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Un editorial sãlciu
în Charlie Hebdo!

Începe
Bacalaureatul

Conducerea publicaþiei satirice „Charlie
Hebdo” s-a simþit vexatã dupã „viile reacþii de indignare în România”, în urma caricaturii cu Simona Halep, ºi a revenit, ieri,
cu un editorial polemic intitulat „Je ne suis
pas Charlie Halep”. Sunt menþionate, în cuprinsul textului, câteva titluri, considerate
mai belicoase din presa românã, ºi, evident,
accentuatã lipsa de umor, care se face resimþitã în Europa ºi în România. Asta opineazã semnatarul articolului, nu altul decât redactorul-ºef al publicaþiei, Riss. Nu
îl contrazicem noi, fiindcã o face mult mai
inspirat, Paul Morand, scriitor ºi diplomat,
ministrul legaþiei franceze (1943-1944) la
Bucureºti, în cartea sa „Bucureºti”, apãrutã sub acelaºi titlu în 1935, la Editura
Plon din Paris, ºi mai anii trecuþi (2015), în
traducere la Editura Humanitas.
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Inspectoratul ªcolar Judeþean (ISJ) Dolj se
aflã în plinã pregãtire pentru Examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2018. Prin
ºedinþe publice, care vor avea loc în Amfiteatrul ISJ Dolj, vor fi stabilite , prin tragere la
sorþi, cadrele didactice care vor constitui comisiile din Centrele de examen ºi Centrul Zonal de Evaluare urmând sã facã parte din aceste comisii. Astfel, sâmbãtã, 23 iunie, va avea
loc extragerea celor care vor ocupa funcþia de
vicepreºedinte, membru sau persoanã de contact, respectiv evaluator pentru „Limba ºi literatura românã”, prima probã „scrisã”, pe
25 iunie fiind la „Limba ºi literatura românã”.
De asemenea, selecþia pentru comisiile de
evaluatori (pentru disciplinele aflate la alegerea candidatului – Istorie, Matematicã, ªtiinþe socio-umane, Informaticã, Fizicã, Chimie,
Geografie, Biologie) va avea loc pe 26 iunie.
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tive. Parcul „Nicolae Romanescu” este singurul înscris în
aceastã categorie, pe regiunea sud-vest Oltenia, dar are
o valoare mult mai mare, de
peste 11 milioane de euro, ºi
nu poate fi, deocamdatã, depus.
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Primãria Craiova a solicitat guvernanþilor, în speþã ministerului fondurilor europene,
sã facã demersuri la Bruxelles pentru modificarea sumei
– limitã de 5 milioane de
euro pentru proiectele retrospec-
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Un editorial sãlciu în Charlie Hebdo!
Conducerea publicaþiei satirice „Charlie
Hebdo” s-a simþit vexatã dupã „viile reacþii
de indignare în România”, în urma caricaturii cu Simona Halep, ºi a revenit, ieri, cu
un editorial polemic intitulat „Je ne suis pas
Charlie Halep”. Sunt menþionate, în cuprinsul textului, câteva titluri, considerate mai
belicoase din presa românã, ºi, evident, accentuatã lipsa de umor, care se face resimþitã în Europa ºi în România. Asta opineazã
semnatarul articolului, nu altul decât redactorul-ºef al publicaþiei, Riss. Nu îl contrazicem noi, fiindcã o face mult mai inspirat,
Paul Morand, el considera „România – veriºoara noastrã”, iar alþi confraþi o numeau
„sora noastrã latinã”, scriitor ºi diplomat,
ministrul legaþiei franceze (1943-1944) la
Bucureºti, în cartea sa „Bucureºti”, apãrutã
sub acelaºi titlu în 1935, la Editura Plon din
Paris, ºi mai anii trecuþi (2015), în traducere la Editura Humanitas. Paul Morand s-a
cãsãtorit în 1927 cu prinþesa Elena ªuþu,
femeie frumoasã din cale afarã, dupã moartea soþului acesteia, prinþul Dimitrie ªuþu,
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de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu dacã în teatru
nu a avut talent, a ajuns actor în Parlament.

MIRCEA CANÞÃR
ei cã au fost dotaþi, în exclusivitate, de la
ataºat militar la Paris. Se spune cã Elena
anturã, cu un umor în exces, umorul fiind
ªuþu era fermecãtoare, din moment ce deconsiderat „umbrela înþelepþilor”, „zâmbevenise prietena ºi confidenta lui Marcel
Proust, ºi fãcea parte din grupul aristrocratul filosofiei” sau „agerimea spiritului ”
þilor români care trãiau la Paris – fraþii Biº.a.m.d. Se supraliciteazã. Pot fi încredinbescu, Anne de Noilles, Elena Vãcãrescu,
þaþi cã, nu umorul de bunã calitate, chiar
Matyla Ghyka etc. „Românii suferã de un
rafinat, lipseºte românilor. Mai degrabã norocul. Cu caricatura reprezentând-o pe tâcomplex de superioritate resentimentarã”
nãra jucãtoare Simona Halep – lidera mon(„O insulã de latinitate într-o mare de
dialã, de mai multe sãptãmâni –, þinând în
slavi”), spune autorul editorialului. Numai
mâini trofeul repurtat, în premierã, la Rocã greºeºte. Spiritul românesc lumineazã
land Garros, ºi exclamând „Feraille, FerailCapitala Luminilor ºi la începutul secolului
trecut, într-o perioadã de numai 8 ani, patru
le” nu au rupt gura târgului, cum se spune,
români (Carmen Silva, George Bibescu, Eledesenul lor fiind mai degrabã o formã de
na Vãcãrescu ºi George Bengescu) ºi-au
„terorism” al neobrãzniciei, un damf rasist
vãzut operele încoronate de Academia Frande joasã speþã. Motiv pentru care au genecezã. Sã-i citãm, fiindcã suntem obligaþi, pe
rat doar valuri de indignare, iritare ºi ce a
Constantin Brâncuºi, Eugen Ionescu (Eumai fost. Ce au primit pe reþelele de socialigene Ionesco), Elvira Popescu, Tristian
zare de la „românii lipsiþi de umor”, sã speTzara, Panait Istrati ºi am putea continua.
rãm cã le ajunge. Un avanpost al libertãþii de
Dar discuþia e lungã. Cei de la Charlie Hebexpresie, cum se considerã, am vãzut cã o
do, alãturi de care a fost o lume întreagã,
citeazã ºi pe ambasadoarea Franþei la Bucucu trei ani în urmã, înconjuraþi cu o empatie
reºti, Michele Ramis, care a spus cam acefãrã margini, exagereazã când cred despre
laºi lucru, nu presupune ºi un exces de go-

