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A intrat cu maºina în staþia PECO

Un bãrbat în vârstã de 46 de ani, din Calafat,
a ajuns, ieri, la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, dupã un accident mai puþin obiºnuit, petrecut în Craiova. Potrivit reprezentanþilor Poliþiei doljene, bãrbatul conducea un
autoturism marca Nissan pe strada Caracal, din
municipiu, cãtre centrul comercial Bãnie, iar
la intersecþia cu strada Ana Ipãtescu a pierdut

controlul direcþiei ºi a intrat cu maºina direct
în staþia PECO. Nu au fost avariate pompele de
alimentare cu combustibil, însã maºina s-a fãcut praf în partea din faþã. ªoferul a fost transportat la spital pentru investigaþii, ulterior prezentându-se la unitatea medicalã ºi soþia sa, în
vârstã de 43 de ani. Poliþiºtii spun cã accidentul s-a petrecut pe fondul neadaptãrii vitezei

într-o curbã la stânga, ºoferul nu consumase
alcool, rezultatul testãrii cu etilotestul fiind
negativ, ºi ambele victime au suferit leziuni care
nu le pun viaþa în primejdie. Oamenii legii au
întocmit dosar penal ºi continuã cercetãrile în
acest caz sub aspectul comiterii infracþiunii de
vãtãmare corporalã din culpã.
CARMEN ZUICAN

2 / cuvântul libertãþii

actualitate

luni, 18 iunie 2018

Viena – Berlin, curtoazie ºi reproºuri!
MIRCEA CANÞÃR
Cancelarul austriac, Sebastian Kurz, sa aflat, miercuri, la Berlin, pentru a discuta despre dezordinea europeanã în politica imigraþiei. La 1 iulie a.c., dupã cum
se ºtie, Austria va prelua preºedinþia Consiliului Uniunii Europene, intenþionând sã
dispunã instalarea „unor centre de primire” în afara frontierelor UE. Se menþioneazã, inclusiv ...Albania. La Berlin, Sebastian Kurz s-a întreþinut îndelung cu
Horst Seehofer, ministrul german de Interne, care conduce ºi CSU, braþul bavarez al partidului Angelei Merkel, CDU.
Poziþia lui Horst Seehofer s-a radicalizat
mult, de la o vreme. Dacã nu chiar din
capul locului. La 14 octombrie a.c., în
Bavaria, au loc alegeri cruciale ºi existã
spaima pierderii electoratului, în profitul
extremei drepte (AfD). Aºa încât, CSU se
aflã într-un moment delicat, motiv pentru
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care Horst Seehofer nu este pe acelaºi aliniament cu cancelarul Angela Merkel, ci,
mai degrabã, cu cancelarul austriac, încât se vorbeºte deja de o axã italo-germano-austriacã, „o Antantã anti-imigraþie”,
menitã sã o excludã pe Angela Merkel.
Ceea ce atestã slãbiciunea coaliþiei, îndelung preparatã, aflatã, momentan, la guvernare în Germania. Încã de la desemnarea sa, ca ministru de Interne, Horst
Seehofer declara cã ”islamul nu face parte din Germania”, frazã împrumutatã din
retorica AfD, care l-a ºi acuzat de plagiat
electoral. Ei bine, în aceste circumstanþe
delicate, sâmbãtã, publicaþiile austriece
„Der Standard” ºi „Profil” au dezvãluit
cã dispun de o listã cu þinte spionate de
BND (Serviciul Federal de Informaþii Externe), între 1999 ºi 2006, cuprinzând
peste 2000 de numere de telefon, fax,

adrese electronice de ministere, organizaþii internaþionale, ambasade ºi antreprize, instalate în Austria. Printre organizaþiile internaþionale, figureazã Organizaþia
þãrilor exportatoare de petrol (OPEC),
Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare în Europa (OSCE) ºi Agenþia Internaþionalã de Energie Atomicã (AIEA), toate
cu sediul la Viena. „Spionarea între þãri
prietene nu este doar rarã ºi nedoritã, dar
este ºi inacceptabilã”, a declarat preºedintele Alexander Van der Bellen, în cursul unei conferinþe de presã, special convocatã, împreunã cu cancelarul Sebastian
Kurz. Acesta s-a arãtat mult mai prudent,
reiterând cã Germania este „un partener
important”. În Germania, ºeful comisiei
parlamentare din Bundestag, pentru supravegherea activitãþilor serviciilor de informaþii, a spus cã ia în consideraþie re-

velaþiile austriece. Dar discuþiile nu s-au
oprit, pentru cã preºedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, doreºte o clarificare completã a problemei din partea autoritãþilor germane. Care, bineînþeles, va
întârzia. Dupã ce a protestat împotriva ascultãrilor inamicale din partea serviciilor
de informaþii americane, în august 2014,
când Angela Merkel spunea cã asemenea
acþiuni pun în discuþie, pe termen lung,
încrederea reciprocã, Germania a fost
prinsã cu mâþa în sac, întrucât ºi marile
urechi ale Berlinului erau ...pe recepþie.
”Suddeutsche Zeitung” dezvãluia cã Hillary Clinton a fost ascultatã timp de o lunã
de BND, iar Turcia mai mulþi ani. Practica, bineînþeles, a rãmas. Sã revenim, însã,
la relaþiile Viena – Berlin, care, între curtoazie ºi reproºuri, nu denotã altceva decât o fragilitate periculoasã.

Secretara ºefã de la ªcoala Nr. 36 ”Gheorghe
Bibescu”, condamnatã la 5 ani ºi 8 luni de detenþie

Reamintim cã, cercetarea femeii a început în
decembrie 2015, când un craiovean i-a sesizat pe
ofiþerii Serviciul Judeþean Anticorupþie Dolj cã, la
sfârºitul lunii septembrie-începutul lunii octombrie
2015, Chivu Anca Daniela (46 de ani) a primit 7.500
euro din 15.000 euro cât ceruse, lãsându-l pe acesta sã creadã cã are influenþã asupra directorului
Spitalului Clinic de Urgenþã Craiova pentru a o
angaja pe fiica sa pe un post de medic rezident
ginecolog la spitalul pe care îl conduce ºi, totodatã, cã va interveni pentru obþinerea la rezidenþiat a
unui punctaj ce îi va asigura ocuparea unui post
pe specializarea ginecologie. La aproximativ o sãptãmânã dupã ce i-a remis suma de 7.500 de euro,
persoana vãtãmatã s-a întâlnit cu inculpata în faþa
ªcolii nr. 36 Craiova, unde aceasta din urmã îi solicitase, pentru a-i cere cu împrumut o sumã de bani.
Acolo bãrbatul a aflat cã femeia nu e “firmã serioa-

