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Moromeþii
ºi Rubiconul
regiei!

Moþiunea de cenzurã
a fost respinsã
Moþiunea de cenzurã împotriva guvernului Dãncilã a
fost respinsã de Parlament, deoarece nu au fost exprimate suficiente voturi. Au fost doar 170 de parlamentari
care au votat, iar pentru adoptarea moþiunii de cenzurã,
erau necesare mininum 233 de voturi favorabile.
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5 proiecte sculpturale la
Craiova, sub egida Centenarului
Marii Uniri ºi Anului European
al Patrimoniului Cultural

Consilierii îºi dau votul pentru
meciul din Super Cupa României

Consilierii voteazã, în ºedinþa de astãzi,
printre alte proiecte de hotãrâre, ºi cererea formulatã de Federaþia Românã de
Fotbal (FRF) pentru folosirea stadionului de fotbal din Craiova, în vederea desfãºurãrii partidei de fotbal din Super Cupa
României. Meciul dintre câºtigãtoarea titlului de campioanã în Liga I, CFR Cluj,

ºi Universitatea Craiova, care a câºtigat
Cupa României, este programatã pe data
de 17 iulie, la ora 20.30 Solicitarea a fost
fãcutã, potrivit raportului, a fost fãcutã
chiar marþi ºi presupune utilizarea arenei, cu toate anexele ºi facilitãþile de care
dispune. Totodatã, consilierii aprobã ºi
taxa pentru utilizarea stadionului, care

se ridicã la suma de 37.100 de lei, dat
fiind faptul cã partida este una de nivel
naþional. Hotãrârea CLM care reglementeazã nivelul taxelor pentru folosirea
arenei stabileºte ca abia pentru meciurile de talie internaþionalã suma sã fie
74.200 de lei pe eveniment.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Liceul „Voltaire” se mutã la „Odobleja”
Dupã repetate solicitãri din partea conducerii,
autoritãþile au gãsit, se pare, o soluþie pentru
gãzduirea Liceului „Voltaire”. În ºedinþa de astãzi
a CLM Craiova, se propune ca unitãþii ºcolare sã-i
fie dat în administrare un imobil al unui alt colegiu – „Odobleja”. Cum a fost nevoie de medierea
ISJ Dolj, întrucât conducerea de aici nu a acceptat,
iniþial, sã predea clãdirea, este de aºteptat sã existe discuþii în plen, pe acest aspect.
De la înfiinþarea sa, din anul
2015, Liceul Voltaire nu a avut un
sediu propriu, funcþionând în spaþiile Facultãþilor de Drept ºi Mecanicã. Dupã doi ani, în 2017, conducerea facultãþii de Mecanicã a
notificat liceul sã elibereze corpul
de clãdire BA, pe care ar fi urmat
sã-l foloseascã pentru desfãºurarea
cursurilor. În atare situaþie, conducerea liceului, cãreia i s-a alãturat
ºi comitetul de pãrinþi, a înaintat
autoritãþii locale douã solicitãri de
atribuire a unui spaþiu, ambele în
anul trecut. Din partea municipalitãþii nu a venit nici un rãspuns, aºa
cã liceul a revenit cu a treia adresã
ºi în 2018, solicitând, ca ºi prima
EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:
200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.
Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538
SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012
CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.
Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro
Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MARGA BULUGEAN
Director:
MIRCEA CANÞÃR
DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu
Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean
Educaþie: Cristi Pãtru
Culturã: Magda Bratu
Sport: Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

datã, sã i se acorde o clãdire în care
copiii sã înveþe carte.

Colegiul „Odobleja”
solicitase închirierea
unor spaþii

La începutul lunii martie, potrivit autoritãþilor, s-a discutat repartizarea unui spaþiu pentru Liceul „Voltaire” ºi s-a venit cu soluþia ca unitãþii ºcolare sã îi fie
repartizat un spaþiu disponibil întru-un alt liceu, respectiv la Colegiul „Odobleja”. În documentaþia
întocmitã de municipalitate se precizeazã cã, în anul 2011, când au
fost comasate patru licee – Grupul ªcolar Industrial „Electroputere”, Colegiul Tehnic ”Ion Mincu”, Grupul ªcolar ICM nr. 2 ºi
Liceul de Informaticã ”ªtefan
Odobleja” – toate transformânduse în Colegiul „ªtefan Odobleja”,
care a preluat în administrare ºi
toate spaþiile. Autoritãþile susþin cã,
în 2018, colegiul a solicitat acceptul de a închiria o parte dintre
acestea, de unde s-a tras concluzia cã spaþiile sunt libere, nu le mai
folosesc ºi au cerut sã le fie puse
la dispoziþie pentru mutarea celor
de la „Voltaire”.