lãnie, fiindcã pontul cu rromii care strãbãteau oraºe ale þãrii strigând „cumpãrãm fiare vechi” e prea strãveziu. Cei de la Charlie
Hebdo – am înþeles cã plãtesc acum între 1
milion ºi 1,5 milioane euro pentru securizarea sediului – cred numai lucruri bune despre ei. ªi e treaba lor. Mult mai inspiraþi
erau dacã produceau un desen, de pildã, cu
tenismenii ºi tenismenele lor la Roland Garros, unde doar Garcia Caroline (locul 6
WTA) a ajuns pânã în optimile de finalã. În
rest... prãpãd. ªi pentru prima datã, o spune Guy Forget, directorul Roland Garrosului, la tenis masculin, nici unul nu a ajuns
în optimile de finalã. Când Kristina Mladenovici, marea speranþã francezã e pe locul 56, ºi
Cornet Alize pe locul 41, motivele de bãºcãlie
nu sunt în altã parte. Editorial lui Riss se încheie apocaliptic: „Am avut criza greacã, a
fost criza Brexit, azi avem criza migranþilor.
Dar un alt flagel ameninþã construcþia europeanã: criza umorului”. Ieºim din ea, fãrã sã
ne salveze... Charlie Hebdo. De asta poate fi
sigur autorul editorialului pomenit.

ªoferul fugar de la Rojiºte merge
la puºcãrie pentru ucidere din culpã
ªoferul fugar, care a provocat un accident mortal, în
iunie 2017, în comuna Rojiºte, a fost condamnat definitiv
la o pedeapsã de 3 ani ºi 8 luni de închisoare cu executare. Hotãrârea a rãmas definitivã marþi, 19 iunie a.c., la
Curtea de Apel Craiova, tânãrul fiind ridicat de poliþiºti
de la domiciliu ºi încarcerat la PMS Craiova. Pe 5 iunie
2017, Ovidiu Cristian Rotaru, de 19 ani, din comuna Rojiºte, care a urcat la volan bãut ºi având permisul de conducere suspendat tot pentru alcool, a provocat un accident în urma cãruia un tânãr în vârstã de 18 ani ºi-a pierdut viaþa, iar un altul, de 19 ani, a fost rãnit. A abandonat
maºina ºi a fugit. Câteva ore mai târziu, dupã ce l-au prins,
poliþiºtii au constatat cã avea 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost arestat preventiv, pânã în luna septembrie, anul trecut, când a fost plasat în arest la domiciliu.
Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au
anunþat cã, marþi, 19 iunie a.c.,
poliþiºtii Serviciului de Investigaþii Criminale au pus în aplicare
un mandat de executare a pedepsei închisorii privind pe un tânãr
de 20 ani, din comuna Rojiºte,
condamnat la 3 ani ºi 8 luni închisoare pentru sãvârºirea infracþiunilor de conducerea unui vehicul fãrã permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenþa alcoolului ºi pãrãsirea locului accidentului. Doljeanul a fost
încarcerat în Penitenciarul de
Maximã Siguranþã Craiova. Este
vorba despre Ovidiu Cristian Rotaru, iar fapta a fost comisã pe
5 iunie 2017. Reamintim cã, în
jurul orei 3.45, poliþiºtii au fost
anunþaþi cã, pe DN 55, în afara
satului Tâmbureºti, comuna Rojiºte, s-a produs un accident de
circulaþie soldat cu decesul unei
persoane. Poliþiºtii din cadrul Serviciului Rutier Dolj au ajuns la faþa
locului unde, în urma cercetãrilor, au constatat cã, Ovidiu Cristian Rotaru, din comuna Rojiºte,
în timp ce conducea un autoturism Opel Corsa, dinspre Bechet

cãtre Craiova, pe fondul vitezei
excesive, a pierdut controlul asupra direcþiei de mers, a pãrãsit
partea carosabilã spre dreapta, a
lovit un gard din beton, iar în urma
impactului maºina s-a rãsturnat. Din accident a rezultat decesul
lui Fãnel Bufu, de 18 ani, din Tâmbureºti, ºi vãtãmarea corporalã
uºoarã a lui Marian Rotaru, de 19
ani, din aceeaºi localitate, ambii
pasageri în autoturism. ªoferul ºia lãsat prietenii acolo ºi a dispãrut. Câteva ore mai târziu, poliþiºtii l-au depistat ºi l-au testat cu
aparatul etilotest, rezultând o concentraþie de 0,61 mg/l alcool pur
în aerul expirat. A fost dus la spital, pentru recoltarea probelor biologice, apoi la sediul I.P.J. Dolj
unde s-a stabilit cã tânãrul avea
permisul de conducere suspendat
de pe 1 mai 2017, întrucât fusese
prins bãut la volan. A fost reþinut,
iar o zi mai târziu, pe 6 iunie, a
fost arestat preventiv.
Procurorii Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova au finalizat cercetãrile ºi l-au trimis în
judecatã, în stare de arest preventiv, pe Ovidiu Cristian Rotaru,
pentru conducerea unui vehicul de

cãtre o persoanã cãreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost
suspendatã, conducerea unui vehicul sub influenþa alcoolului, ucidere din culpã ºi pãrãsirea locului
accidentului, cauza fiind înregistratã la Judecãtoria Craiova. Pe 16
martie a.c., instanþa a pronunþat
sentinþa. Inculpatul a fost gãsit
vinovat de toate cele patru infracþiuni reþinute în sarcina sa ºi a primit câte 1 an închisoare pentru
conducere cu permisul suspendat
ºi conducerea unui vehicul sub
influenþa alcoolului ºi câte 2 ani
de închisoare pentru ucidere din
culpã ºi pãrãsirea locului accidentului. În plus, i s-a revocat suspendarea unei alte sentinþe primite în ianuarie, anul acesta, de 1 an
închisoare pentru conducerea unui
vehicul sub influenþa alcoolului,
fiind condamnat la o pedeapsã totalã de 3 ani ºi 8 luni închisoare
cu executare. Firma la care avea
încheiatã asigurarea obligatorie,
trebuie sã achite 311.500 lei daune morale rudelor victimei, iar inculpatul are de plãtit 3.000 de lei
reprezentând cheltuieli judiciare.
Hotãrârea nefiind definitivã,
Rotaru a declarat apel, soluþionat

