovei.

„O situaþie rar întâlnitã”

Cert este cã, ieri, în aºteptarea unui nou cod galben de ploi,

primarul Mihail Genoiu a solicitat prefectului de Dolj o întâlnire cu toþi factorii care trebuie sã
intervinã într-o asemenea situaþie. „Craiova s-a confruntat sâmbãta trecutã cu o situaþie rar întâlnitã în privinþa debitului care
s-a vãrsat în urma ploii de la ora
18.00 ºi am constatând cã anumite zone care pânã acum nu au
avut de-a face cu blocaje în
urma ploilor – cum a fost pasajul de la Electroputere – au fost
afectate, de aceastã datã. De
aceea, am solicitat prefectului
judeþului sã avem un comandament – azi (n.r. - ieri) la ora
10.00 – în privinþa modului cum
se intervine în situaþiile de ploi
ºi calamitãþi din punct de vedere al cãderilor masive de ploaie”, a precizat edilul Craiovei,
într-o conferinþã de presã, organizatã la primãrie.

Codul galben
de ploi, un fel de...
portocaliu

Potrivit primarului, în cadrul
comandamentului, s-a stabilit ca,
în situaþia de cod portocaliu de
ploi, procedura sã fie dirijatã, aºa
cum prevede legea, de cãtre ISU.
În caz de codul galben, procedura va fi una specialã, urmând
sã fie coordonatã de cãtre un

grup mai larg de acþiune, cel care
a fost stabilit ieri. „Pot sã aparã
precipitaþii pe care, în mod normal, canalizãrile oraºului Craiova sã le preia, dar poate exista ºi
posibilitatea ca, local, pe zone
relativ restrânse, precipitaþiile sã
fie mult mai mari decât sunt anunþate în codul galben. Practic, pe
zona respectivã sã nu fie cod
galben, ci sã fie un cod portocaliu ºi, pentru aceste situaþii, s-a
stabilit o procedurã”, a explicat
primarul Craiovei.

Cine ºi cum acþioneazã

Grupul de acþiune care se activeazã în situaþiile în care apar
inundaþii locale este format din
echipe ale CAO, RAADPFL, Poliþia Localã ºi Poliþia Rutierã ºi va
fi coordonat de cãtre ISU. În

plus, pe toatã perioada codului,
celula de crizã va fi corelatã cu
telefonul cetãþeanului ºi cu apelul de urgenþã 112. „În situaþiile
de inundaþii locale, cum au fost
blocajele de pasaje, situaþiile
anunþate de cetãþeni vor fi verificate de cãtre Poliþia Localã ºi
vor fi transmise, concomitent,
tuturor celor care sunt implicaþi
– Compania de Apã, care va avea
permanenþã pentru intervenþie”.
Tot ca o mãsurã de intervenþie,
s-a stabilit ca, în momentul în
care o zonã începe sã se inunde,
traficul sã fie închis în zona respectivã pentru a se evita accidentele, dar ºi pentru a se uºura intervenþiile. De asemenea, RAADPFL este obligatã „sã aibã permanenþã pe copaci cãzuþi”.
LAURA MOÞÎRLICHE

Dodo Niþã, „pãrintele” benzii desenate
din România – la ceas aniversar
Astãzi, îl aniversãm aºa cum se cuvine, pe unul
dintre cei mai merituoºi craioveni, Dodo Niþã, care
nu de puþine ori ne-a fãcut mândri cã suntem
români, atât în þarã, dar mai ales peste hotare.
Nãscut la Bucureºti pe 14 iunie 1964, Dodo Niþã
este absolvent al Facultãþii de ªtiinþe Economice

Vineri, pe 8 iunie, a avut loc la
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” lansarea volumului
„Povestiri din Clocociov”, autor
Dodo Niþã. Un volum incitant, care
în mod cert trezeºte în cititor dragostea de istorie, informaþia de
bunã calitate livratã cu naturaleþe
fiind cheia volumului semnat de cel
care astãzi, mai pune un an în cununa vieþii. ,,Vãd, în proza lui
Dodo Niþã, o suitã impresionantã
de informaþii istorice livrate cu
naturaleþe, fãrã emfaza celui care
ºtie ºi fãrã paseismul celor care
cred cã trecutul ar fi fost mai bun
decât prezentul”, ne explicã ambasadorul României la UNESCO,
Adrian Cioroianu, unul dintre cei
mai îndrãgiþi istorici români.