ISJ Dolj a dispus
predarea clãdirii
Potrivit municipalitãþii, conducerea Colegiului „Odobleja” a refuzat
sã predea spaþiile, motiv pentru care
autoritãþile s-au adresat conducerii
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, solicitând cifra de ºcolarizare,
pentru a se vedea dacã, într-adevãr,
toate spaþiile sunt ocupate de elevi
sau dacã, din contrã, existã posibilitatea ca un imobil de care dispune
colegiul sã fie predat. Conducerea
ISJ Dolj a precizat, într-un rãspuns
adresat municipalitãþii, cã numãrul
de elevi este, într-adevãr, în scãdere. Dacã în anul ºcolar 2012-2013,
studiau peste 2.000 de elevi, grupaþi
în 80 de clase, în anul ºcolar acesta,

Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.
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Asta nu-mi place: Popescu se
scaldã în bani ºi eu scald în datorii.

Un pavilion
cu douã etaje, pus
la dispoziþia elevilor
de la „Voltaire”

Prin urmare, autoritãþile au decis ca elevii de la „Voltaire” sã fie
gãzduiþi în clãdirea pavilion – ºcoalã, cu douã etaje, care se aflã în
curtea Colegiului „Odobleja”. Municipalitatea a iniþiat un proiect de
hotãrâre, care se aflã pe ordinea de
zi a ºedinþei CLM de astãzi, prin care

se propune încetarea dreptului de
administrare al Colegiului „Odobleja” a imobilului cu pricina, precum
ºi a unui teren de 4.052 de metri
pãtraþi, bunuri care fac parte din
domeniul public al municipiului.
Respectivele bunuri urmeazã, tot
prin acelaºi proiect de hotãrâre, sã
fie date în administrare Liceului
„Voltaire”, prin urmare acesta din
urmã scãpând de statutul de chiriaº. Conducerea acestui colegiu a
adus, în schimb, în favoarea sa
palmaresul obþinut pânã acum: în
numai doi ani de existenþã, Liceul
„Voltaire” a acumulat multe premii
la olimpiade ºi concursuri naþionale
ºi a fost desemnat ,,Liceul Anului”,
în cadrul ,,Competiþiei Tinereþii”, la
nivel judeþean, în 2017.
LAURA MOÞÎRLICHE

Aºteptãri mari, dupã susþinerea celei de-a doua probe la Bacalaureat
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numãrul de elevi a scãzut la 1.450,
care îºi desfãºoarã cursurile în 50
de clase. Plecând de la aceste cifre,
consiliul de administraþie al ISJ Dolj
a apreciat cã pot fi eliberate câteva
spaþii, care sã fie puse la dispoziþia
Liceului „Voltaire”.

Emoþiile au fost mari atât pentru pentru elevi, cât ºi pentru pãrinþi ºi profesori. În faþa Colegiului Naþional „Carol I” din Craiova
era animaþie mare, la ieºirea tinerilor din sãlile de examen. Trecând
peste emoþiile inerente unui concurs, câþiva dintre absolvenþi sau declarat mulþumiþi de rezultatele obþinute ºi s-au arãtat încrezãtori, dar, foarte important, vor sã
urmeze cursurile unor Facultãþi din
Craiova: „Mi s-a pãrut uºor la Istorie, ºi mã aºtept la o notã undeva între 9,50 ºi 10,00. La aceleaºi
aprecieri mã aºtept ºi la „Limba ºi
literatura românã”, iar pentru ultima probã mi-am ales „Logica” ºi
vreau sã urmez cursurile Facultãþii de Medicinã ºi Farmacie din