marþi, 19 iunie a.c., de Curtea de
Apel Craiova. Instanþa a menþinut
pedeapsa tânãrului ºi a redus, în
schimb, cuantumul despãgubirilor civile acordate prin hotãrârea
apelatã pãrþilor civile Bufu Lucica
ºi Bufu Dumitru de la câte
150.000 lei la câte 75.000 lei:
„Respinge apelurile declarate de
pãrþile civile ca nefondate. Admite apelurile declarate de inculpat ºi partea responsabilã civilmente. Reduce cuantumul despãgubirilor civile acordate prin hotãrârea apelatã pãrþilor civile
Bufu Lucica ºi Bufu Dumitru de
la câte 150.000 lei la câte 75.000
lei. Înlãturã dispoziþia de obligare a asigurãtorului la plata despãgubirilor civile cãtre pãrþile
civile Bufu Gheorghe, Chiriþã
Florea, Chiriþã Lidia ºi Gãleºanu
Viorica ºi respinge acþiunile civile formulate de aceºtia. Menþine
restul dispoziþiilor sentinþei apelate. Deduce în continuare mãsura arestului la domiciliu a inculpatului Rotaru Cristian Ovidiu
începând cu data de 16 martie
2018 la zi. Definitivã. Pronunþatã în ºedinþã publicã”.
CARMEN ZUICAN
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Parcul Romanescu, prea scump
pentru proiectele retrospective ale UE
Primãria Craiova a solicitat guvernanþilor, în speþã ministerului fondurilor europene, sã facã demersuri la Bruxelles pentru modificarea sumei – limitã de 5 milioane de euro pentru proiectele retrospective.

Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a participat, sãptãmâna
trecutã, la guvern, la o întâlnire cu premierul României, Viorica Dãncilã, vicepremierul Paul
Stãnescu, ministrul fondurilor
europene, Rovana Plumb, ºi ministrul finanþelor, Eugen Teodorovici, subiectul discuþiilor fiind stadiul de implementare al
proiectelor pe fonduri europene, în special pe axa 4.1. „Au
apãrut acele proiecte retrospective sau alternative sau nefinalizate, în care bani pe proiecte
care au fost finanþe din bugetul
local se pot rambursa, dacã se
încadreazã pe alte axe. Aici au
fost citate trei proiecte, dintre
care unul este Parcul «Nicolae
Romanescu» de la Craiova”.
Necazul este cã acest ghid al
solicitantului pentru proiectele

Parcul „Nicolae Romanescu” este singurul înscris în aceastã categorie, pe regiunea sud-vest Oltenia, dar are o valoare
mult mai mare, de peste 11 milioane de
euro, ºi nu poate fi, deocamdatã, depus.

retrospective a fos creat cu limitarea proiectelor la suma
maximã de 5 milioane de euro.
Eu am ridicat problema creºterii acestei sume”, a declarat
edilul Craiovei.

este logica? Am solicitat ºi, se
pare, va fi fãcutã o solicitare
de corecþie în luna iulie, în
sensul ca valoarea sã fie crescutã de la 5 milioane de euro,
pentru a putea intra ºi proiectul Parcului Romanescu”, a
dezvãluit Genoiu.
În sprijinul propunerii sale,
primarul Craiovei a adus ºi faptul cã proiectul parcului, în ciuda valorii sale mai mari, este
singurul depus din toatã regiunea sud-vest Oltenia. „Proiectul parcului are o valoare de 11,5
milioane de euro, iar sumã alocatã pentru întreaga regiune
sud-vest Oltenia este de 14,65
milioane de euro. Practic, 85%
din fondurile alocate pe regiune vin pentru parc. Dar nici un
alt oraº nu are alt proiect ºi,
dacã nu ar fi existat acest proiect al parcul, banii s-ar fi pierdut”, a mai spus Genoiu.

Licitaþia la podul suspendare, în evaluare
În cazul în care oficialii europeni vor fi receptivi la aceastã propunere ºi vor majora
suma-limitã de 5 milioane de
euro astfel încât sã se poatã încadra ºi proiectul parcului Romanescu, asta ar însemna cã,
la bugetul local, vor intra inclusiv banii care au fost suportaþi

Autoritãþile din Craiova au
propus redimensionarea
sumei-limitã

Primarul Craiovei a susþinut
în faþa reprezentanþilor guvernului cã este nevoie de o creºtere a acestui prag pentru a nu
se crea situaþia absurdã prin
care sã fie alocaþi bani, dar sã
nu poatã fi accesaþi. „Pe de o
parte, vrem sã absorbim banii, pe de altã parte nu avem
proiecte care sã se încadreze
în aceste axe ºi, când gãsim
un proiect, ºi pe acela îl limitãm ca valoare. ªi atunci care

de municipalitate ca ºi co-finanþare pentru proiectul mare,
precum ºi banii care sunt necesari pentru modernizarea podului suspendat. „Proiectul parcului este considerat nefinalizat
deoarece a rãmas sã se modernizeze ºi podul suspendat. Acst
pod se aflã în procedurã, care
se deruleazã la aceastã orã. Încã
din data de 23 mai se aflã în
evaluare ºi sperãm sã avem finalizatã, cât de curând, procedura ºi sã înceapã execuþia ºi
acolo. Ar fi ultima etapã a revitalizãrii parcului”, a explicat
Mihail Genoiu.
Reamintim cã licitaþia pentru
reabilitarea podului suspendat
din Parcul „Nicolae Romanescu” a fost reluatã, pe motiv cã
firmele interesate nu au ºtiut
cum sã-ºi depune ofertele pe
site-ul de licitaþii în sistem electronic. Pe 23 mai, autoritãþile au
deschis ofertele firmelor interesate, pe care le evalueazã în
aceastã perioadã. Reabilitarea
podului supendat este estimatã
la valoarea de 1 milion de euro.
LAURA MOÞÎRLICHE