Anca Daniela Chivu, secretara ºefã de la ªcoala Gimnazialã Nr. 36 ”Gheorghe
Bibescu” Craiova a fost condamnatã, vineri, de judecãtorii de la Tribunalul Dolj, la o
pedeapsã totalã de 5 ani ºi 8 luni închisoare pentru sãvârºirea a douã infracþiuni de
trafic de influenþã, luare de mitã în formã continuatã (trei acte materiale) ºi douã
infracþiuni de înºelãciune în formã calificatã. În acelaºi dosar, o femeie care i-a dat
ºpagã secretarei pentru a-i rezolva angajarea la o ºcoalã din municipiu a primit 2 ani de
închisoare cu suspendare ºi 60 de zile de muncã în folosul comunitãþii. Hotãrârea
Tribunalului Dolj nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel la Curtea de Apel Craiova.
sã”, ºi bineînþeles cã nu a “rezolvat-o” pe
femeia a mai luat bani de la trei persoane, cãrora lefiica sa. În ianuarie 2016 la Parchetul de pe
a promis cã le angajeazã (culmea) pe acelaºi post,
lângã Tribunalul Dolj a fost înregistrat un
de secretar la Colegiul Tehnic „Costin D. Neniþesalt denunþ împotriva secretarei, o femeie
cu” Craiova, dupã cum au mai reþinut anchetatorii
declarând cã în vara anului 2011, Anca Daîn rechizitoriu.
niela Chivu i-a pretins suma de 400 euro
Dosarul s-a înregistrat la Tribunalul Dolj pe 20
pentru a facilita transferul ºcolar al fiicei
aprilie 2016, alturi de secretara _ef fiind inculpat în
sale, de la Liceul Henri Coandã la ªcoala
dosar _i Anda Emilia Amrzeanu, care i-a dat _pag
Normalã „ªtefan Velovan” din Craiova, spunânsecretarei pentru a-i rezolva angajarea la o _coal din
du-i cã are relaþii în cadrul I.ª.J. Dolj. Dupã câteva
municipiu, iar vineri, 15 iunie a.c. instanca a prosãptãmâni de la începerea anului ºcolar, vãzând cã
nuncat sentinca. Amrzeanu a primit o pedeaps de 2
fiica sa nu a fost transferatã ºi nici nu a fost înreani închisoare cu suspendare _i 60 de zile de munc
gistratã vreo cerere în acest sens, denunþãtoarea
în folosul comunitcii, iar Anca Daniela Chivu a fost
i-a solicitat în mod insistent inculpatei sã-i restitugsit vinovat de toate faptele recinute în sarcina sa,
ie banii, fapt ce a determinat-o pe aceasta sã-ºi
fiind condamnat la o pedeaps total de 5 ani _i 8 luni
schimbe numãrul de telefon pentru a nu mai putea
închisoare cu executare: „Contopeºte pedepsele
fi contactatã. Abia în vara anului 2015, denunþãmenþionate anterior, în pedeapsa cea mai grea
toarea a intrat în posesia noului numãr de telefon
aceea de 3 ani închisoare, la care se adaugã 1/3
al inculpatei ºi sunat-o din nou pentru a încerca
din totalul celorlalte pedepse (1/3 x 8 ani = 2 ani
sã-ºi recupereze banii daþi în vara anului 2011. Tot
ºi 8 luni închisoare), respectiv 2 ani ºi 8 luni înîn ianuarie un bãrbat a depus plângere la Parchet
chisoare, astfel încât inculpata Ispas ( Chivu)
în care explica faptul cã în vara anului 2015, Anca
Anca Daniela va executa în total pedeapsa de 5
Daniela Chivu i-a pretins suma de 1.500 de lei, din
ani ºi 8 luni închisoare”, se arat în încheierea de
care i-a remis efectiv 800 lei, pentru a-i facilita trans_edinc a instancei. Hotrârea nu este definitiv, puferul locului de muncã de la Grupul ªcolar „Spiru
tând fi atacat cu apel la Curtea de Apel Craiova.
Haret” UCECOM, la ªcoala nr. 32 Craiova. În plus,
CARMEN ZUICAN

Controale ale inspectorilor de muncã, la agenþii economici din alimentaþia publicã
Inspecþia Muncii , prin Inspectoratele Judeþene Teritoriale de Muncã,
a organizat „Campania naþionalã privind identificarea cazurilor de muncã
nedeclaratã ºi verificarea modului în care se respectã prevederile legale,
care reglementeazã relaþiile de muncã ºi securitatea ºi sãnãtatea în
muncã la angajatorii care îºi pot desfãºura activitatea în domeniul alimentaþiei publice ”. Judeþul Dolj a aplicat tot ceea ce stipuleaã legislaþia.

- Era normal, Popescule, ca guvernul sã dea locuinþe gratuite mai marilor din Justiþie ºi Academie, cã din lefuºoara lor,
sãracii, nu aveau cu ce
plãti întreþinerea.

Conform celor menþionate în normativele aflate
în vigoare, Inspectoratul Teritorial de Muncã Dolj
a derulat astfel de acþiuni, „echipe formate din inspectori de muncã din cadrul serviciilor „Control
Relaþii de Muncã” ºi „Control Securitate Securitate ºi Sãnãtate în Muncã” efectuând acþiuni de
control, cu caracter inopinat”, dupã cum a precizat Cãtãlin Mohora, inspector ºef al Inspectoratului Teritorial de Muncã Dolj. În ceea ce priveºte „Relaþiile de muncã”, au fost coordonate 41 de
acþiuni, la angajatori, urmãrindu-se, printre altele, identificarea cazurilor de muncã nedeclaratã;
timpii de muncã ºi cei de odihnã; repausul sãptãmânal, pe lângã cel zilnic; munca suplimentarã
(cea de noapte ºi cu referinþa clarã la Sãrbãtorile
legale); plata salariului, etc. Verificãrile au condus la depistarea a 22 de deficienþe, fiind identifi-

caþi ºi sancþionaþi cu amenzi, în valoare de 80.000 de lei, patru angajatori, unde au fost depistate ºase
persoane care nu aveau forme legale de angajare. În ceea ce priveºte „Securitatea ºi Sãnãtatea în Muncã”, au fost puse în aplicare controale la 38 de angajatori, activitãþile de prevenire, protecþie ºi de asigurare, prin adoptarea mãsurilor tehnice, sanitare, organizatorice, etc. ,
fiind principale în eliminarea riscurilor profesionale specifice: cãdere de la acelaºi nivel, al locului de muncã, prin alunecare; expunere
la temperaturi extreme; intoxicaþii; electrocutare;
arsuri; tãieturi, º.a.m.d. În timpul verificãrilor, au
fost depistate 41 de deficienþe, cu privire la utiliza-