cadrul Universitãþii de Medicinã ºi
Farmacie din Craiova” – Elena
Culcea; „Mie, chiar mi s-a pãrut
uºor. Mã aºtept undeva la o notã
de peste 9,70, la fel ca ºi în prima
zi, ºi doresc sã urmez cursurile
Facultãþii de Automaticã” – Andrei
Otea. Trendul de continuare a
studiilor în România, în principal
Craiova, a fost susþinut ºi de Georgeta Bianca Vlad: „Cred cã voi
lua, cel puþin la aceastã probã, peste 9,70. Vreau sã urmez cursurile
Facultãþii de Automaticã” din Craiova. Lângã ea, susþinând-o, a fost
ºi mama, Geta Vlad: „Numai eu
ºtiu câte sucuri ºi cafele am bãut
de astãzi dimineaþã. Eu sunt plecatã în Austria de foarte mult timp,
aº dori sã vinã ºi fata lângã mine,

Ieri, a avut loc proba obligatorie a profilului, din cadrul Examenului Naþional de Bacalaureat. În urma centralizãrii datelor, s-au
înscris 4.069 de candidaþi , 426 dintre aceºtia fiind absenþi (43 la
Istorie, ceilalþi la Matematicã). Conform celor precizate de prof.
Monica Leontina Sunã, „au fost 3.642 de candidaþi prezenþi, 1.307
la Istorie, dar, din pãcate, am avut ºi un eliminat, la Centrul de
Examen de la Liceul Teoretic „Independenþa Calafat”. La Istorie a
fost echivalat examenul pentru 72 de absolvenþi din anul anterior,
în timp ce la MATE – INFO au fost 24 de cazuri. De asemenea, au
fost echivalate ºi 15 note de la ªTIINÞELE NATURII, 144 de la
Matematicã profil TEHNOLOGIC ”.
notã de promovabilitate”. De asedar îi respect ºi îi susþin decizia de
menea, prof. de Istorie Nora Caa învãþa la Craiova”.
dea, de la Colegiul Naþional Militar
Ca la fiecare examen, candidaþii
„Tudor Vladimirescu” din Craiova,
se laudã, dupã finalizarea lucrãrilor
ne-a precizat cã „subiectele nu au
. Dificultatea probelor este relativã,
fost foarte dificile, iar cine a învãiar cel mai bine ºtiu cadrele didactiþat ºi a citit ºi alte cãrþi, decât cele
ce de specialitate. Prof. de matedin programã, nu trebuie sã aibe
maticã, Nicolae Tãlãu, de la Coledificultãþi”. Cu alte cuvinte, dupã
giul Naþional „Carol I” din Craiova,
cum sunã declaraþiile, ne aºteptãm
ne-a declarat: „Nu cred cã a fost
la rezultate mari ...
ceva foarte dificil, dificultatea fiind
la medie, astfel cã se poate obþine o
CRISTI PÃTRU
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Moromeþii ºi Rubiconul regiei!
MIRCEA CANÞÃR

Prin douã interviuri, „aºa ºi aºa”, ca sã
folosim un eufemism, apãrute recent, regizorul Stere Gulea vorbeºte despre noul
sãu film „Moromeþii”, ecranizare dupã volumul al doilea al romanului cu acelaºi nume
de Marin Preda. La 30 de ani, dupã prima
peliculã, care a dispus de o distribuþie salutarã cu Victor Rebengiuc în rolul lui Ilie
Moromete, Luminiþa Gheorghiu (Catrina),
Gina Patrichi (Guica), Dorel Viºan (Tudor Bãlosu), Miticã Popescu (Cocoºilã),
Petre Gheorghiu (Primarul Aristide), Florin Zamfirescu (Þugurlan), copilul Marius
Badea (Nicolae) º.a.m.d., de aceastã datã,
Stere Gulea a contat pe Horaþiu Mãlãele -