Autobuzelor electrice BYD, prezente ºi pe
piaþa auto din România
New Kopel Car Import, parte a SIXT Group România, una dintre companiile de top din industria auto a
devenit importator al autobuzelor ºi vehiculelor electrice BYD, în România. BYD este cel mai mare producãtor ºi vânzãtor de automobile electrice ºi autobuze din
întreaga lume, cu peste 100.000 de vehicule electrice
vândute anual. BYD a livrat peste 40.000 de autobuze
electrice în întreaga lume, având o prezenþã europeanã
semnificativã, cu ambele instalaþii de producþie în
Ungaria ºi Franþa, precum ºi cu multe autobuze în
Italia, Anglia, Olanda, Israel ºi multe altele.
BYD are peste 220.000 de angajaþi, este un pionier în atingerea
ecosistemului cu emisii zero ºi are
o experienþã de peste 20 de ani în

domeniul cercetãrii, dezvoltãrii ºi al
producþiei bateriilor fapt ce se traduce prin cea mai mare capacitate
de producþie a bateriei de fier fos-

for. Autobuzele BYD sunt unice prin
autonomia lor ridicatã, capacitãþile
de încãrcare AC, care se traduc în
costuri reduse de infrastructurã ºi
de încãrcare, garanþia extinsã a bateriilor ºi a sistemelor, performanþele eficiente de regenerare / frânare ºi autobuzele moderne de calitate. Autobuzele BYD variazã de la
autobuze articulate de 8,7 metri,
10,8 metri, 12 metri, autocare de
13 metri ºi autobuze articulate de
18 metri. “Pentru SIXT Group
România, care activeazã deja în
România de 15 ani, acest parteneriat este unul strategic care ne aduce mai aproape de viitor ºi ne permite sã ne extindem gama de servicii. BYD este cel mai mare brand

mondial de vehicule electrice cu
avantaje substanþiale. Vom dezvolta un parteneriat pe termen lung cu
BYD ºi vom construi activitãþi de
vânzare ºi de post-vânzare pentru
o mai bunã asimilare, educare ºi
înþelegere a importanþei soluþiilor de

transport electric în România. Curãþarea mediului ºi a emisiilor este
un alt pas cãtre o societate mai bunã
ºi un viitor mai bun pentru copiii
noºtri” – Tal Lahav CEO SIXT
Group România.
MARGA BULUGEAN
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Rãzvan Stoica ºi vioara sa Stradivarius
revin la Craiova

Concertul de vineri, 22 iunie
2018, al Filarmonicii „Oltenia” îl
readuce la Craiova pe muzicianul
Rãzvan Stoica, de aceastã datã în
dublã ipostazã – de dirijor, conducând Orchestra Simfonicã a instituþiei, ºi de solist, cu a sa vioarã
Stradivarius „The Queen” datatã
1729. Solistã este pianista Andreea Stoica, sora sa, încã din anul
1996 cei doi punând bazele inegalabilului „Duo Stoica” ºi susþinând
recitaluri de succes în þarã ºi strãinãtate. Concertul începe, ca de

obicei, la ora 19.00, ºi propune
spre audiþie Poem pentru orchestrã (primã audiþie) de Vasile Filip/
Boris Kosak, Concertul în Mi minor pentru vioarã ºi orchestrã, op.
64 de Felix Mendelssohn-Bartholdy, ºi Concertul nr. 23 în La major pentru pian ºi orchestrã, K. 488
de Wolfgang Amadeus Mozart.
Din anul 2008, ca urmare a câºtigãrii concursului Strad Prize, Rãzvan Stoica are în drept de folosinþã vioara Stradivarius „The Queen”
datatã 1729, care a aparþinut unuia

dintre cei mai mari admiratori ai lui
Paganini, H.W. Ernst. Acesta este
însã doar unul dintre cele peste 25
de premii obþinute la concursuri internaþionale. Deþine titlul de „Cel mai
bun tânãr violonist” (2013), când a
participat la Euro Broadcast Competition (Bratislava), pânã în acest
moment fiind singurul român care
a câºtigat aceastã distincþie. Rãzvan Stoica are o activitate artisticã
diversã pentru care este apreciat în
Europa, Asia, dar ºi în SUA, unde
recent a fost protagonistul filmului
artistic-documentar „Strad Style” ºi
autorul coloanei sonore. Este invitat frecvent al orchestrelor de anvergurã din Olanda, Germania, Spania, Italia, Franþa ºi colaboreazã cu
dirijori de renume.
Andrea Stoica a primit primele lecþii de pian vârsta de cinci ani,
chiar de la tatãl sãu, talentul tinerei
fiind evident. Este absolventã, în
1999, a Universitãþii Naþionale de
Muzicã din Bucureºti ºi a participat la cursuri de mãiestrie în Italia, Germania, Coreea sau Olanda

cu pianiºti de prestigiu, precum
Maurizio Pollini, Constantin Ionescu Vovu, Paul Badura-Soka, Anatol Ugorski sau Andre Previn. Are
o activitate muzicalã intensã de-a
lungul Europei, atât în recitaluri,
cât ºi alãturi de orchestre, ºi este
laureatã a mai multor concursuri
internaþionale. Începând din 2014,

Andreea Stoica este solistã permanentã a orchestrei de camerã Kamerata Stradivarius (Olanda), alãturi de care a susþinut numeroase
turnee europene, cu un program
divers, ce îmbinã cele mai apreciate lucrãri clasice ºi bijuterii ale
compozitorilor moderni.
MAGDA BRATU

Programul „11plus1 independent/contemporan”
va continua ºi în stagiunea urmãtoare a TNC
Teatrul Naþional din Craiova (TNC)
a anunþat, recent, deschiderea celei dea doua sesiuni de înscrieri în programul „11plus1 independent/contemporan”. Cele 6 spectacole de teatru ºi 6
de dans contemporan care vor fi
selectate urmeazã sã fie prezentate în
stagiunea 2018-2019 a instituþiei, la
Sala „Ion D. Sîrbu”.
Perioada de înscrieri, pe bazã de
formular, este de o lunã, între 15 iunie

ºi 15 iulie 2018 (ora 23.59). Spectacolele de teatru trebuie sã aparþinã unor
companii independente, iar cele de
dans pot fi atât producþii independente,
cât ºi ale unor instituþii publice. Ele
trebuie sã se încadreze într-un buget
de 4.500 lei brut (transport, cazare,
onorarii) ºi sã nu aibã în distribuþie
actori ai Teatrului Naþional Craiova.
Pentru detalii: pr@tncms.ro.
Proiectul „11plus1 independent/