Cãrþi, prefaþe ºi traduceri

Dodo Niþã a semnat, singur sau
în colaborare, o serie de cãrþi con-

sacrate celei de-a noua arte : 2017
– Nicu Russu, un artist desãvãrºit,
cu suflet magic, împreunã cu Mihaela Bercovici, editura Paideia,
Bucureºti 2015 – Paradigmele paraliteraturii, prefaþã Angelo Mitchievici, editura Scrisul Românesc,
Craiova 2012 – Sandu Florea, o
monografie, editura Crepuscul,
Ploieºti 2011 – Burschi, o monografie, editura Studis, Iaºi 2010 –
Istoria Benzii Desenate Româneºti,
prefaþã Adrian Cioroianu, editura
Vellant, Bucureºti 2010 - Puiu
Manu, o monografie, editura MJM;
Craiova 2009 - Livia Rusz, o monografie, împreunã cu Kiss Ferenc,
prefaþã Mircea Opriþã, editura Studis, Iaºi 2007 - Tintin en Roumanie, (în limba francezã), editura
MJM, Craiova 2005 - Dicþionarul
Benzii Desenate din România, împreunã cu Virgil Tomuleþ. O serie
de traduceri în limbile polonezã,

francezã, englezã ºi suedezã
Alte cãrþi publicate: 2018 – Povestiri din Clocociov, prefaþã de
Adrian Cioroianu, editura Cetatea de
Scaun, Târgoviºte 2017 - Gabriel
Bratu, o monografie, editura Aius,
Craiova - San-Antonio en Roumanie (în limba francezã), editura
Revers, Craiova 2015 – Dealu Turcesii, prefaþã de Constantin M.
Popa, editura Aius, Craiova 2002« Extravagantul » Vlad Muºatescu, editura MJM, Craiova.
A semnat prefaþa la romanul
Obsedatul de San-Antonio (editura Forum, 1999) postfaþa la romanul Fundaþia de Isaac Asimov (editura Nemira, 1993) ºi capitolul
despre benzi desenate din Dicþionarul SF coordonat de Dan Pavelescu (editura Nemira, 1999).

Directorul Salonului
Internaþional al Benzii Desenate
din România

A fost fondatorul ºi directorul
Salonului Internaþional al Benzii
Desenate din România, între 1991-

din Craiova în 1987. Din 1988 pânã astãzi a publicat peste o mie de articole, în principal despre
benzi desenate ºi literaturã SF, în paginile a numeroase reviste ºi ziare din România precum ºi
din Franþa, Belgia, Italia, Portugalia, Cehia, Ungaria, Danemarca, Suedia ºi Finlanda.

2015. Din 2016 este fondatorul ºi
directorul Colocviului Internaþional
« România Francofonã », organizat anual de Alianþa Francezã din
Craiova. A fost invitat de onoare
(singur sau împreunã cu autori BD
români) la Saloane de Benzi Desenate din Franþa, Belgia, Luxemburg, Portugalia, Italia, Ungaria,
Polonia, Cehia ºi Serbia, precum

ºi la Saloanele Internaþionale ale
Cãrþii de la Paris ºi Bruxelles. Pentru contribuþia sa la promovarea
limbii ºi culturii franceze în România, Dodo Niþã a primit în anul 2000
titlul de Cavaler al Ordinului « Les
Palmes Academiques » (Franþa) iar
în 2006 pe cel de Cavaler al Ordinului « Leopold al II-lea » (Belgia).
MARGA BULUGEAN
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Dificultãþi la „Geometrie” ºi „Algebrã”,
pentru elevii de la „Evaluarea Naþionalã”
Ieri s-a desfãºurat cea de-a doua probã scrisã, la
Matematicã, susþinutã de absolvenþii clasei a VIIIa, cei care îºi doresc sã urmeze cursurile liceale.
Prezenþa a fost numeroasã, subiectele nu au fost
foarte dificile, diferenþa fiind fãcutã, dupã cum spun
Emoþiile au fost mari, atât pentru copii cât ºi pentru pãrinþi, ieri,
la susþinerea probei scrise la „Matematicã”, în cadrul Evaluãrii Naþionale. Fiecare dintre partcipanþi
a dorit sã-ºi arate valoarea, prin
abordarea subiectelor, dar, cu toþii
au considerat cã a fost vorba despre o examinare la nivel „mediu”.
Problemele cele mai mari au fost
la „Geometrie” , însã nici „Algebra” nu a fost feritã de greutãþi.
Am vorbit cu câþiva dintre cei care
au trecut prin „focul” examenului,
redând din ceea ce au simþit ei. „A
fost ceva între ºi între, mã aºtept
la o notã în jurul lui 8,00. La Limba ºi literaturã românã am fãcut
mai bine ºi acolo estimez cã aº
putea lua un 9,50. Dificultatea a
fost la „Geometrie”, însã cred cã
am trecut peste aceastã problemã”
- Rebeca Toma; „A fost destul
de greu, iar la „Geometrie” cred
cã va fi fãcutã diferenþa. Mã aºtept la o notã peste 9, la Limba
românã estimãrile mele fiind în

elevii, la subiectele de „Geometrie” , fie ea „planã”
sau în „spaþiu”, cele care le-au ridicat cele mai multe
dificultãþi, nici „Algebra” nefiind foarte uºoarã. Din
fericire, nu a fost niciun incident nedorit ºi toatã
lumea aºteaptã rezultatele finale.

apropierea unui 9,50” - Patricia ªerban ; „Nu a fost
nici greu, nici uºor, iar cine a
învãþat va avea rezultate. Mie
mi s-a pãrut dificil subiectul
de la „Algebrã”. Din ceea ce
am scris, mã apropii de un
8,70, poate chiar mai mult”
– Ianoº Dumitrescu.