rea echipamentului individual de protecþie, semnalizarea de securitate ºi sãnãtate în muncã, etc,
pentru care au fost dispuse mãsuri de remediere,
30 de angajatori fiind sancþionaþi cu avertismente.
CRISTI PÃTRU
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Camil Atanase , bãieþelul cu vocea de aur al Doljului
încet, Camil Atanase a început sã fie cunoscut
Camil Atanase e bãieþelul cu vocea de aur ºi
ºi recunoscut ºi nu numai în Oltenia, ci în toate
asta o dovedeºte zecile de premii ºi sutele de
colþurile þãrii, fiind invitat de toate televiziuniaprecieri din partea artiºtilor consacraþi. Mâile, urcând pe marile scene a celor mai renumite
ne, Camil face 12 aniºori, dar talentul sãu este
festivaluri de muzicã popularã ºi aducând acaremarcabil. La doar 2 aniºori îl imita pe Ion
sã, toate premiile ºi trofeele. Camil este ºi un
Dolãnescu, la patru ani a primit cadou o chitaelev foarte bun. Talentul sãu muzical se împlerã, idolul sãu fiind inegalabilul Tudor Gheorteºte foarte bine cu dragostea faþã de carte. Este
ghe. Nu a ratat niciun spectacol al artistului craolimpic la geografie ºi premiant la multe alte
iovean, iar în casã îl asculta ore în ºir. De la 10
concursuri. Este elevul model al Liceului „Maani, Camil a început sã urce pe marile scene ºi
tei Basarab”, iar acest lucru îi face mândri ºi pe
era susþinut de marii artiºti, alãturi de care inpãrinþii sãi, Anca ºi Cãtãlin, care-l susþin neterpreta cele mai cunoscute melodii de muzicã
condiþionat în tot ceea ce face. Despre cum a
popularã. Micul artist are în repertoriul sãu cele
descoperit muzica popularã, ce vrea sã facã în
mai îndrãgite melodii populare de pe meleaguviitor ºi cu ce se mai ocupã în timpul liber, am
rile doljene, gorjene ºi teleormãne. Folclorul
aflat chiar de la Camil Atanase.
autentic oltenesc îl inspirã ºi îl provoacã. Încetreascã “Geagu CãtãroiuÃ, Taraful
R : Camil, cititorii noºtri ar
model anume, pe urmele cui ai
Iancu Jianu-Mitel Drãgulin.
dori sã cunoascã cum ai început
vrea sã calci ? Ai un stil preferat...?!
tu sã cânti ?
R : Ce reprezintã aceste premii
C.A : Recent, am iniþiat o frumoaAm început sã cânt în joacã, frepentru tine ? Cât de mult conteazã
sã colaborare cu maestrul Aurel Ion
ele pentru un artist ?
donând ,,Constantine, Constantine”
Blondea, unul dintre mentorii mei,
, iar asta îmi aducea mare bucurie.
cu care am onoarea sã cânt, fapt ce
Premiile sunt oarecum doar o rãsAm decis sã o interpretez la ºcoalã,
mã fascineazã enorm. Îl admir pe
platã pentru calitãþile mele muzicale,
cu ocazia zilei de 1 iunie ca sã mã
artistul Georgel Nuca, pe Niculina
în fapt, motivaþia realã pentru a munci
bucur împreunã cu colegii mei, fãrã
Stoican dar ºi pe Petricã Mîþu Stoºi mai mult, constã în bucuria pe
negativ, fãrã orchestraþie. Dupã inian. De asemenea, îl admir enorm
terpretare, copiii ºi profesorii, intre
pe regretatul solist teleormãnean Licare ºi doamna director Blagu Maviu Vasilicã, ale cãrui cântece îmi
tilda, pe care o stimez enorm, m-au
umplu sufletul de bucurie ºi frumos,
aplaudat puternic, ºi am simþit atât
vlaºca fiind stilul meu preferat. Voi
bucuria lor, cât ºi plãcerea mea
realiza creaþii populare personale
imensã cã i-am încântat. De atunci,
împreunã cu textierul Alina Sandoi,
cânt exclusiv muzicã popularã, atât
având ca obiectiv o lansare de alde dragã sufletului meu.
bum pânã in luna septembrie. Vreau
ca melodiile mele sã fie foarte afecR : Aºa ai descoperit talentul..dar acum, unde te pregãteºti ºi
tive, cânt despre credinþa in Dumcu cine ?
nezeu, despre dragostea de þarã, de
folclorul autentic, despre demnitate
Sunt elev la cursurile Atelierului
si respect.
de Folclor – cântec, al Ansamblului
Maria Tãnase din Craiova, unde îi
R : Vorbeºte-ne puþin despre
am profesori pe Manuela Motocu ºi
palmaresul tãu, despre premiile
Liviu Dicã ºi solist vocal la Ansamobþinute ?
blul Folcloric Poarta Olteniei. Îmi
Am castigat invariabil toate festiplac foarte mult zonele folclorice din
valurile
naþionale la care am particiDolj, Gorj ºi Teleorman, ºi am în
pat
în
anul
2018, am obþinut trofeerepertoriu preponderent, cântece
le
muzicii
populare
ale acestor festireprezentative din aceste zone. Pencare o pot oferi celor care ascultã
valuri (Primãvara Vedetelor Bucutru a-mi dezvolta capacitãþile artistivocea mea, dar ºi faptul cã pe scereºti, Zestrea Românilor Dolj, Gala
ce ºi pentru a transmite corect un
nã, în timp ce interpretez, simt o
Câstigãtorilor, unde am obtinut tromesaj publicului, am început sã stufericire imensã ºi nu am emoþii, penfeul la Muzica Popularã, Dragostea
diez cu doamna profesoarã de canto
tru cã îmi place ceea ce fac.Emoþii
mea este muzica, etc) ºi, odata cu
Mirela Duþã, care este profesorul
puternice am doar când interpretez
ele nenumãrate invitaþii în platourile
meu ºi în prezent ºi am luat ºi câteva
Imnul Naþional, resimt o trãire lãde televiziune. Cel mai important este
lecþii de la actriþa Alla Cebotari din
untricã incredibil de emoþionantã.
Festivalul Vocea Popularã organizat
Republica Moldova. Iubesc foarte
R : Sã trecem ºi la ºcoalã, unde
de cãtre TVR, luna trecutã, unde
mult folclorul autentic ºi vreau sã
am
aflat cã ºi aici este foarte mult
am reprezentat cu onoare ºi cinste
acopãr ºi sã asimilez din cât mai mulla
învãþãturã...
te zone ale þãrii. De asemenea, este
Ansamblul Maria Tanase din CraioDa, anul acesta am participat la
foarte importantã ºi teoria muzicalã
va ºi am interpretat piese autentice
mai multe olimpiade ºcolar iar la
pentru a-mi atinge visul de a deveni
specifice Teleormanului. Evoluþia
artist veritabil. În acest sens, studiez
Olimpiada Naþionalã de Geografie
mea artisticã mi-a permis sa sustin
teorie muzicalã ºi orgã cu domnul
m-am calificat la faza naþionalã, unde
in luna mai 2018, la Tismana, la Fesprofesor corepetitor de la Ansamam obþinut Premiul III. Recent, am
tivalul Naþional al Tarafurilor, un reblul Maria Tãnase, Costel Buzatu.
participat la un concurs de presecital în compania câºtigãtorilor edilecþie pentru un proiect european în
þiei I a Festivalului de Muzica lãutaR : Dar putem sã vorbim de un

parteneriat cu þãri din Uniunea Europeanã ºi am obþinut o mobilitate
Erasmus, în Portugalia, la Porto,
pentru martie 2019, unde voi promova cultura naþionalã, frumoasele
noastre zone geografice ºi mandria
de a fi român.
R : Cum îþi vezi viitorul, vei
urma cariera artisticã sau le vei
cãlca pe una pãrinþilor...?
Îmi doresc sã devin un artist veritabil de muzicã popularã, sã excelez în acest domeniu al muzicii autentice. Vreau sã urmez un liceu de
muzicã ºi apoi Conservatorul-secþia
muzica popularã, folclor, întrucât
exprimãrile persoanelor avizate cu
privire la vocea mea mã obligã ºi mã
ambiþioneazã în acest sens. L-am
convins pe tati, care voia sã îl urmez în carierã, ca ºi ceea ce fac eu,
când bucur sincer sufletele oameni-