Începe Bacalaureatul
Inspectoratul ªcolar Judeþean
(ISJ) Dolj se aflã în plinã pregãtire pentru Examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2018.
Prin ºedinþe publice, care vor avea
loc în Amfiteatrul ISJ Dolj, vor fi
stabilite , prin tragere la sorþi, ca-

drele didactice care vor constitui
comisiile din Centrele de examen
ºi Centrul Zonal de Evaluare urmând sã facã parte din aceste comisii. Astfel, sâmbãtã, 23 iunie, va
avea loc extragerea celor care vor
ocupa funcþia de vicepreºedinte,

membru sau persoanã de contact,
respectiv evaluator pentru „Limba
ºi literatura românã”, prima probã
„scrisã”, pe 25 iunie fiind la „Limba ºi literatura românã”. De asemenea, selecþia pentru comisiile de
evaluatori (pentru disciplinele aflate
la alegerea candidatului – Istorie,
Matematicã, ªtiinþe socio-umane,
Informaticã, Fizicã, Chimie, Geografie, Biologie) va avea loc pe 26
iunie. Cadrele didactice care s-au
înscris la preseleþie trebuie sã se
prezinte obligatoriu. La ºedinþa din
23 iunie, ora 11:00, trebuie sã participe ºi persoanele care au fãcut parte
din Comisia de evaluare a competenþelor, din fiecare unitate de învãþãmânt liceal. Pentru susþinerea Examenului de Bacalaureat, sunt desemnate 14 Centre de examinare, patru
dintre acestea fiind din teritoriu: Liceul Tehnologic „Dimitrie Filiºanu”
din oraºul Filiaºi, Liceul Tehnologic „Petre Baniþã” din comuna Cãlãraºi , Liceul Teoretic „Independenþa” din municipiul Calafat ºi Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din
municipiul Bãileºti.
CRISTI PÃTRU

contemporan” a fost iniþiat de Teatrul
Naþional „Marin Sorescu” anul
trecut, deschizând instituþia spre
zona de dans contemporan ºi aducând la Craiova artiºti independenþi,
exprimãri neconvenþionale ºi diversitate. Între protagoniºtii evenimentelor
se vor regãsi, ºi în viitoarea stagiune,
coregrafi, dansatori profesioniºti,
actori ºi regizori.
MAGDA BRATU

Aproape 1.200 de contestaþii,
la Evaluarea naþionalã
Rezultatele obþinute la Evaluarea naþionalã au fost fãcute cunoscute în ziua de 19 iunie, în
aceeaºi zi fiind depuse ºi contestaþiile. În acest moment, putem
vorbi despre un numãr total de
de 1.199 de contestaþii, cele mai

multe fiind depuse la „Limba ºi
literatura românã” (662), restul
provenind de la „Matematicã”.
Reamintim cã pe 23 iunie vor fi
afiºate rezultatele finale de la
„Capacitate”.
CRISTI PÃTRU
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Lia Olguþa Vasilescu: Statul va plãti câte 2250 de lei,
echivalentul a 500 de euro, lunar, angajatorilor care
încadreazã ºomeri ºi beneficiari de ajutor social

Deputatul PSD de Dolj, Lia Olguþa Vasilescu, ministrul Muncii ºi Justiþiei Sociale, a prezentat, marþi, un proiect de Ordonanþã de Urgenþã prin care statul va plãti câte 2250 de lei, echivalentul a 500 de euro, lunar, angajatorilor care încadreazã ºomeri
ºi beneficiari de ajutor social. Totodatã, Lia Olguþa Vasilescu a
precizat cã viziunea ministerului pe care-l conduce va merge pe
linia de a nu-i mai susþine pe cei care nu vor sã munceascã.
“Ne respectãm, astfel, un alt
punct al Programului de Guvernare,
referitor la sprijinirea angajatorilor,
pentru încadrarea în muncã a ºomerilor ºi beneficiarilor de ajutor social.
Viziunea Ministerului Muncii merge,
de acum înainte, pe linia de a nu îi
mai susþine pe cei care nu vor sã munceascã , deºi au capacitatea de a o
face ºi de a-i sprijini pe cei care doresc sã aibã un loc de muncã, dar ºi
de a sprijini mediul de afaceri. În
acest sens, statul va plãti câte 2.250
de lei, echivalentul a 500 de euro,
lunar, angajatorilor care încadreazã
ºomeri ºi beneficiari de ajutor social,
pentru fiecare dintre aceste persoane, pentru perioade de pânã la cinci
ani, în funcþie de categoria din care
viitorii angajaþi fac parte”, a spus
deputatul PSD de Dolj. “Sumele vor

fi oferite ºi pentru angajarea de tineri absolvenþi, de orice forma de
educaþie, ºcoala profesionalã, liceu,
facultate, tineri greu angajabili, marginalizaþi, ucenici, indiferent de vârstã ºi stagiari, persoane cu handicap
ºi persoane aflate în apropierea vârstei de pensionare, care îºi gãsesc
mai greu un loc de muncã, din aceastã cauzã. Bineînþeles cã angajatorii
vor putea oferi o sumã mai mare
decât cea acordatã de stat pentru
fiecare nou angajat, astfel încât salariile din România sã se apropie ca
ºi valoare de cele oferite în alte þãri
europene ºi sã determine stoparea
exodului forþei de muncã. Faþã de
anul trecut, statul dubleazã subvenþiile pe care le oferã angajatorilor ºi
ne aºteptãm ca ºomajul sã scadã în
continuare, chiar dacã este la minimul istoric de dupã Revoluþie ºi sã determine
ocuparea persoanelor inactive, care în acest moment sunt asistate social.
Dupã adoptarea OUG,
Agenþia Naþionalã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã va acorda subvenþiile
cãtre angajatori ºi va derula o campanie de promovare a majorãrii subvenþiilor ºi a primelor de
activare”, a precizat Lia
Olguþa Vasilescu.
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Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Comunei Sadova organizeazã în data de 31 iulie 2018, ora 10.00,
concurs de recrutare pentru ocuparea
funcþiilor publice vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sadova: -consilier, clasa I, grad profesional asistent -Compartiment financiarcontabil- 1 post; -consilier, clasa I, debutant -Compartiment patrimoniu, urbanism,
cadastru- 1 post; -consilier, clasa I, debutant -Compartiment mediu- 1 post; -consilier, clasa I, debutant -Compartiment juridic- 1 post. Concursul se va desfãºura la
sediul Primãriei Sadova, astfel: -proba scrisã va avea loc în data de 31.07.2018, ora
10.00; -proba interviu va avea loc în data
de 02.08.2018, ora 10.00. Condiþii specifice
de participare: -Consilier, clasa I, grad profesional asistent- Compartiment financiarcontabil, taxe ºi impozite: -studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul: finanþe, contabilitate,
economie, economie ºi afaceri internaþionale; -vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an; -Consilier, clasa I, grad profesional debutant- Compartiment mediu:
-studii universitare de licenþã absolvite cu
diplomã, respectiv studii superioare de
lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ingineria mediului, agricol, horticol; -Consilier, clasa I, grad profesional debutantCompartiment patrimoniu, urbanism, cadastru: -studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul finanþe, contabilitate, economie, juridic; -Consilier, clasa I, grad profesional
debutant- Compartiment juridic-resurse
umane: -studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul juridic, administraþie publicã. Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primãriei Comunei Sadova, în termen de
douãzeci de zile de la data publicãrii în
Monitorul Oficial, Partea a III-a. Relaþii suplimentare se pot obþine de la Compartimentul juridic-resurse umane din cadrul
Primãriei Sadova, str. Craiovei, nr. 165, tel.
0251.376.622, e-mail: primariacomuneisadova@gmail.com, persoanã de contact:
Ionica Marilena -consilier juridic.
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Anunþul tãu!