Pregãtirea elevului
este primordialã

Sigur, elevii sunt sub incidenþa emoþiilor, însã par
cât se poate de realiºti. O
dificultate medie îi face sã
meargã spre note apropiate potenþialului lor. Nimeni
nu mai vorbeºte la modul
„am fãcut tot ºi iau 10,00”.
Exerciþiile ºi problemele care le-a
fost prezentate spre rezolvare nu
au fost din cale afarã de uºoare
sau de grele, iar cel care a sintetizat procesul a fost prof. Cristian
Moanþã, inspector de Matematicã , în cadrul Inspectoratului ªco-

George Popescu lanseazã o monografie
criticã despre opera lui Marin Mincu

„Ne aºteptãm la rezultate
foarte bune...”

lar Judeþean Dolj: „Au fost subiecte de nivel mediu, diferenþa fiind fãcutã de pregãtirea fiecãrui
elev. Unii au fost mai buni la „Algebrã”, alþii la „Geometrie”, dar,
repet, depinde de cum s-a pregãtit elevul”.

La sfârºitul examenului, dupã
centralizarea datelor venite din teritoriu, prof. Monica Leontina
Sunã prezentând situaþia: „Din cei
4.473 de candidaþi înscriºi, s-au
prezentat 4.122. În Craiova, prezenþã 100% a fost la Colegiile Naþionale „Fraþii Buzeºti”, „Carol I”,
„Elena Cuza”, Colegiul Tehnic
Energetic, Liceul „Henri Coandã”,
ªcolile Gimnaziale „Mihai Vitea-

Se întrec în meºteºugul coaserii de ii!

Scriitorul George Popescu lanseazã astãzi, 14 iunie 2018, ora
16.30, la Sala „Ia te uitã!” a Teatrului Naþional „Marin Sorescu”,
monografia criticã „Marin Mincu. Narcis între oglinzi complementare: literatura ca probã existenþialã” (Editura „Tracus Arte”, 2018).
Lucrarea va fi prezentatã de scriitorii Mihai Ene, Horia Dulvac ºi
Cãtãlin Ghiþã, iar moderator al evenimentului va fi Nicolae Coande.

Italienistul George Popescu este
unul dintre apropiaþii ºi confidenþii
marelui critic ºi teoretician literar
Marin Mincu, dispãrut prematur la
doar 65 de ani. «Unul dintre cei mai
cunoscuþi specialiºti în literatura
italianã, cu stagii profesionale îndelungate în Italia, Marin Mincu,
laureat al Premiului Herder (1996)
ºi al mai multor premii prestigioase din Peninsulã, a marcat, în opinia lui George Popescu, „indiscutabil confruntarea din miezul literaturii noastre din ultimele patru
decenii de o manierã mai importantã decât unii care sunt dispuºi

sã accepte”», se menþioneazã întrun comunicat de presã al teatrului.
George Popescu s-a nãscut la
20 februarie 1948, în satul Georocu-Mare, comuna Bratovoieºti, judeþul Dolj, unde a urmat cursurile
ºcolii elementare. În 1966 devine
student al Facultãþii de Filologie a
noi înfiinþatei Universitãþi de stat
din Craiova. În 1980, la iniþiativa
lui Marin Sorescu, începe sã scrie
cronicã literarã în paginile revistei „Ramuri”, al cãrei redactor
devine în 1985. Debuteazã în poezie în 1984, la Editura „Scrisul
Românesc”, cu volumul „Desprinderea de brumã”. În 1990 devine
membru al Uniunii Scriitorilor din
România. Un an mai târziu, intrã
prin concurs ca profesor al Facultãþii de Litere a Universitãþii din
Craiova, la Departamentul de italienisticã.
S-a numãrat printre fondatorii revistei de culturã „Paradigma”, împreunã cu Marin Mincu, de a cãrei
apariþie continuã sã se îngrijeascã
alãturi de ªtefania Mincu ºi de Bogdan Creþu ºi în care a susþinut cronica literarã vreme de douã decenii. A desfãºurat activitate de editorialist la cotidianul craiovean „Cuvântul libertãþii” mai bine de 20 de
ani, în paginile cãreia a susþinut, cu
intermitenþe, cronica dramaticã.
MAGDA BRATU

zul”, „Gheorghe Þiþeica”, „Mircea
Eliade”, printre altele, iar din judeþ
sunt de aminitit unitãþile de învãþãmânt de la Melineºti, Cãlãraºi, Dãbuleni, Bîrca, lista fiind foarte lungã. Din ceea ce am înþeles, subiectele nu au fost foarte grele, astfel cã ne aºteptãm la rezultate foarte
bune, care vor fi fãcute cunoscute pe 19 iunie. Astãzi (ieri – n.r.)
nu am avut înregistrate evenimente nedorite, totul desfãºurându-se
conform legislaþiei.”
CRISTI PÃTRU