cãruia i-a încredinþat rolul
de a-l juca pe Ilie Moromete -, George Mihãiþã ºi o
pleiadã de actori tineri.
Doar Florin Zamfirescu, în
rolul lui Þugurlan, din Moromeþii I (1987), mai rezistã ºi în noua distribuþie.
Regizorul ºi scenaristul Stere Gulea mãrturiseºte cã a
început sã scrie la scenariul noului film, în vara lui
2015, plecând de la „convingerea” cã volumul II al
Moromeþilor este o operã
care nu se ridicã „nici pe
departe” la nivelul volumului I. Dupã atâtea revizuiri
ale operei marelui scriitor
Marin Preda, declanºate de
I. Negoiþescu, Gr. Grigurcu ºi care au mai fost, apare acum ºi Stere Gulea, încredinþat de aceeaºi tezã
eronatã, fiindcã cititorii au
fãcut, cum spunea criticul
Alex ªtefãnescu un coup
de foudre pentru aceastã
carte, „poate ursuzã stilistic ºi lipsitã de cochetãrie”.
ªi spune aºa Stere Gulea
într-unul din interviuri: „De
fapt am rescris cu mâna
mea ce gândise Preda. Trasee pe care Preda le-a imaginat ori le-a
trãit”. Cam riscantã aserþiunea, fiindcã însuºi marele prozator în „Convorbiri cu
Marin Preda”, de Florin Mugur (Ed. Albastros, 1973), spunea cã „Actul de creaþie este rezultatul vieþii interioare, secrete, a scriitorului: nu se ºtie ºi nu mai ºtie
nici el exact dacã ceea ce povesteºte i s-a
întâmplat lui cu adevãrat, dacã ºi-a imaginat numai sau dacã e vorba de un amestec de fapte reale ºi de invenþii”. Ca ºi în
teatru, uneori, bãnuim, regizorul nu este
obligat sã pãstreze sacralitatea operei, ca
un surâs al eternitãþii, ºi nici nu mai este o
insolenþã de a spune altceva decât spuse-

se pânã atunci opera respectivã. Numai cã
Stere Gulea nu face o asemenea precizare
factualã, deºi este întrebat undeva dacã îl
completeazã pe Marin Preda ºi porneºte
de la alte premise, comiþând – deloc involuntar – o lipsã de respect faþã de Marin
Preda. Geta Dimisianu, de pildã, redactor
de carte la „Moromeþii” volumul II, spunea cã „E o carte grea ºi consistentã”, în
care autorul vorbeºte de o altã lume decât
cea din primul volum. Iar Monica Lovinescu, pe care nu o putem bãnui de absenþa gustului estetic, a spiritului critic ºi
a criteriilor de valoare, în judecarea unei
opere literare, elogia („Unde scurte”, Ed.
Humanitas, 1990) de-a dreptul, fãrã parcimonie, „noua figurã a þãranului impus
în literatura românã, suprasaturatã de þãrani”. Ilie Moromete poate fi considerat
primul þãran intelectual din proza noastrã,
discursul sãu fiind eminamente dizident.
De fapt, în „Moromeþii”, autorul polemizeazã cu Liviu Rebreanu, care considera
þãranul român primitiv, gregar, animat de
instincte primare. ªi am putea continua cu
argumentele. Stere Gulea accentueazã faptul cã a plasat acþiunea filmului sãu recent
în 1945. Nu este iscodit, în nici unul din
interviurile acordate, care este motivul.
„Moromeþii” volumul II continuã povestea vieþii lui Ilie Moromete ºi a familiei sale,
evocându-se de aceastã datã – precumpãnitor – anii de dupã rãzboi, când timpul se
precipita, rãvãºind stilul de viaþã al satului.
ªi era tot mai greu de înþeles ceea ce se
petrecea. Volumul II urmãreºte o perioadã
de timp, mult mai întinsã, aproape douã
decenii, rezumându-se sau sãrind peste anumite momente. Cartea începe cu tentativa
eºuatã a tatãlui, de recuperare a celor trei
fii ai sãi, fugiþi de acasã la Bucureºti, în
momentul în care începuse sã-ºi vândã din
pãmânt ca sã-ºi plãteascã impozitele ºi sãl poatã menþine pe Nicolae la ºcoalã. Dar
vine rãzboiul, Nilã moare la Cotul Donului
º.a.m.d. În urmãtoarele 500 de pagini este
descrisã agitaþia care cuprinde, încet-încet,
satul, în condiþiile unui nou mod de viaþã
impus de autoritãþile vremii. Marin Preda