Cu adâncã durere ºi nemãrgintã tristeþe soþia, fiii ºi nora anunþã
PRIMÃRIA CELARU anunþã publi- trecerea la cele veºnice a celui care
cul interesat asupra deciziei de emitere a a fost col. dr. BRAªOVEANU
deciziei etapei de încadrare revizuitã pen- LEONTIN. Slujba de înmormântru proiectul” Extindere reþea de canali- tare va avea loc sâmbãtã,
zare menajerã în comuna Celaru, judeþul 23.06.2018, ora
Dolj”, amplasat în comuna Celaru, jude- 11.00 la Biserica
þul Dolj. Decizia autoritãþii de mediu, pre- Sf. Nicolae (Casa
cum ºi informaþiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul ªtiinþei).
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj
din Municipiul Craiova, str. Petru Rareº
Dumnezeu sã-l
nr.1, judeþul Dolj ºi la sediul Primãria Ceodihneascã în
laru, Comuna Celaru, Nr. 525, judeþul
pace!
Dolj, în zilele de luni- joi, între orele 8.0016.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet Vând casã cu 4 camere, bu- Vândterenstr.Industriilor-3000
http://apmdj.anpm.ro. Observaþiile/ con- cãtãrie, baie + wc în interior mp. Telefon: 0758/627.865.
testaþile publicului se primesc la sediul ºi alte anexe în curte, locuibi- Vând 10 ha pãdure, 100Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj le, gard metalic, fântânã, 110 ani - Gorj. Telefon: 0722/
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, judeþul Dolj, pomi fructiferi, în comuna Ian- 943.220.
Jianu, judeþul Olt. Preþ Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
fax: 0251.419.035, e-mail: office@ap- cu
25.000 de euro, negociabil. Govora, toate utilitãþile instamdj.anpm.ro, în termen de 10 zile de la Telefon: 0769/512.701.
late, asfalt, lângã pãdure. Tepublicare, pânã la data de 01.07.2018.
Proprietar vând casã nouã lefon: 0744/563.640, 0351/



OFERTE DE SERVICIU

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

PRESTÃRI SERVICII

Doamnã serioasã fac menaj permanent baby siter etc,
numai pentru familii serioase, în Craiova. Telefon:
0762/850.986.
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avantajoase. Telefon: 0766/359.513.
Efectuãm transport mãrfuri,
3,5 tone. Relaþii la telefon:
0763/869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2 camere
Bãileºti, zonã centralã, preþ accesibil. Telefon: 0771/504.064.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere Craioviþa Nouã, deosebitã poziþionare, modificãri interioare. Preþ accesibil. Telefon: 0771/504.064.
Vând apartament 2 camere etaj 1, Valea Roºie. Telefon: 0251/361.626.

CASE
Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor + anexe, apã curentã, canalizare
la poartã, teren 4500 mp, livadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã + dependinþe,
vie, pãdure comuna Scaeºti,
preþ negociabil. Telefon:
0744/375.858.
Vând sau schimb casã str.
Eliza Opran cu apartament
etaj 1 sau 2. Telefon: 0730/
504.515.
Vând casã comuna Calopãr,
sat Dâlga din cãrãmidã, anexe gospodãreºti ºi beci, grãdinã cu vie. Telefon: 0770/
900.833; 0735/923.982.
Vând imobil central. Telefon:
0755/074.742.
Vând casã Craiova, 5 camere, 2 bãi, încãlzire centralã, 560
mp sau schimb cu apartament. Telefon: 0746/498.818.
Vând teren casã, 1.200 de
metri pãtraþi, în comuna Iancu Jianu, judeþul Olt – pe lângã liceu, cu temelie beton, 2
camere + antreu, fântânã cu
hidrofor, pãtul metalic, cu perdea în faþã unde introduci douã
autoturisme, gard metalic,
pomi fructiferi. Acte la zi. Preþ
16.500 de euro, negociabil.
Telefon: 0769/512.701.

zona Bordei + 500 mp curte. Telefon: 0752/641.487.
Vând gospodãrie în comuna Valea Stanciului, judeþul
Dolj. Telefon: 0721/502.003.
Vând casã bãtrâneascã 1200
m.p. comuna Robãneºti 20
km, vie, fântânã, dependinþe.
Telefon: 0767/648.731.
Vând sau schimb cu apartament Craiova, casã mare
cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren 7000 mp. Telefon: 0742/450.724.

402.056.
Vând titlu de proprietate – pãdure, comuna Brãdeºti 2,6
ha. Telefon: 0770/245.289.

TERENURI

VÂNZÃRI DIVERSE

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.