La Galeriile „Cromatic” ale Centrului Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Dolj va avea loc mâine, 15 iunie
2018, ora 12.00, Expoziþia-concurs
de cusut ie / cãmaºã tradiþionalã
„Povestea continuã”, cu participare naþionalã ºi internaþionalã, organizatã de Grupul „Oltenia coase ie”.
Participanþii vin din diferite colþuri
ale þãrii: de la Bucureºti, Galaþi, din

Craiova, Slatina, din localitatea Suplac (judeþul Mureº), dar ºi din Nefta
(Tunisia). Concurenþii au avut ca
surse de inspiraþie pentru cusãturile
tradiþionale albume reprezentând
majoritatea regiunilor româneºti.
„Organizatorii au stabilit pentru
intrarea în concurs respectarea specificului zonei etnografice prezentate. De asemenea, o altã condiþie a
fost ca modelele sã fie cât mai

vechi, admise fiind ºi reinterpretãri, dar care sã fie întocmai cu specificul etnografic zonal reprezentat pe
ie”, precizeazã reprezentanþii instituþiei. Juriul va selecta din 25 de exponate, intrate în concurs pe douã secþiuni: prima ie ºi ii cusute încã
din 2016 încoace.
La eveniment va participa ºi prof. univ. dr. Doina
Iºfãnoni, cercetãtor etnolog, istoric ºi teoretician de artã, membru
al Comisiei Naþionale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural
Imaterial, din Bucureºti. Expoziþia
Grupului „Oltenia coase ie” va rãmâne deschisã pe simezele Galeriilor „Cromatic” pânã duminicã, 24
iunie 2018 – Ziua Universalã a Iei,
sãrbãtoritã de Sânziene.
MAGDA BRATU

„Dovlatov”, filmul premiat cu douã trofee
la Berlin, va rula ºi la Craiova
„Dovlatov”, cel mai nou film al
lui Alexey German Jr., premiat cu
douã trofee la Berlin anul acesta (Ursul de argint pentru contribuþie artisticã ºi Premiul Berliner Morgenpost Reader’s Jury), se va lansa în
cinematografele din România pe 15
iunie 2018. Filmul va rula ºi la Craiova, la Cinema Modern: vineri, 15
iunie, sâmbãtã, 16 iunie, ºi marþi, 19
iunie (ora 18.00), miercuri, 20 iunie, ºi joi, 21 iunie (ora 20.00). Biletele se gãsesc la casierie.
„Dovlatov” urmãreºte ºase zile din
viaþa lui Serghei Dovlatov (3 septembrie 1941– 24 august 1990), socotit
unul dintre cei mai originali ºi mai in-

teligenþi scriitori ruºi, a cãrui viziune
satiricã depãºea constrângerile Rusiei Sovietice din anii ’70. Împreunã
cu poetul ºi prietenul sãu Iosif Brodski, Dovlatov a luptat pentru menþinerea talentului ºi integritãþii sale, fiind martor în acelaºi timp la suprimarea celorlalþi colegi de breaslã de
un sistem puternic, de neclintit, de
care nu vor scãpa ulterior decât odatã cu plecarea în Occident. În 1978,
Serghei Dovlatov a emigrat la New
York ºi a publicat, în cei 12 ani pe
care-i mai avea de trãit, 12 cãrþi. Azi
a devenit unul dintre cei mai populari prozatori din Rusia.
MAGDA BRATU
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SOCIETATEA COOPERATIVÃ DE
CONSUM CALAFAT, cu sediul în Municipiul Calafat , str. Ciupercenii Vechi
nr.22, judeþul Dolj, înregistratã la ORC
Dolj sub nr. C16/ 5/ 2005, CUI 3083310,
anunþã pierderea certificatelor constatatoare pentru urmãtoarele puncte de lucru: Magazin Mixt Maglavit,
situat în Comuna Maglavit, sat Maglavit, judeþul Dolj; Bufet Desa, situat în
comuna Desa Judeþul Dolj; Bufet
Motãþei, situat în comuna Moþãþei, judeþul Dolj; Magazin General Motãþei,
situat în comuna Moþãþei, sat Moþãþei,
judeþul Dolj; Magazin General situat
în comuna Moþãþei, satul Dobridor,
judeþul Dolj. Se declarã nule.
COMUNA GHERCEªTI, titular al
proiectului «Asfaltare strãzi comunale strada Avrãmeºtilor + alei aferente, strada Dascãl Vlãduþescu Grigore, strada Luncºorului, comuna
Gherceºti, judeþul Dolj» anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre Agenþia
pentru Protecþia Mediului Dolj: proiectul nu se supune evaluãrii impactului asupra mediului, proiect propus
a fi amplasat în intravilanul satului
Ungureni, comuna Gherceºti. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul autoritãþii competente
pentru protecþia mediului APM Dolj
din Craiova, str. Petru Rareº, nr.1, în
zilele de luni- joi între orele 8.00- 16,30
ºi vineri orele 8.00- 14.0, precum ºi la
urmãtioarea adresã de internet office@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, pânã la data
de 19.06.2018.
Consiliul Local Seaca de Câmp,
judeþul Dolj, scoate la vânzare buldoexcavator marca CASE 580 G la
preþul de pornire a licitaþiei cu strigare de 30000 lei. Licitaþia va avea
loc la data de 18 iunie 2018, ora 10.00.
Relaþii la telefon: 0251/ 320.017.