oferã o adevãratã defilare de mãºti groteºti.
Ilie Moromete nu mai ºtie cui sã dea dreptate, nu înþelege lumea care se naºte, inclusiv în discuþiile cu fiul sãu Nicolae. Numai
cã anul 1945 la care – exclusiv – se opreºte, declarativ, regizorul ºi scenaristul Stere
Gulea nu are nimic revelator. Chiar dacã se
instaleazã guvernul Petru Groza, nu se pomeneºte acest lucru. De reforma agrarã autorul pomeneºte vag, printr-o descriere a
unei intervenþii a lui Nicolae ºi a noului notar al comunei la o întâlnire cu oamenii satului. Momentele de convulsie socialã se realizeazã la aria de treierat, unde þãranii încercau sã se sustragã cotelor impuse de
noul regim, dar prin 1947. De altfel, scriitorul ºi povesteºte cã sursa de inspiraþia a
constituit-o o documentare într-un sat (Cãldãreºti, de lângã Buzãu), prin 1950, unde
fusese trimis de revista „Contemporanul”
pentru o lunã, în timpul seceriºului. Revin
la anul 1945, la care se raporteazã, fãrã nicio
noimã, Stere Gulea: este un an fad, premergãtor alegerilor de anul urmãtor ºi la
Siliºtea Gumeºti se schimbã vreo trei primari. Soseºte încã presa vremii ºi însãºi
convocarea lui Nicolae, dupã intrarea în
partid „la raion”, atestã cã acþiunea se deruleazã dupã 1950, când prin reforma administrativã þara fusese împãrþitã, dupã modelul sovietic, în regiuni ºi raioane. Deºi continuã sã discute politicã cu prietenii liberali
în cerdacul casei, nu în poiana fierãriei, Ilie
Moromete este umbra celui de odinioarã.
De biografia lui Nicolae autorul se va ocupa în „Marele Singuratic”. În subsidiar, ne
va oferi o galerie de mãºti groteºti sugerând, prin metamorfozele multor personaje, începând cu Bilã, ce zãcãmânt „moral”, nu prisosea. Romanul „Moromeþii” nu
a fost cenzurat ºi autorul, care îºi dãduse
obolul prin „Ana Roºculeþ” ºi „Desfãºurarea”, nu era dispus la nici o concesie. Cenzura însãºi avea fricã de Marin Preda. Cã
Stere Gulea ajunge de la tema filmului menþionat la Liviu Dragnea, neevitând astfel
de capcane aiuritoare, spune multe, inclusiv cã viaþa bate filmul, deºi am vrea sã
fim contraziºi de calitatea noii pelicule.

A doua ediþie a concursului EU Datathon
A doua ediþie a concursului EU Datathon, care evidenþiazã potenþialul stabilirii unei legãturi între datele UE ºi cele
naþionale ºi promoveazã reutilizarea datelor deschise, a fost lansatã în luna mai
2018, urmând sã aibã faza finalã la Bruxelles, în data de 2 octombrie 2018. ParConcursul are în vedere: producerea unor aplicaþii inovatoare, inclusiv de vizualizare; evidenþierea beneficiilor aduse de UE;
sublinierea potenþialului datelor
UE privind achiziþiile publice;
promovarea reutilizãrii datelor
deschise drept catalizator pentru
o economie pe bazã de date în

ticipanþii sunt invitaþi sã dezvolte aplicaþii utilizând cel puþin un set de date
pus la dispoziþie de instituþiile ºi agenþiile europene prin intermediul portalului de date deschise al UE. Termenullimitã pentru înscrierea în concurs este
data de 15 iulie 2018.

creºtere; stimularea utilizãrii datelor deschise produse de administraþiile publice ºi interacþiunea
cu noi audienþe.
El este deschis participãrii tuturor celor interesaþi (inclusiv cercetãtori în domeniul datelor deschise, programatori, proiectanþi
grafici ºi de interfeþe, jurnaliºti de

profil, activiºti în domeniul comunitãþilor de date, coordonatori de
proiecte în domeniul IT etc.) de
gestionarea creativã a provocãrilor societale prin intermediul explorãrii datelor ºi/sau al creãrii de
produse prototip ce au la bazã datele deschise. Echipele pot fi formate dintr-un singur sau mai mulþi

participanþi, dintr-una sau mai
multe companii sau dintr-una sau
mai multe persoane juridice având
sediul în þãrile UE sau AELS.
Descrierile proiectelor trebuie
înscrise în platforma online a

competiþiei pânã la termenul-limitã
sus-menþionat, urmând ca aplicaþiile echipelor selectate sã fie dezvoltate pânã la data de 23 septembrie 2018.
MARGA BULUGEAN