lor este important, ca orice altã profesie, ºi pot spune cã acum pun pe
acelaºi plan educaþia, ºcoala ºi cariera artisticã ºi vreau sã devin un
mare artist al neamului.
R : Pe lângã muzicã, ºcoalã,
olimpiade, cu ce îþi mai completezi timpul, ce þi-ar mai plãcea sã
faci ?
Sunt ºi un mic artist într-o trupã
de teatru - Theatron Craiova, îndrumatã de domnul profesor ªtefan Florescu, trupã ce activeazã sub
egida Casei Studenþilor din Craiova, eu fiind mezinul trupei. Aici am
învãþat sã-mi controlez eventuale
emoþii, sã-mi perfecþionez dicþia ºi
sã-mi nuanþez vocea. Sunt angrenat în foarte multe activitãþi sportive, în special pentru sãnãtate, dezvoltarea spiritului de competiþie ºi
asumarea responsabilitãþii în viaþã.
Tenisul l-am început tot în joacã,
fiind îndrumat ulterior de profesori.
Deºi vreau sã fiu cel mai bun, nu
excelez la tenis, neavând timpul
necesar pregatirii temeinice. Sunt ºi
în echipa de fotbal ,,Oltenia Junior”
din Craiova. Am urmat ºi cursurile
Centrului de Excelenþã la scrimã
circa doi ani, dar dragostea pentru
muzicã mã îndepãrteazã uºor, uºor
de o carierã sportivã.
R : Noi îþi urãm succes în drumul tãu presãrat de note muzicale, dar ºi la ºcoalã sã ai rezultate la
fel de bun ºi îºi urãm un sincer...
La mulþi ani !
Vreau sã vã mulþumesc pentru
oportunitatea oferitã ºi pentru încrederea pe care mi-o acordaþi, înseamnã
foarte mult pentru mine !

Alina Sãndoi, textier :
„Pe Camil l-am cunoscut în aceastã primãvarã în splendoarea magnoliilor, ºi cum nimic nu este întâmplãtor, i-am spus: Priveºte, toate aceste flori
au înflorit pentru tine, Camil! Pentru cã din prima clipã am crezut în talentul
sãu, m-au fascinat ambiþia ºi perseverenþa acestui copil care îºi doreºte sã
ajungã departe. Mãrturisesc cã sufletul sãu cald ºi sensibil mã inspirã sã îi
scriu versurile pentru primul album de muzicã popularã autenticã, cred în el
ºi îi întrevãd un viitor strãlucit, pentru cã îl meritã din plin! Glasul lui se
poate mlãdia pe toate zonele folclorice, ºi înercãm sã îl oprim aici, în Oltenia, sã îºi creeze un stil aparte, iar dacã-i ascultaþi melodiile precum Dodã,
Dodã, Danþul lu’ Camil sau Balada Meºterului Dulache, piese arhaice, grele,
pe care el le interpreteazã dumnezeieºte, vã veþi lipi de acest înger de copil,
mândria noastrã a tuturor! Sã fie sãnãtos, fruntaº la învãþãturã, sã-ºi bucure pãrinþii ºi bunicii ca ºi pânã acum, sã ºtie cã aici, în Cetatea Banilor, a
crescut deodatã cu talentul sãu! Îi doresc zboruri înalte ºi aripi puternice!”
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3 pentru funcþia de preºedinte al Uniunii
Scriitorilor din România – Filiala Craiova
O sãptãmânã a mai rãmas pânã la alegerile pentru conducerea
Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România (USR): membrii acesteia sunt chemaþi sã îºi exprime votul luni, 25 iunie 2018,
ora 11.00, în sala de conferinþe a Muzeului Olteniei, din strada
„Madona Dudu” nr. 14.
Depunerea candidaturilor s-a fãcut pânã pe data de 25 mai 2018,
trei fiind înregistrate oficial – a actualului preºedinte interimar
Gabriel Coºoveanu, a scriitorilor Mihai Duþescu ºi Ioan Lascu.
Primii doi au aspirat la aceastã funcþie ºi la scrutinul din 11 aprilie
a.c., obþinând 31, respectiv 4 voturi. Câºtigãtor a fost desemnat
atunci, cu 49 de voturi, scriitorul Jean Bãileºteanu, acesta decedând însã, subit, trei zile mai târziu, motiv pentru care în Filialã se
organizeazã, din nou, alegeri.
ªi Mihai Firicã, scriitor ºi jurnalist, s-a înscris în cursã, fãcându-ºi
cunoscute obiectivele pentru perioada 2018-2023. „Prioritatea de grad
zero pentru Filiala Craiova este reprezentatã de un sediu nou, unul
pe mãsura importanþei breslei noastre în comunitate ºi dimensiunii
noilor evenimente pe care vrem sã le generãm”, nota Mihai Firicã. La
scurt timp, însã, acesta a anunþat cã ºi-a retras candidatura, „în urma
evaluãrii ºanselor de susþinere prin vot de cãtre membrii Filialei, potenþial prezenþi la Adunarea Generalã de alegeri din 25 iunie a.c.”.
Deºi a lãsat sã se înþeleagã cã a
candida din nou, dupã ce s-a aflat
timp de 13 ani la conducerea Filialei, este o decizie complicatã, Gabriel Coºoveanu a intrat, totuºi, în
cursa pentru obþinerea altui mandat,
al patrulea. „Dacã voi mai candida,
în urma exerciþiului de memorie al
confraþilor? Mã mai gândesc. Mã
demotiveazã amnezia – parcã subitã
– a unora, m-ar motiva, totuºi, ideea de a continua un ºir de eforturi
care nu au privilegiat persoana mea,
ci au contribuit la prestigiul breslei.
ªi al revistei Ramuri, fereastra cãtre
lume a filialei”, declara Gabriel Coºoveanu în cadrul unui interviu
acordat, luna trecutã, cotidianului
„Cuvântul Libertãþii”.

Coºoveanu vrea mai multã
iniþiativã din partea Comitetului
de Conducere

Între alte obiective pe care le
vrea atinse în viitorul mandat, Co-

ºoveanu noteazã „responsabilizarea Comitetului (conform Statului USR), astfel încât sã aibã iniþiative ºi sã participe, efectiv, la
conducerea Filialei (în general,
membrii Comitetului cred cã preºedintele trebuie sã facã singur
totul)” ºi „capacitarea chiar în cadrul Comitetului, a unui specialist
în a concepe proiecte, suficient
agrementat legislativ ºi computeristic”. În urma alegerilor din 11
aprilie 2018, din Comitetul de
Conducere al USR – Filiala Craiova fac parte Ileana Roman, Spiridon Popescu, Dan Ionescu, Mihai Firicã. De asemenea, acesta
îºi mai propune „identificarea ºi
acceptarea de cãtre toþi a strategiei de impunere a specificului
instituþiei noastre în vederea promovãrii lui cu tenacitate ºi ingeniozitate”, „deschiderea pentru ºi
încercarea de colaborare constantã ºi eficientã cu factorii decidenþi

municipali, judeþeni ºi naþionali, în
vederea realizãrii unor proiecte de
anvergurã”.

Ioan Lascu: Spaþiu adecvat
pentru activitate „în condiþii
decente, civilizate”!

15 obiective clare enunþã ºi scriitorul ºi profesorul Ioan Lascu,
dacã va obþine mandatul pentru
2018-2023 în fruntea scriitorilor
craioveni. În capul listei se situeazã obþinerea, „cu concursul organelor administrative din Craiova”,
a unui spaþiu adecvat, destinat unui
sediu al Filialei USR „în vederea
desfãºurãrii activitãþilor de conducere, administrative ºi culturale în
condiþii corespunzãtoare, decente,
civilizate”. Aici, în acest spaþiu,
Lascu propune ºi deschiderea unei
librãrii unde sã fie expuse ºi vândute în primul rând cãrþile membrilor Filialei ºi revistele literare
importante din Craiova ºi din zona

Olteniei. O altã iniþiativã este înfiinþarea unei Case Memoriale – un
muzeu al scriitorilor olteni în care
sã fie expuse cãrþi, manuscrise,
diplome, premii, fotografii, obiecte personale etc.