ANUNÞ PREALABIL PRIVIND
AFIªAREA PUBLICÃ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI Unitatea administrativ-teritorialã Seaca de Câmp, din judeþul Dolj,
anunþã publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoare cadastrale nr. 15 ºi 16 începând
cu data de 22.06.2018, pe o perioadã de 60 de zile, la sediul Comunei
Seaca de Câmp, conform art. 14 alin.
(1) ºi (2) din Legea cadastrului ºi a
publicitãþii imobiliare nr. 7/1996, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primãriei
ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de
Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã.
OFERTE DE SERVICIU

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
PRESTÃRI SERVICII Roºie. Telefon: 0251/
Doamnã serioasã fac 361.626.
menaj permanent
CASE
baby siter etc, numai
pentru familii serioase, Vând (schimb) casã
în Craiova. Telefon: locuibilã comuna Periºor + anexe, apã cu0762/850.986.
Filmãri foto video de rentã, canalizare la
calitate superioarã la poartã, teren 4500
preþuri avantajoase. mp, livadã cu pruni,
Telefon: 0766/359.513. vie. Telefon: 0765/
Efectuãm transport 291.623.
mãrfuri, 3,5 tone. Re- Vând casã + depenlaþii la telefon: 0763/ dinþe, vie, pãdure co869.332.
muna Scaeºti, preþ
negociabil. Telefon:
VÂNZÃRI
APARTAMENTE 0744/375.858.
Vând sau schimb
2 CAMERE
Vând apartament 2 casã str. Eliza Opran
camere Bãileºti, zonã cu apartament etaj 1
centralã, preþ accesibil. sau 2. Telefon: 0730/
Telefon: 0771/504.064. 504.515.
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.
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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 sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate
utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

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.

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.
Cârcea, zona Mânãstire str. Guran,
vând teren intravilan
940 mp, deschidere
18 m la stradã, 20 E/
mp negociabil. Telefon: 0767/ 263.391.
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.
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Comunicat de presã
English Book - Reading Club
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”, secþiaAmerican Corner, gãzduieºte vineri, 15 iunie 2018, începând cu ora 18.00, în sala „Marin Sorescu”, o nouã întâlnire în
cadrul proiectului English Book - Reading Club.
Tema propusã pentru aceastã întâlnire va fi prezentarea ºi dezbaterea cãrþii „To Kill A
Mockingbird”, scrisã de Harper Lee.
Dezbaterea va fi moderatã de coordonatorul clubului de lecturã, Samuel Peters,
voluntar american.
Clubul de englezã urmãreºte încurajarea lecturii în limba englezã, dezvoltarea gândirii
critice ºi a exprimãrii în limba englezã.
Biroul de Presã
al Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”

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

VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE Vând douã sobe de

Vând combinã SEMA
110 cu R.I.F.S., Turbo, în stare de funcþionare. Preþ negociabil. Telefon: 0744/
AUTO
Cielo 2006 - GPL, 537.347.
cãruþ curte 2 roþi, bi- VÂNZÃRI DIVERSE
cicletã de damã, jan- Vând 50 familii de alte aluminiu. Telefon: bine. Telefon: 0762/
0767/153.551.
256.812.

teracotã complete
300,400 lei ºi 150 þigle
2 lei/buc. Telefon:
0771/518.063
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 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 maºinã automatã de uscat nefolositã. Telefon:
0720/099.950.

Vând manechine
bust 5 lei / buc. Telefon: 0768/450.011.
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 combinã frigorificã. Telefon: 0748/
408.819.