Aplicaþiile pot concura în una dintre urmãtoarele secþiuni tematice:
1. Date deschise ale UE - Pentru un nivel sporit de inovare în Europa
2. Dreptul naþional ºi european - Pentru o legislaþie interoperabilã
3. Achiziþii publice europene - Valoare pentru cetãþeni, valoare pentru mediul de afaceri
4. Autoritatea Europeanã pentru Siguranþa Alimentarã - Promovarea reutilizãrii datelor ºi a inovãrii
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5 proiecte sculpturale, sub egida Centenarului Marii
Uniri ºi Anului European al Patrimoniului Cultural
Casa de Culturã „Traian Demetrescu” organizeazã, timp de zece
zile, între 23 iunie ºi 2 iulie 2018, o nouã sesiune de selecþie, pentru douã proiecte sculpturale, în vederea participãrii la cea de-a
VI-a ediþie a Simpozionului Internaþional de Sculpturã „Drumuri
Brâncuºiene”. Pot fi înscrise proiecte atât în metal, cât ºi în piatrã
(marmurã), tema de anul acesta fiind „Momentul istoric al Marii
Uniri din 1918”. Aºteptaþi sã participe sunt sculptori din întreaga
lume, câºtigãtorii urmând sã se alãture celorlalþi trei deja selectaþi
de juriu la sesiunea din 27 aprilie – 18 mai 2018. Tabãra „Drumuri
Brâncuºiene” se va desfãºura la Craiova pe întreg parcursul lunii
august, în curtea interioarã ºi atelierele de fierãrie ale Colegiului
Tehnic de Arte ºi Meserii „Constantin Brâncuºi”. Ediþia de anul
acesta este câºtigãtoare a unui concurs de proiecte organizat de
Institutul Naþional al Patrimoniului ºi are loc sub egida Anului
European al Patrimoniului Cultural.
Organizat de Casa de Culturã „Traian Demetrescu”, Consiliul Local ºi Primãria Craiova, Simpozionul Internaþional de Sculpturã
„Drumuri Brâncuºiene”, ediþia a VI-a, va
reuni, în perioada 1-31 august 2018, cinci artiºti care vor realiza tot atâtea creaþii (douã
proiecte de sculpturã ambientalã arhitecturalã în metal ºi trei în piatrã ), alese în urma unui
concurs. Prima etapã a avut loc între 27 aprilie
– 18 mai a.c., însã juriul a selectat atunci doar
trei proiecte, astfel încât o nouã sesiune este
anunþatã între 23 iunie – 2 iulie a.c. Înscrise
pot fi proiecte sculpturale atât în metal, cât ºi
în piatrã (marmurã), materialul ales pentru realizarea operelor neconstituind criteriu de departajare. Rezultatele vor fi fãcute publice pe
data de 6 iulie a.c.

Criteriu de selecþie: originalitatea
interpretãrii temei de concurs

Pe lângã alte documente, concurenþii trebuie sã trimitã un portofoliu cu 5-7 lucrãri reprezentative ºi o fotografie a machetei lucrãrii
ce se doreºte a fi realizatã respectând tema
datã. Conceptul artistic va trebui sã sugereze
momentul istoric al Marii Uniri de la 1918 sau
sã se refere la personalitãþi care au contribuit
semnificativ la acest eveniment. Principalul
criteriu de selecþie îl va reprezenta originalitatea interpretãrii temei de concurs, iar decizia

finalã va aparþine unui juriu format din arhitecþii Mircea Diaconescu ºi Emilian ªtefârþã,
artistul plastic Lucian Rogneanu – muzeograf
la Muzeul de Artã Craiova, Lucian Dindiricã –
managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman”, Marcel Voinea – preºedintele
Filialei Craiova a Uniunii Artiºtilor Plastici din
România.