Se vrea reînfiinþarea
cenaclului Filialei Craiova
pe lângã revista „Ramuri”

Pentru sporirea vizibilitãþii activitãþii ºi a comunicãrii este necesarã crearea unui site al Filialei,
apreciazã candidatul. Ioan Lascu
mai considerã prioritare întocmirea unui program/proiect anual de
activitate, susþinerea unor recitaluri poetice ºi lecturi publice din
operele reprezentative ale membrilor Filialei Craiova a USR, dar
nu numai, precum ºi organizarea
de întâlniri periodice cu scriitori
din alte filiale. Printre obiective se
aflã ºi omagierea unor scriitori
importanþi care au avut legãturi cu

Craiova ºi cu spaþiul oltenesc (Vasile Cîrlova, Alexandru Macedonski, Virgil Carianopol, Radu Gyr,
Elena Farago, Gib Mihãescu, Eugen Ionescu, Tudor Arghezi, Alexandru Piru, Marin Sorescu, Ion
D. Sîrbu º.a.). Lascu vrea ºi reînfiinþarea cenaclului Filialei Craiova pe lângã „Ramuri”, ca ºi sãrbãtorirea anualã a acestei reviste,
sub genericul „Zilele Ramuri”.
Pentru concretizarea acestor obiective, colaborarea factorilor administrativi ºi culturali locali, judeþeni ºi zonali este indispensabilã, subliniazã acesta, însã propuse sunt ºi gãsirea unor sponsori
ºi încheierea unor contracte de
parteneriat cu centre culturale judeþene (Mehedinþi, Gorj, Argeº
etc.) „pentru obþinerea unui sprijin logistic ºi (în mãsura posibilitãþilor) financiar în scopul realizãrii unor activitãþi comune”.
MAGDA BRATU

ªcoala la Karate craioveanã
construieºte campioni europeni
Concursul interjudeþean de Karate Shotokan
„Cupa de varã” s-a desfãºurat, ºi anul acesta, la
Craiova. Reunind peste 100 de sportivi, pregãtiþi
intens la cinci cluburi, printre cele mai puternice
din þarã, competiþia s-a dovedit una cu un grad

Competiþia a luat startul la ora
9.00, sâmbãta trecutã, la Centrul
Multifuncþional, ºi s-a întins pe
durata întregii zile. În cele aproape 10 ore de concurs, cu pauzele
de rigoare, pe tatami au evoluat nu
mai puþin de 110 sportivi, cu vârste între 5 ºi 12 ani, fiecare încercând sã convingã juriul – unul extrem de exigent – cã stãpâneºte la
perfecþie exerciþiile deprinse ºi
testate în zecile de ore de antrenament de la salã. „Participã sportivi
din trei judeþe – Ploieºti, Gorj ºi
Dolj - Craiova fiind reprezentatã
de sportivii care se pregãtesc la
cluburile Washi ºi Azato ºi Palatul

Copiilor”, ne-a declarat sensei
Daniel Antici, care reprezintã Clubul Washi din Craiova, principalul
organizator al competiþiei.

Peste 100 de sportivi au evoluat
pe tatami

Sportivii au fost trecuþi prin trei
probe, pentru începãtori ºi avansaþi - Kata, Kihon ºi Kumite – emoþiile concurenþilor, dar ºi ale pãrinþilor care i-au urmãrit în tãcere de
la lojele de sus, fiind mari. În ciuda
vârstei, sportivii în kimonouri albe,
încinse cu centurile pe care le-au
câºtigat pânã în acest moment, ºiau prezentat exerciþiile, disciplinaþi

ºi concentraþi pe probe. Talentul,
dar, în mod deosebit, munca depusã la antrenamentele sãptãmânale,
au fãcut diferenþa între concurenþi.
Dupã un astfel de maraton, extrem
de tensionat, premierea a venit ca
un moment de descãtuºare: câºtigãtorii au urcat pe podium, etalându-ºi fericiþi medaliile ºi îmbrãþiºându-ºi antrenorii.
„Copiii au fost rãbdãtori, debordând de energie, cu entuziasmul pe
care îl au ºi, de la un an la altul,
parcã din ce în ce mai disciplinaþi.
Concursul acesta s-a adresat în
special celor care nu participã la
campionatele mari - naþional, european sau mondial, adicã sportivii
noºtri care rãmân acasã ºi nu se
duc la aceste competiþii. Pentru ei,
am fãcut un numãr de categorii ºi
de probe speciale, ca sã îi cuprindem în aceste concursuri ºi sã le

ridicat de dificultate, organizatorii propunânduºi sã le testeze micilor karatiºti abilitãþile dobândite pânã acum ºi sã-i pregãteascã, în felul acesta,
pentru competiþiile de înalt nivel, cum sunt campionatele naþional, european ºi chiar mondial.

insuflãm încrederea în ei, sã vadã
cã pot sã punã umãrul ºi sã urce
în ierarhie, în sensul sã meargã ºi
la concursuri ºi mai puternice”, a
explicat de unde a provenit gradul
sporit de dificultate al acestei competiþii sensei Daniel Antici.
Sportivii care deprind karatele
la Clubul Washi din Craiova au
privilegiul de a fi îndrumaþi de adevãraþi profesioniºti ai acestei arte,
mãrturie stând medaliile – multe
de aur – pe care sportivii craioveni le deþin în palmares, urmãtoarea provocare fiind Cupa Campionilor Europeni, care se va
desfãºura, în luna decembrie, la
Cluj. Anul trecut, sportivii pregãtiþi de sensei Daniel Antici (5 Dan)
s-au întors acasã cu 14 medalii,
dintre care una de aur, douã de
argint ºi 11 de bronz.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

I.„Compania de Apã Oltenia SA cu
sediul în Craiova, str.Brestei, nr.133, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii autorizaþiei de mediu pentru activitãþiile „Captare, tratare ºi distribuþie apã”,
cod CAEN 3600 ºi „Colectare ºi epurare
ape uzate” cod CAEN 3700, desfãºurate
în localitatea Cãlãraºi, judeþul Dolj. Informaþiile privind potentialul impact asupra
mediului pot fi consultate la sediul APM
Dolj, str.Petru Rareº, nr.1, de luni pânã
joi, între orele 0800- 1630 ºi vineri între orele
0800- 1400. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº, nr.1, fax. 0251/419.035,
email: office@apmdj.anpm.ro.
II. „Compania de Apã Oltenia SA cu
sediul în Craiova, str.Brestei, nr.133, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii autorizaþiei de mediu pentru activitãþiile „Captare, tratare ºi distributie apa”,
cod CAEN 3600 ºi „Colectare ºi epurare
ape uzate” cod CAEN 3700, desfãºurate
în localitatea Poiana Mare, judeþul Dolj.
Informaþiile privind potentialul impact
asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Dolj, str.Petru Rareº, nr.1, de
luni pânã joi, între orele 0800- 1630 ºi vineri
între orele 0800- 1400. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº, nr.1, fax. 0251/
419.035, email: office@apmdj.anpm.ro.
Subsemnatul Vîlcomeanu Ionuþ
pentru S.C. COMPANY AGRO- JAN SRL,
investitor ºi benefiaiar al obiectivului:
anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul: CONSTRUIRE
ADÃPOST UTILAJE ªI PRODUSE AGRICOLE, PUÞ FORAT ÎN INCINTÃ, ALEI
CAROSABILE ªI PIETONALE ( cod
CAEN: 0111), propus a fi amplasat în sat
Cornu, comuna Orodel judeþul Dolj, strada Principalã nr.23. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1 ºi
la sediul societãþii S.C. COMPANY
AGRO- JAN SRL, sat Cornu, comuna
Orodel, judeþul Dolj, str. Principalã nr. 20,
în zilele de luni pânã joi între orele 8-16.00
ºi vineri între orele 8.00- 14.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº nr.1.