Hainã îmblãnitã, guler astrahan nr. 54,
fãcute pe comandã
- 80 lei, pantofi piele nr. 43 noi - 50 lei,
cisme damã nr. 3850 lei, bascheþi nr.
43. Telefon: 0770/
303.445.
Vând boiler electric
100 litri bine întreþinut,
bicicletã româneascã
de bãrbat. Telefon:
0351/464.043.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Informaþii la telefon:
0251/510.300.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 electromotoare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295; 0767/
052.639.
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Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea în data
de 09.07.2018, unei (1) funcþii contractuale de execuþie vacante pe perioadã
determinatã de consilier tr.II în cadrul Comp.Programe finanþate din fonduri
externe nerambursabile ºi monitorizarea serviciilor, utilitãþilor publice.
Condiþii specifice:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã de licenþã, respectiv
studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în specialitatea ºtiinþe economice
- condiþia minimã de vechime în specialitatea studiilor – 1 an
- certificat/diplomã operare pe calculator
Condiþiile generale sunt conform art.3 din H.G. nr.286/2011,cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Concursul constã în 3 etape succesive:
-selecþia dosarelor –conf. art.19 alin(2) din HG 286/2011
-proba scrisã la data de 09.07.2018 la sediul Primãriei Mun.Calafat
ora 10.30
-interviul la data stabilitã odatã cu afiºarea rezultatelor la proba scrisã.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 10 zile lucrãtoare de la publicare în Monitorul Oficial, ziarul Cuvîntul Libertãþii ºi la
sediul primãriei, str.T.Vladimirescu, nr.24, Serviciul Resurse umane, în perioada 14.06.2018-27.06.2018.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, Municipiul Calafat, judeþul Dolj, cod postal
205200, telefon: 0251 231.424, interior 107, fax: 0251 232884, e-mail
rodicca33@yahoo.com, persoana de contact: Vaetiºi Rodica, ºef serviciu
Resurse Umane-Salarizare.

Comuna Bistreþ prin primar Antonie Cristiana, cu sediul în comuna Bistreþ, str Calea Dunãrii nr 192, titular al
proiectului „Extindere infrastructurã de apã ºi apã uzatã în comuna Bistreþ, judeþul Dolj”, propus a fi amplasat
în comuna Bistreþ, satul Bistreþ, judeþul Dolj, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj: proiectul nu
se supune evaluãrii impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul autoritãþii competente
pentru protecþia mediului APM Dolj din Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, în zilele luni-joi între orele 800-16 30 ºi vineri
orele 800-14 00, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet
office@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, pânã la data de 18.06.2018.

Vând frigider „ZIL”,
maºinã de cusut „Ileana” stare bunã de
funcþionare, maºinã de
spãlat ”Alba Lux”,
Pick-up marca „TESLA” cu boxe. Telefon:
0351/464.563.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidraulicã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.
Vând calorifer din fontã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.

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.

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

COMEMORÃRI

S-au împlinit 8 ani de
când buna noastrã
mamã, soþie ºi prietenã TATIANA BRATU
(Cuchi) ne-a pãrãsit,

CUMPÃRÃRI DIVERSE îndurerându-ne pentru

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

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

totdeauna. Ne e mereu
alãturi ºi o vom pãstra
în suflet. Odihneascãse în pace! Ada ºi Gabi

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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În deschidere, „Sbornaia” vs „ªoimii verzi”
Primul meci al Mondialului din Rusia este cel dintre
naþionala þãrii gazdã ºi Arabia Sauditã, de la ora 18

Rusia - Arabia Sauditã este
meciul de deschidere de la Campionatul Mondial de fotbal din
Rusia, astãzi, de la ora 18 (TVR
1, TVR HD). Cele douã echipe
fac parte din Grupa A, alãturi de
Egipt ºi de Uruguay. Meciul de
deschidere al cele de-a 21-a ediþie
a Campionatului Mondial are loc
pe stadionul Lujniki din Moscova, care are o capacitate
de 89.318 de locuri. Îl va arbitra argentinianul Nestor Pitana.
Va fi precedat festivitatea de
deschidere, în prim-plan cu
Robbie Williams, o sopranã rusã,
dar ºi cu Ronaldo “Il Fenomeno”. Se întâlnesc douã dintre
naþionalele care se bazeazã în
majoritate pe jucãtori din campionatul intern. Rusia având numai doi stranieri, Cerâºev ºi
portarul Gabulov, în timp ce
Arabia Sauditã are trei, toþi din
Primera Division.