AUTO

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

VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând combinã SEMA 110 cu
R.I.F.S., Turbo, în stare de
funcþionare. Preþ negociabil.
Telefon: 0744/537.347.
Vând douã sobe de teracotã complete 300, 400 lei ºi
150 þigle 2 lei/buc. Telefon:
0771/518.063.
Vând lãmâi productiv cu fructe de lãmâi în el, preþ 1000
lei. Telefon: 0765/261.910.
Vând obiecte casnice, îmbrãcãminte ºi încãlþãminte
damã, televizor Philips - 100
lei, video, 50 lei. Telefon:
0770/354.549.
Vând roþi Mercedes spiþate
cu cauciucuri de iarnã- 4
buc. Preþ convenabil. Telefon: 0762/183.205.
Vând convenabil MOTOCOASÃ EXPERT 65 SUPER - foarte puþin folositã.
Telefon: 0720/231.610.
Vând 50 familii de albine.
Telefon: 0762/256.812.
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Vând manechine bust 5 lei /
buc. Telefon: 0768/450.011.
Vând frigider 2 uºi defect 100 lei, televizor color diagonala 70 cu telecomandã
în bunã stare - 100 lei, sãpun de casã - 5 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând Motosapã marca
BUDGET BRD 500. Telefon: 0721/995.405.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor unghiular, (flex) D125/850W,
canistre aluminiu 20 litri noi,
arzãtoare gaze sobã D 600,
alternator 12V nou, Pick-up
Tesla cu boxe, dozã nouã de
rezervã, arzãtoare gaze, discuri cu muzicã diferitã. Telefon: 0251/427.583.
Vând loc de veci, cimitirul Ungureni. Telefon: 0741/186.100.
Vând maºinã automatã de
uscat nefolositã. Telefon:
0720/099.950.
Vând 2 electromotoare trifazate 3 KW750. Telefon: 0251/
353.295; 0767/052.639.

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 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.

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

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

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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

PIERDERI

Pierdut legitimaþie student eliberatã de Facultatea de Inginerie Electricã Craiova pe
numele DUMITRU MÃDÃLINA ELENA . Se declarã nulã.
INTERFOOD IARO SRL declarã pierdut certificat de înregistrare emis de ORC
Dolj. Se declarã nul.
Pierdut carnet de muncã seria A.Y. Nr. 383363. Se declarã nul.
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Mangia: „Nu ne propunem obiective
pânã nu ºtim pe ce lot ne bazãm”
Antrenorul italian îºi doreºte jucãtori în fiecare
compatiment, fiind preocupat în primul rând de
transferul unui portar de valoare

Supercupa este primul obiectiv
al alb-albaºtrilor
Majoritatea jucãtorilor Universitãþii Craiova au declarat înainte de
plecarea în cantonament cã se gândesc în primul rând la Supercupa
României, pe care o vor disputa pe 14 iulie, cu CFR Cluj, chiar în
Bãnie. Cãpitanul alb-albaºtrilor, Hristo Zlatinski, a declarat înainte de
plecarea în cantonament: „Important este sã ne pregãtim bine din
punct de vedere fizic ºi sã intrãm bine în primul meci. Ne gândim
prima datã sã câºtigãm Supercupa, apoi vom vedea în campionat ce
vom face”. Mijlocaºul bulgar a comentat ºi plecarea lui Screciu în
Belgia, la Genk: „E bine pentru Craiova cã produce, cã vinde jucãtori, exemplul celor care au plecat pe sume importante, precum Vãtãjelu, Ivan, Screciu, este bun ºi pentru ceilalþi jucãtori tineri, Universitatea este o importantã rampã de lansare. Eu aº vrea sã rãmânã Bãluþã
ºi Mitriþã, fiindcã sunt doi jucãtori extrem de importanþi pentru echipã”. Deºi este poreclit „Zlatan”, evident, datoritã numelor, Hristo Zlatinski spune cã este fan al lui Messi: „La Mondiale þin cu Argentina,
m-a dezamãgit în primul meci, dar sunt convins cã-ºi vor reveni, atât
echipa, dar mai ales Messi”.
ªi Burlacu se gândeºte în primul rând tot la câºtigarea Supercupei
României: „Sperãm sã facem un cantonament bun ºi sã venim la sutã
la sutã pentru câºtigarea Supercupei, acesta este principalul obiectiv,
apoi vom vedea. Sã câºtigãm titlul ar fi ceva de vis”. Portugalia este
favorita lui Burlacu la Mondiale: „Am rãmas suprins plãcut de echipele mai slab cotate ºi chiar cred cã va câºtiga o echipã care nu este
favoritã. Eu þin cu Portugalia ºi îmi place Cristiano Ronaldo”.
Universitatea Craiova a plecat în
cantonamentul de varã din Austria,
care va dura pânã pe 6 iulie. Oltenii au zburat de la Craiova pânã la
Milano ºi de acolo s-au deplasat
cu autocarul pânã în Austria, în
zona Tirol, unde s-au cantonat ºi
anul trecut. Dacã Andre Santos,
Popov ºi Mãzãrache s-au despãrþit de echipa din Bãnie, iar Mihai
Roman va fi împrumutat la Dunãrea Cãlãraºi, Bic este accidentat ºi
probabil ºi el va fi cedat, în timp

ce portarii Mitrovic ºi Calancea
sunt în stand by, ei revenind la
echipã doar dacã gruparea din Bãnie nu va reuºi sã aducã un alt goalkeeper, þinta principalã fiind italianul Mirko Pigliacelli. De asemenea,
clubul din Bãnie îi doreºte sã mai
transfere un fundaº de picior
drept, cel puþin un mijlocaº central ºi un vârf de atac. Sub comanda lui Devis Mangia se vor afla în
Austria urmãtorii jucãtori: L. Popescu, Dicã, Preduþ (portari), R.

Popa, Tiago Ferreira, Briceag, Dimitrov, Martic, Gardoº, Puþaru, Borþa,
Juncu (fundaºi),
Mateiu, Zlatinski,
Rossi, Bârzan, M.
ªerban (mijlocaºi)
Mitriþã, Glavina,
Burlacu, Bãrbuþ,
Mihãilã, Baicu,
Markovic (atacanþi). Mitriþã, Bãluþã ºi
Bancu se voor alãtura lotului duminicã, ei având o vacanþã mai lungã,
deoarece au fost la
echipa naþionalã.

- Mister, plecaþi în Austria cu
gândul de a vã
p re g ã t i p e n t r u
lupta la titlu?
- În Austria am
pierdut toate amicalele anul trecut, aºa cã nu ºtiu
dacã e aºa de bine în cantonament
acolo. Serios vorbind, acum e timpul pentru muncã, nu pentru obiective. Acesta este cel mai important lucru, sã muncim, sã sãm un
restart, sã consolidãm unele lucruri.
Nu ºtim dacã ne putem gândi ºi la
grupele Europa League ºi la lupta
pentru titlu, fiindcã nu ºtim pe ce
lot ne vom baza. Când va fi definitivat, atunci ne putem propune anumite obiective.
- Aveþi vreo preferinþã la tragerea la sorþi pentru Europa League?
- Nu vreau sã mai vorbesc despre adversarii din cupele europene, fiindcã anul trecut am spus cã
este posibil sã jucãm cu AC Milan
ºi aºa s-a întâmplat. Vom vedea ce
ne vor rezerva sorþii.