SC ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES SA, titular al proiectului “Compartimentãri interioare Fabrica de Produse
Patiserie ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES– CRAIOVA PLANT ºi construcþii
anexe” anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului
Dolj: proiectul nu se supune evaluãrii
impactului asupra mediului pentru proiectul “Compartimentãri interioare Fabrica de Produse Patiserie ETI EUROPEAN
FOOD INDUSTRIES- CRAIOVA PLANT
ºi construcþii anexe”, propus a fi amplasat în comuna GHERCEªTI, satul
GHERCEªTI, strada AVIATORILOR,
nr.10, judeþul Dolj. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj din Municipiul Craiova, str.Petru Rareº, nr.1, jud.Dolj, în zilele de luni-joi, între 08.00-16.30
ºi vineri între orele 08.00-14.00, precum ºi
la urmãtoarea adresã de internet http://
apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5 zile
de la data publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 25.06.2018.

Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.
Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
ineri
Luni - V
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
18

S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului


Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

OFERTE DE SERVICIU

Vând apartament 3 camere Craioviþa Nouã,
deosebitã poziþionare,
modificãri interioare.
Preþ accesibil. Telefon:
0771/504.064.

FIRMÃ angajeazã lucrãtori în construcþii.
Telefon: 0751/844.904.
Cauta menajerã pentru curãþenie apartament în Craiova, de
CASE
douã ori pe lunã. Tele- Vând (schimb) casã lofon: 0727/226.367.
cuibilã comuna Periºor
PRESTÃRI SERVICII + anexe, apã curentã,
Doamnã serioasã fac canalizare la poartã,
menaj permanent baby teren 4500 mp, livadã
siter etc, numai pentru fa- cu pruni, vie. Telefon:
milii serioase, în Craiova. 0765/291.623.
Telefon: 0762/850.986. Vând casã + dependinþe, vie, pãdure coFilmãri foto video de camuna Scaeºti, preþ
litate superioarã la prenegociabil. Telefon:
þuri avantajoase. Tele0744/375.858.
fon: 0766/359.513.
Vând sau schimb
Efectuãm transport mãrcasã str. Eliza Opran
furi, 3,5 tone. Relaþii la
cu apartament etaj 1
telefon: 0763/869.332. sau 2. Telefon: 0730/
VÂNZÃRI
504.515.
APARTAMENTE Vând casã comuna
2 CAMERE
Calopãr, sat Dâlga din
Vând apartament 2 ca- cãrãmidã, anexe gosmere Bãileºti, zonã podãreºti ºi beci, grãcentralã, preþ accesibil. dinã cu vie. Telefon:
Telefon: 0771/504.064. 0770/900.833; 0735/
923.982.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 2 Proprietar vând casã
camere etaj 1, Valea nouã zona Bordei +
Roºie. Telefon: 0251/ 500 mp curte. Telefon:
361.626.
0752/641.487.
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Vând parcele de 800 ºi
1500 mp situate în
Leamna de Jos cartier
vile lângã Pãdure Tei.
Telefon: 0722/258.628.
Vând 10 ha pãdure,
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. TeleVând casã bãtrâneas- fon: 0770/245.289.
Vând 50 familii de alcã 1200 m.p. comuna
bine. Telefon: 0762/
AUTO
Robãneºti 20 km, vie,
256.812.
Cielo
2006
GPL,
cãfântânã, dependinþe.
Vând manechine bust
ruþ
curte
2
roþi,
bicicleTelefon: 0767/648.731.
5 lei / buc. Telefon:
tã
de
damã,
jante
alu0768/450.011.
Vând sau schimb cu
miniu.
Telefon:
0767/
apartament Craiova,
Vând frigider 2 uºi
153.551.
casã mare cu toate utidefect - 100 lei, teleVând
combinã
SEMA
litãþile super-îmbunãtãvizor color diagona110
cu
R.I.F.S.,
Turbo,
þitã în comuna Lipovu
la 70 cu telecomanîn
stare
de
funcþionare.
cu teren 7000 mp. Tedã în bunã stare Preþ
negociabil.
Telelefon: 0742/450.724.
100 lei, sãpun de
fon: 0744/537.347.
casã - 5 lei. Telefon:
TERENURI
Particular, vând teren în VÂNZÃRI DIVERSE 0770/303.445.
ªimnicu de Sus, stra- Vând douã sobe de te- Vând Motosapã marda Mihai Eminescu, nr. racotã complete ca BUDGET BRD
84, lãþime 12 metri, lun- 300,400 lei ºi 150 þigle 500. Telefon: 0721/
gime 70 m, vie, între 2 lei/buc. Telefon: 995.405.
vecini. Relaþii la telefon: 0771/518.063
Vând aragaz voiaj
Vând lãmâi productiv douã ochiuri cu bute0728/012.055.
Cârcea, zona Mânãs- cu fructe de lãmâi în el, lie, polizor unghiular,
tire str. Guran, vând preþ 1000 lei. Telefon: (flex) D125/850W, canistre aluminiu 20 litri
teren intravilan 940 0765/261.910.
mp, deschidere 18 m Vând obiecte casnice, noi, arzãtoare gaze
la stradã, 20 E/mp ne- îmbrãcãminte ºi încãl- sobã D 600, alternator
gociabil. Telefon: þãminte damã, televi- 12V nou, Pick-up Tes0767/263.391.
zor Philips - 100 lei, vi- la cu boxe, dozã nouã
Vând teren Podari sau deo, 50 lei. Telefon: de rezervã, arzãtoare
gaze, discuri cu muarendã. Telefon: 0722/ 0770/354.549.
943.220.
Vând roþi spiþate cu zicã diferitã. Telefon:
Vând teren arabil 2,5 cauciucuri de iarnã - 0251/427.583.
ha spatele Metro ºi te- Mercedes. Telefon: Vând loc de veci, cimitirul Ungureni. Telefon:
ren arabil Gara Plaiul 0762/183.205.
Vulcãneºti. Telefon: Vând convenabil MO- 0741/186.100.
0251/548.870.
TOCOASÃ
EX- Vând maºinã autoVând teren str. Indus- PERT 65 SUPER - matã de uscat nefotriilor - 3000 mp. Tele- foarte puþin folositã. Te- lositã. Telefon: 0720/
fon: 0758/627.865.
lefon: 0720/231.610. 099.950.

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”!
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.
Vând gospodãrie în
comuna Valea Stanciului, judeþul Dolj. Telefon: 0721/502.003.

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 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Informaþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã frigorificã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând frigider „ZIL”,
maºinã de cusut „Ileana” stare bunã de
funcþionare, maºinã de
spãlat ”Alba Lux”,
Pick-up marca „TESLA” cu boxe. Telefon:
0351/464.563.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidraulicã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.