SUA, Mexic ºi
Canada
vor gãzdui
Mondialul 2026
Cele trei þãri care compun
America de Nord, SUA, Mexic
ºi Canada, vor gãzdui ediþia
din 2026 a Campionatului
Mondial. Cu 134 de voturi,
faþã de cele 65 primite de
cealaltã candidaturã, cea a
Marocului, trioul american a
primit din partea FIFA dreptul
de a gãzdui turneul final de
peste 8 ani. Turneul din
America din Nord va avea 48
de echipe participante, urmând
a se disputa 80 de meciuri, în
decurs de 34 de zile. Canada
se aflã la primul turneu final,
în timp ce SUA l-a mai organizat pe cel din 1994, iar Mexic
pe cele din 1970 ºi 1986.
Mondialul din 2022 se va
disputa în Qatar.

Gemenii Miranchuk ºi Golovi,
marile speranþe ale gazdelor
Din pãcate pentru ei, în anul în
care organizeazã în premierã campionatul mondial, ruºii au cea mai
slabã naþionalã din istorie. Deºi infrastructura este la nivel ridicat, iar
liga internã este una puternicã, fiindcã se pompeazã foarte mulþi
bani ºi vedetele nu o ocolesc, naþionala este în mare suferinþã, fiind
pe locul 70 în lume. Titlul în Rusia
l-a câºtigat, dupã mai mulþi ani,
Lokomotiv Moscova, fomaþia antrenatã de septuagenarul Iuri Semin ºi care are, paradoxal, un lot
format din mulþi jucãtori ruºi, dintre care se remarcã gemenii Miranchuk, cei doi fotbaliºti ai campioanei aflaþi în lotul naþional al lui
Cercesov. Lokomotiv are ºi alþi
reprezentanþi la Mondial, precum
croatul Corluka, peruvianul Farfan, lusitanul Fernandes ºi polone-

zul Rybus, dar lipseºte de la turneul final omul care a adus titlul
european Portugaliei, Eder. Cândva anunþat un mare talent al fotbalului rus, comparat cu Belanov ºi
Mostovoi, Alan Dzagoev a ajuns
acum la 27 de ani ºi nu s-a realizat
nici pe departe pe mãsura calitãþilor arãtate precoce, el plafonânduse la ÞSKA Moscova. Alex Golovin este noul star al fotbalului rus,
iar Juventus l-a ofertat chiar înaintea de Mondial pe mijlocaºul de
la ÞSKA. Golgheterul echipei naþionale este Smolov, atacantul
care-l þine rezervã pe Andrei Ivan
la FC Kransnodar. Alþi români în
campionatul Rusiei sunt: Bicfalvi,
la Ural, Nedelcearu, la Ufa, Anton,
la Anji, Bourceanu, la Arsenal Tula
ºi Enache, la Rubin Kazan.
Media de vârstã a lotului gazdelor este în jurul a 29 de ani, fiind
chemaþi în continuare veterani precum Jirkov, fostul jucãtor al lui
Chelsea, Samedov, Smolov, Akinfeev sau „bunicul” Ignashevich,
ajuns la 39 de ani, doar gemenii
Berezuþki fiind lãsaþi deoparte, la
„numai” 36 de ani. Fost portar al
naþionalei Rusiei, dar parcã mereu
în umbra lui Rinat Dasaev, selecþionerul Rusiei, Stanislav Cercesov
(54 de ani), îºi apãrã echipa de
valurile de critici. Deºi nu câºtigã
liga internã de 4 ani, în ciuda antrenorilor aduºi (Lucescu, Mancini), Zenit are cei mai mulþi reprezentanþi în naþionalã – 6. Ruºii
sunt prezenþi pentru a 11-a oarã la
un turneu final, cea mai bunã performanþã fiind ocuparea locului 4,
în 1996, la Mondialul din Anglia.
Rusia a pierdut amicalele recente cu
Franþa, scor 1-3 (gol Smolov), ºi
Austria, scor 0-1, ºi a remizat cu
Turcia, scor 1-1 (gol Samedov).

Saudiþii, a cincea oarã
la Mondial

De partea cealaltã, Arabia Sauditã este o naþionalã aflatã pe locul
67 în ierarhia FIFA ºi este la a 5-a
participare la Mondiale, „ºoimii
verzi” atingând optimile de finalã
în 1994, pe vremea lui Al Jaber ºi