- Cum comentaþi plecarea lui
Screciu, i-a surprins pe mulþi...
- Vladimir Screciu a avut o
oportunitate ºi el ºi clubul au trebuit sã profite. Deºi nu este treaba
mea sã vorbesc despre preþ, pentru vârsta lui cred cã este o sumã
bunã. Sper doar ca el sã continue
sã creascã, sã devinã un jucãtor
foarte bun.
- Au plecat mai mulþi jucãtori,
dar nicio noutate la început de cantonament, decât jucãtori de la
academie, nu sunteþi prea mulþumit...
- Vom vedea ce lot vom avea.
Vrem sã aducem un portar, fiindcã deocamdatã ne bazãm doar pe
Popescu ºi pe alþi doi portari foarte tineri. Nu ºtiu dacã vor mai rãmâne Calancea ºi mitrovic, poate
dacã nu vom reuºi nici acum sã

transferãm ceva. Mai avem nevoie de jucãtori ºi în alte poziþii, dar
nu vorbim despre asta acum, ne
concentrãm doar pe muncã.
- Pentru Bãluþã ce sumã solicitã clubul?
- Nu ºtiu, nu e treaba mea sã
vorbesc despre asta. Deocamdatã
el este în vacanþã. E norrmal ca
Mitriþã, Bãluþã ºi Bancu sã mai stea
în vacanþã, fiindcã au fost la naþionalã, toþi trei ni se vor alãtura duminicã, în Austria.
- Cum vedeþi meciul din Supercupã, cu CFR Cluj?
- Vom vedea dacã Edi Iordãnescu va schimba stilul de joc impus
acolo de Dan Petrescu, probabil îºi
va impune propria filosofie, nu
ºtim acum, vom vedea dupã meciurile amicale.

Screciu: „M-am trezit din visul cel mai frumos
al oricãrui copil nãscut în Oltenia”
Transferul lui Vladimir Screciu la RC
Genk s-a concretizat marþi seara, atât Universitatea Craiova, cât ºi formaþia belgianã
anunþând parafarea înþelegerii. „Vladimir
Screciu este un produs al academiei Universitãþii Craiova cu 38 de meciuri în primul
eºalon la doar 18 ani ºi 44 de jocuri pentru
ªtiinþa în toate competiþiile. Nãscut în oraºul „Tunarului” Ion Oblemenco, Vladmir
Screciu este unul dintre puºtii în care ªtiinþa
Craiova ºi-a pus întotdeauna mari speranþe.
ªi nu doar clubul nostru, ci ºi România,
având în vedere cã mijlocaºul nãscut la Corabia este titular incontestabil în Naþionala
Under-19. Vladi, mult succes ºi sã devii un
ambasador al Olteniei în fotbalul mare! Suntem convinºi cã în foarte scurt timp vei ajunge un fotbalist de top” a fost anunþul clubului din Bãnie.
Site-ul oficial al lui Genk l-a prezentat astfel pe Screciu: „Screciu este un apãrãtor
polivalent, înalt de 1,83 metri, agil, rapid ºi
joacã la fel de bine cu ambele picioare, ast-

fel încât el poate fi utilizat în roluri diverse.
Vladimir a jucat 44 de jocuri la cel mai înalt
nivel în România, unde este considerat unul
dintre marile talente. El este de asemenea
internaþional U17, U19 ºi U21. Vladimir a
efectuat testele medicale ºi se va alãtura echipei la începutul pregãtirii.”
ªi tânãrul fotbalist oltean a þinut sã publice pe o reþea de socializare un mesaj de despãrþire pentru suporterii olteni. „Dragii mei,
credeam cã acest moment va veni cât mai
târziu, dar iatã cã e timpul sã o apuc pe alt
drum. Aºa cum deja aþi aflat, din sezonul
urmãtor voi fi jucãtorul echipei KRC Genk.
Sper cã am luat o decizie bunã ºi cã nu vã
voi dezamãgi. Îmi va lipsi fantasticul nostru
stadion. Îmi va fi dor de suporterii noºtri ºi
de cântecele lor atât de frumoase. Da, chiar
ºi înjurãturile unora dintre voi, atunci când
nu jucam prea bine, îmi vor lipsi. Plec puþin
trist cã nu am realizat mai multe în tricoul
ªtiinþei, dar parcã nici o Cupã a României
nu sunã rãu. Mã înclin în faþa colegilor, a

antrenorilor ºi a întregului staff. Sunt sigur
cã vor câºtiga Supercupa ºi, recunosc, îmi
este puþin ciudã cã nu voi putea fi alãturi de
ei. Astãzi m-am trezit din visul cel mai frumos al oricãrui copil nãscut în Oltenia, acela de a juca la Universitatea Craiova. Vã
mulþumesc ºi vã sunt recunoscãtor pentru
tot. PS: Nu am schimbat culorile”,
Totuºi, Screciu s-ar putea reîntâlni mai
devreme decât crede cu Universitatea Craiova ºi cu stadionul din Bãnie, fiindcã fosta
ºi actuala sa echipã vor intra în Europa League începând cu turul al treilea preliminar,
iar echipa belgianã este cap de serie, în timp
ce Universitatea are cel mai mic coeficient
dintre echipele aflate în aceastã fazã a competiþiei, nefiind în urna capilor de serie.

Burlacu: „Screciu este matur în joc
ºi în gândire, în ciuda vârstei”

Andrei Burlacu este prieten bun cu Vladimir Screciu ºi este convins cã acesta se va
impune în Belgia. „Nu am fost surprins de

plecarea lui Screciu, fiindcã îi ºtiam ºi potenþialul, ºtiam cât de mult munceºte atât la
antrenamente, cât ºi suplimentar. Chiar dacã
nu a jucat foarte mult, el era foarte bine pregãtit. Mã bucur foarte mult pentru el ºi îi
urez baftã la noua echipã, îmi doresc sã facã
o figurã frumoasã acolo. Chiar dacã are o
vârstã fragedã, Screciu este matur în joc ºi
în gândire ºi cred cã se poate impune afarã
încã de pe acum. Este o motivaþie ºi pentru
ceilalþi tineri din academie, ne dorim sã-l urmãm, dar deocamdatã trebuie sã mai demonstrãm la Craiova ºi cu siguranþã ne va veni
momentul ºi nouã sã jucãm afarã” a spus
atacantul de 21 de ani al Craiovei.