Vând 2 electromotoare trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei.
Telefon: 0770/298.240.
Vând calorifer din fontã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

COMEMORÃRI

Amintim cu aceeaºi
durere cã pe 17 iunie 2018 s-au împlinit 9 ani de la dispariþia fulgerãtoare
a celui ce a fost inginer agronom
BÎNÃ MARIN din
com. Mârºani- Dolj.
Aceeaºi durere ºi
tristeþe ne înconjoarã. Sã-þi fie somnul lin. Elena- soþie
ºi Corina- fiicã.
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FACULTATEA DE LITERE
Locuri la buget: 312
Locuri la taxã: 330
Perioada de înscriere: 16-21.07.2018
Specializãri
Limba ºi literatura românã – Limba ºi literatura latinã (învãþãmânt la zi)
Limba ºi literatura românã – Limbã ºi literaturã modernã
(învãþãmânt la zi) (englezã, francezã, italianã, germanã,
spaniolã)
Limba ºi literatura românã – Limbã ºi literaturã modernã
(ID) (englezã, francezã, italianã, germanã, spaniolã)
Limba ºi literatura românã – Limbã ºi literaturã modernã
(învãþãmânt la zi) (englezã, francezã) la Drobeta-Turnu
Severin
Limba ºi literatura modernã A (englezã/francezã) – Limbã ºi
literaturã modernã B (englezã, francezã, italianã, germanã, spaniolã)/ Limba ºi literatura latinã (învãþãmânt la zi)
Traducere ºi interpretare (englezã, francezã) (învãþãmânt
la zi)
Comunicare ºi relaþii publice (învãþãmânt la zi)
Jurnalism (învãþãmânt la zi)
Interpretare muzicalã - canto (învãþãmânt la zi)
Interpretare muzicalã – instrumente (învãþãmânt la zi)
Muzicã (învãþãmânt la zi)
Artele spectacolului (Actorie)
Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar (învãþãmânt
la zi)
Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar (învãþãmânt
la zi) – Droberta-Turnu Severin
Facultatea de Litere oferã posibilitãþi multiple de carierã,
în peste 50 de domenii. Absolvenþii pot deveni profesori,
traducãtori, scriitori, specialiºti în PR, redactori, prezentatori, fotojurnaliºti, actori, soliºti, instrumentiºti, dirijori sau
manageri.
Toate detaliile, aici: http://litere.ucv.ro/litere/

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

Absolvenþii Facultãþii de Teologie pot deveni profesori de
teologie sau de desen, preoþi, diaconi, pictori de icoane sau de
biserici, sculptori, restauratori de monumente religioase, artiºti plastici, ghizi de artã, galeriºti sau consilieri artistici.
Toate detaliile, aici: http://teologie.central.ucv.ro/.
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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:

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXÃ
Locuri la buget: 70
Locuri la taxã: 90
Perioada de înscriere: 9-22.07.2018
Specializãri
Teologie ortodoxã pastoralã (învãþãmânt la zi)
Artã sacrã (învãþãmânt la zi)
Arte plastice (picturã ºi sculpturã) (învãþãmânt la zi)
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Mãzãrache,
Mãzãrache, disponibilizat,
disponibilizat,
Roman,
Roman, împrumutat
împrumutat
Universitatea Craiova s-a despãrþit deja de 4 jucãtori,
iar achiziþiile sunt încã aºteptate
Dupã ce s-a despãrþit de Apostol Popov ºi de Andre Santos, cãrora le-au expirat contractele, Universitatea Craiova nu va mai conta nici pe atacantul Simon Mãzãrache. Împrumutat anul trecut la
Juventus Bucureºti, unde a suferit
o dublã fracturã de tibie ºi peroneu, vârful de 25 de ani s-a refãcut complet, dar a solicitat rezilierea contractului, considerând cã
nu are ºanse sã prindã un loc de
titular în ofensiva oltenilor, unde
ar avea o concurenþã acerbã cu
Mitriþã, Bãluþã, Gustavo, Burlacu
ºi Glavina. „Clubul Universitatea
Craiova ºi fotbalistul Simon Mãzãrache au decis de comun acord
încetarea raporturilor contractuale. Îi mulþumim lui Simon pentru
profesionalismul de care a dat dovadã ºi pentru modul în care s-a
dãruit ºi a apãrat blazonul ªtiinþei!
Crescut la Centrul de Copii ºi Juniori al formaþiei Sporting Piteºti,
a evoluat pe parcursul carierei la
formaþiile Dinamo II, ACS Berceni

ºi Viitorul Axintele, iar în campionatul 2014 - 2015 a contribuit la
promovarea celor de la Muscelul
Câmpulung, fiind golgheterul echipei cu 14 reuºite. A sosit la Universitatea în vara lui 2015 ºi a debutat în ªtefan cel Mare, cu marea rivalã Dinamo. Simon Mãzãrache a îmbrãcat tricoul alb-albastru de 60 de ori, reuºind sã marcheze ºase goluri ºi sã ofere patru
pase decisive. În total, a bifat
3.097 de minute pentru ªtiinþa”, a
anunþat gruparea din Bãnie.
Un alt atacant pe care Universitatea nu va mai conta în sezonul
urmãtor este Mihai Roman, care are
un contract destul de mare ºi i se
va cãuta o echipã pentru a fi împrumutat, el fiind trimis ºi în stagiunea trecutã sã joace la ACS Poli
Timiºoara. Totodatã, mijlocaºul
ofensiv Stephan Drãghici, care a
avut un sezon bun la Academica
Clinceni ºi Juventus Colentina, nu
a fost rechemat în Bãnie, fiind împrumutat pentru sezonul viitor la

Sepsi Sf. Gheorghe, unde va evolua sub comanda lui Eugen Neagoe,
el fiind ºi jucãtor under 21.

Gustavo ºi Martic,
în „echipa strãinilor”

Liga Profesionistã de Fotbal a
realizat cel mai bun prim unsprezece al strãinilor din Liga I Betano ºi
aici se regãsesc „oltenii” Gustavo
Di Mauro ºi Ivan Martic. Despre
cei doi, LPF a scris urmãtoarele
lucruri: Ivan Martic (Universitatea
Craiova / 21 jocuri) - Utilizat de
Mangia pe flancul drept al oltenilor,
a avut evoluþii apreciate. Cifre bune:
douã goluri ºi trei pase decisive în
21 de jocuri. Gustavo Di Mauro
(Universitatea Craiova / 32 jocuri) A marcat de 11 ori, fiind al doilea
cel mai bun marcator strãin din ediþia 2017-2018. În plus, ºi-a mai trecut în cont ºi trei pase decisive. Cel
mai bun 11 al strãinilor din Liga I
aratã astfel: Arlauskis – Martic, Planic, Vinicius, Momcilovic – Teixeira, Djokovic, Culio, Salomao –
Gustavo, Gnohere.
Altfel, în topul celor mai bine
cotaþi jucãtori din Liga I, doi craioveni se aflã pe podium. Conform

transfermarkt.com, Mitriþã are cea
mai bunã cotã din þarã: 2,50 mil.
euro. Este urmat de Budescu, de
la FCSB, cu acelaºi preþ, iar pe locul trei în acest top, la micã distanþã, se aflã Alex Bãluþã, cu o cotã
de 2,30 mil. euro.