Owairan. Formaþia pregãtitã de
fostul atacant al Barcelonei ºi al
Spaniei, Juan Antonio Pizzi, argentinian la orgine, a terminat pe locul
al doilea în grupa sa din ultima fazã
a preliminariilor asiatice, dupã Japonia. Ca ºi în cazul Rusiei, liga
internã este peste echipa naþionalã
a Arabiei Saudite. Al Hilal, echipã
antrenatã în trecut de Ilie Balaci,
Cosmin Olãroiu, Anghel Iordãnescu ºi Laurenþiu Reghecampf, va fi
preluatã de Jorge Jesus, care a
pãrãsit-o recent pe Sporting Lisabona. În Arabia Sauditã, la Al Taawon, a evoluat mijlocaºul Adi
Popa, împrumutat de la Reading,
iar Ciprian Panait antreneazã formaþia Al Batin. În ultimele amicale
înainte de Mondial, Arabia Sauditã
a pierdut cu 2-1, atât în faþa Italiei
ºi cât ºi a Germaniei, fiind învinsã
cu 3-0 ºi de Peru.
Lotul Rusiei: Portari: Igor Akinfeev (TSKA Moscova), Vladimir
Gabulov (Club Brugge), Andrey
Lunev (Zenit St Petersburg); Fundaºi: Vladimir Granat, Fedor Kudryashov (ambii Rubin Kazan), Ilya
Kutepov (Spartak Moscova), Andrey Semenov (Akhmat Grozny),
Sergei Ignashevich, Mario Fernandes (ambii TSKA Moscova), Igor
Smolnikov (Zenit St Petersburg);
Mijlocaºi: Yuri Gazinskiy (Krasnodar), Aleksandr Golovin, Alan Dza-

goev (ambii TSKA Moscova),
Aleksandr Erokhin, Yuri Zhirkov,
Daler Kuzyaev (toþi Zenit St Petersburg), Roman Zobnin, Alexsandr Samedov (ambii Spartak
Moscova), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moscova), Denis Cheryshev (Villarreal); Atacanþi: Artem
Dzyuba (Arsenal Tula), Aleksey
Miranchuk (Lokomotiv Moscova),
Fedor Smolov (Krasnodar).
Lotul Arabiei Saudite: Portari:Abdullah al-Mayouf (Al Hilal),
Yasser al-Mosaileem (Al Ahli),
Mohammed al-Owais (Al Ahli);
Fundaºi: Mansour al-Harbi (Al
Ahli), Yasser al-Shahrani (Al Hilal), Osama Hawsawi (Al Hilal),
Omar Hawsawi (Al Nassr), Motaz Hawsawi (Al Ahli), Ali al-Bulayhi (Al Hilal), Mohammed alBurayk (Al Hilal)
Mijlocaºi: Abdulla Otayf (Al Hilal), Salman al-Faraj (Al Hilal),
Abdulmalik al-Khaibari (Al Hilal),
Abdullah al-Khaibari (Al Shabab),
Mohammed Kanno (Al Hilal), Hussein al-Moqahwi (Al Ahli), Taisir
al Jassim (Al-Ahli), Hattan Bahebri (Al Shabab), Salem al-Dawsari (Villarreal), Yahya al-Shehri
(Leganes), Fahad al-Muwallad
(Levante)
Atacanþi: Mohammed al-Sahlawi (Al Nassr), Mohannad Assiri (Al Ahli).

Hierro l-a înlocuit pe Lopetegui,
pe banca Spaniei
Spania ºi-a schimbat selecþionerul, cu numai o zi înaintea Mondialului din Rusia. Julen Lopetegui a fost demis de la naþionalã,
dupã ce a semnat un contract cu
Real Madrid. „Am decis sã-l concediem. Tot ceea ce am acumulat
aici în ultimii ani este ºi datoritã
lui ºi trebuie sã-i mulþumim. Îi
urãm succes în nou aventurã!”,
se aratã într-un comunicat oficial
emis de federaþia din Spania.”Trebuie sa transmitem un mesaj
ferm antrenorilor spanioli. Este
foarte important sã câºtigãm, dar
sunt lucruri mai importante, precum modul de lucru. Lopetegui
este un antrenor de top, dar ne
vedem obligaþi sã luãm aceastã

decizie” a spus Luis Rubiales, preºedintele Federaþiei din Spania.
Lopetegui era selecþionerul Spaniei din iulie 2016, iar pe 22 mai
îºi prelungise contractul pânã în
2020. El a fost prezentat ca viitorul antrenor al lui Real Madrid
marþi. Fostul portar îl înlocuieºte
pe Zinedine Zidane pe banca tehnicã a campioanei Europei.
Federaþia Spaniolã de Fotbal a
anunþat cã naþionala va fi condusã la Cupa Mondialã 2018 de Fernando Hierro. Fostul fundaº al
Realului, acum în vârstã de 50 de
ani, ocupa funcþia de director
sportiv. Prezentarea oficialã a fost
fãcutã ieri, în cantonamentul naþionalei Spaniei, de la Krasnodar.

„Fernando Hierro îºi va asuma
rolul de selecþioner al naþionalei la
Campionatul Mondial din Rusia ºi
va apãrea în faþa presei alãturi de
preºedintele RFEF, Luis Rubiales.

Apoi, va conduce primul antrenament, iar vineri va debuta, la
Sochi, pe banca Spaniei, împotriva Portugaliei”, se aratã pe site-ul
oficial al Federaþiei Spaniole.