Alb-albaºtrii se reunesc mâine
Vacanþa se încheie mâine pentru fotbaliºtii Universitãþii Craiova,
care vor efectua de dimineaþã vi-

zita medicalã la Policlinica pentru
Sportivi din Bãnie. Delegaþia albalbastrã va decola de pe Aeroportul Internaþional Craiova cu destinaþia Milano, miercuri, urmând ca
de acolo sã se deplaseze cu autocarul pânã la Hall in Tirol. Ca ºi
anul trecut, bãieþii lui Devis Mangia vor fi cantonaþi la ParkHotel Hall
in Tirol, în perioada 20 iunie 2018
– 6 iulie 2018, loc în care vor disputa ºi câteva meciuri amicale.

Azi întrã în scenã Belgia ºi Anglia
Primul meci al zilei de astãzi
de la Mondiale este Suedia – Coreea de Sud, din grupa F, de la
ora 15, pe stadionul din Nijni
Novgorod. Suedia, echipa care a
pierdut cu 1-0 în faþa tricolorilor, la Craiova, în martie, este
killer-ul celor douã mari absente
de la Mondiale, Italia ºi Olanda.
Nordicii au depãºit „Portocala
Mecanicã” în grupa din care
Franþa s-a calificat direct, iar în
baraj a eliminat „Squadra Azzurra”. Selecþionerul Janne Andersson a rezistat presiunilor fanilor ºi media de a-l convoca pe
superstarul Zlatan Ibrahimovic,
mergând pe mâna jucãtorilor
care au dus echipa în Rusia. Este
a 12-a prezenþã a „vikingilor” la
Mondiale, cea mai mare performanþã fiind disputarea finalei, în
1958, apoi ocuparea locului 3, în
1994, când au eliminat România
în sferturi. Lipsa lui Zlatan s-a
vãzut însã în ultimele 3 amicale,
în care Suedia n-a marcat, cel de
la Craiova, ºi cele dinaintea Cupei Mondiale, 0-0 cu Peru ºi cu
Danemarca. Un posibil prim 11
astãzi ar fi: Olsen – Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson S. Larsson, Forsberg, Claesson,
Durmaz - Berg, Toivonen.
Coreea de Sud este pentru a
zecea oarã la Mondiale, unde a
atins semifinalele, la ediþia pe care
a gãzduit-o, în 2002, alãturi de

Japonia. Coreenii s-au calificat de
pe locul 2 în grupa cu Iran, Uzbekistan, Liban ºi Qatar. Înainte
de turneul final, coreeni au învins
Honduras cu 2-0 ºi au pierdut cu
Senegal, 0-2, ºi Bosnia, 1-3. Starul echipei este vârful lui Tottenham, Son, dar ºi perechea sa din
atac, Hwang, a fãcut un sezon
excelent cu Salzburg, ajungând în
semifinalele Europa League. Veteranul ºi cãpitanul echipei este Ki
Sung, de la Swansea, iar un jucãtor foarte important estte Ko Jaa
Cheol, mijlocaºul lui Augsburg.
Un posibil prim 11 al antrenorului
Shin Tae Yong: Kim Seung-gyu Kim Young-gwon, Jang Hyunsoo, Park Joo-ho, Lee Yong - Ki
Sung-yueng, Koo Ja-cheol, Lee
Jae-sung, Jung Woo-young - Son
Heung-min, Hwang Hee-chan.

„Dracii roºii” au un debut facil
În grupa G, primul meci este
Belgia – Panama, de la ora 18, pe
stadionul „Fiºt Olimpic” din Soci,
unde s-a jucat deja Spania – Portugalia. „Dracii roºii” sunt pentru a
13-a oarã la un turneu final mondial, cea mai bunã performanþã fiind semifinala din Mexic 1986.
Echipa antrenatã de spaniolul Roberto Martinez a câºtigat grupa
preliminarã fãrã probleme, întrecând Grecia ºi Bosnia. Lotul este
ticsit de vedete, cu Hazard ºi De
Bruyne în prim-plan, dar lipseºte
surprinzãtor mijlocaºul Romei,
Radja Nainggolan, dar ºi atacanþi
precum Origi, Benteke sau Mirallas. Înainte de Mondiale, Belgia sa distrat amical cu Egipt, 3-0, ºi
Costa Rica, 4-1, ºi a remizat cu
Portugalia, 0-0. Astãzi, echipa ar

putea arãta astfel: Courtois – Meunier, Kompany, Vermaelen, Vertonghen – Witsel, De Bruyne, Hazard,
Ferreira Carrasco - Lukaku, Mertens.
Naþionala Panama, antrenatã
acum 17 ani de Mihai Stoichiþã,
este debutantã la Mondiale, fiind
o mare surprizã calificarea de pe
locul 3 al grupei preliminare, dupã
Mexic ºi Costa Rica, dar în faþa
SUA ºi Hondurasului. Practic,
pânã acum de Panama se auzise
doar datoritã gemenilor Dely Valdes, unul cu o carierã europeanã,
la PSG, Malaga sau Cagliari, iar
celãlalt a evoluat mai mult în SUA
ºi Asia. Singurul jucãtor din Liga
I prezent la Mondial este portarul
lui Dinamo, Jaime Penedo, dar ºi
mijlocaºul Armando Cooper a trecut acum câþiva ani pe la Oþelul
Galaþi. În amicalele dinaintea Mondialului, Panama a pierdut cu Norvegia, 0-1, ºi a remizat cu Irlanda
de Nord, 0-0. Antrenorul columbian Hernan Gomez ar putea miza
pe formula: Penedo – Baloy, Cummings, Machado, Torres – Cooper, Godoy, Gomez - Arroyo, Blas
Perez, Torres.

Nu se anunþã „walk in the park”
pentru englezi

Al doilea meci din grupa G este
Anglia – Tunisia, de la ora 21, la
Volgograd. Anglia este pentru a 15a oarã la Mondiale, câºtigând ediþia din 1966, organizatã pe teren
propriu. S-a calificat uºor, dintr-o
grupã preliminarã cu Slovacia ºi
Slovenia. Este singura echipã de

la Mondiale care are un lot compus doar din jucãtori din campionatul intern. Principalele absenþe ar
fi jucãtorii lui Liverpool, Oxlade
Chamberlain ºi Lallana. Înainte de
Mondiale, englezii au învins Nigeria cu 2-1 ºi Costa Rica, scor 2-0.
Selecþionerul Gareth Southgate ar
putea începe cu: Butland – Walker, Cahill, Jones, Rose - Dele Alli,
Dier, Henderson - Sterling, Kane,
Rashford.
A treia echipã din nordul Africii
prezentã la Mondiale, alãturi de
Egipt ºi Maroc, Tunisia este pentru a cincea oarã la turneul final,
unde nu a trecut vreodatã de prima fazã, inclusiv la ediþia din 1998,
când a fost în grupa României, cu
care a remizat, scor 1-1. S-a calificat dintr-o grupã preliminarã cu
Libia, Guinea ºi DR Congo. Magrebienii au înregistrat rezultate
bune în amicalele dinaintea turneului final: 0-1 cu Spania, 1-0 cu Iran
ºi cu Costa Rica, 2-2 cu Portugalia ºi cu Turcia. Stoperul Syan Men
Youssef a jucat în Liga I, la Astra
Giurgiu. Selecþionerul Nabil Maaloul ar putea începe cu formula:
Mathlouthi – Nagguez, S. Ben
Youssef, Meriah, Ali Maaloul –
Khazri, Skhiri, Ben Amor, SassiF. Ben Youssef, Khalifa.