Organizatorii schimbã amplasamentul
taberei

Pentru realizarea celor cinci sculpturi, propuse ca spaþii de lucru sunt curtea interioarã
ºi atelierele de fierãrie ale Colegiului Tehnic
de Arte ºi Meserii „Constantin Brâncuºi” din
Craiova, „fiind cel mai indicat amplasament din
municipiu, fãcând legãtura cu perioada de formare a marelui artist”. La ultimele ediþii, tabãra
a avut loc la Centrul Multifuncþional Craiova.
Organizatorii vor asigura necesarul de materiale pentru execuþia lucrãrilor (marmurã de Ruºchiþa, materiale feroase ºi neferoase), în funcþie de dimensiunile precizate în proiectele selectate, vor pune la dispoziþia artiºtilor un atelier mecanic dotat cu echipamente, ca ºi facilitãþile de bazã: apã, electricitate, o macara º.a.
Artiºtii vor avea asiguratã cazarea pe toatã
perioada simpozionului, urmând însã sã îºi
suporte singuri toate cheltuielile legate de
transport ºi masã.

2.500 euro pentru fiecare
din cei cinci artiºti
Fiecãrui sculptor i se va achita o sumã de
bani care reprezintã contravaloarea drepturilor
de autor pentru realizarea operelor, în cuantum
de 11.000 lei net (echivalent a aproximativ 2.500
de euro). În schimb, autorii vor transmite Craiovei, în mod irevocabil ºi exclusiv, drepturile
patrimoniale de proprietate intelectualã asupra
lucrãrii realizate, conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor ºi drepturile conexe. Cele
cinci opere de artã realizate în urma simpozionului vor avea ca destinaþie „decorarea diverselor spaþii publice ale Craiovei ca mobilier urban”. Dupã finalizarea proiectului, timp de câteva sãptãmâni aceste lucrãri vor fi expuse în
zona centralã a oraºului.

Traseu cultural la Târgu Jiu,
pe urmele lui Brâncuºi

Festivitatea de deschidere a Simpozionului
Internaþional de Sculpturã „Drumuri Brâncuºiene” va avea loc miercuri, 1 august 2018.
La începutul lunii va fi organizat un traseu cultural în Craiova împreunã cu sculptorii participanþi, „cãrora le va fi prezentatã, cu ajutorul
unui ghid, istoria prezenþei remarcabile a artistului Constantin Brâncuºi ºi influenþa culturalã
pe care acesta a avut-o aici ºi se va lansa o

conferinþã cu dezbateri privind integritatea þãrii timp de 100 de ani”, precizeazã organizatorii.
La mijlocul lunii august se va organiza un traseu cultural în Târgu Jiu, în parteneriat cu Centrul de Cercetare, Documentare ºi Promovare
„Constantin Brâncuºi”, care va înlesni invitaþilor vizitarea ansamblului monumental ce cinsteºte memoria ostaºilor care ºi-au jertfit viaþa
în Marele Rãzboi de Întregire ºi Coloana fãrã
de sfârºit, realizate de Brâncuºi.

Sub egida Anului European
al Patrimoniului Cultural

Ediþia de anul acesta, a VI-a, a simpozionului este câºtigãtoarea unui concurs de proiecte
organizat, în 2017, de Institutul Naþional al Patrimoniului, prin urmare evenimentul a primit
acordul de a utiliza identitatea vizualã a Anului
European al Patrimoniului Cultural, „deoarece
contribuie la atingerea a unul sau mai multe
obiective ale proiectului european, dupã cum
este prevãzut în Decizia (UE) 2017/864 a Parlamentului European ºi a Consiliului din 17 mai
2017 privind Anul European al Patrimoniului
Cultural 2018”. Obiectivul general al acestui an
este de a încuraja promovarea ºi diversitatea
patrimoniului cultural al Europei, de a creºte
gradul de conºtientizare a istoriei ºi a valorilor
comune ºi de a consolida sentimentul apartenenþei în spaþiul european comun.

Producþii ale ºcolilor de teatru din România, Bulgaria ºi Serbia, în competiþie la Craiova
Craiova gãzduieºte, de ieri, timp de patru zile, Festivalul Internaþional
al Tinerilor Regizori „Theater Networking Talents” – eveniment desfãºurat sub formã de competiþie, în care sunt înscrise ºcoli de teatru din România, Bulgaria ºi Serbia. Accesul publicului la cele 9 spectacole din program este gratuit. Iniþiat de Teatrul Naþional „Marin Sorescu”, festivalul
a apãrut ca alternativã la Gala Tânãrului Actor – HOP, organizatã de UNITER ºi ajunsã la ediþia a XXI-a. Pentru absolvenþii specializãrii regie de
sat sã aducem la Craiova aceºti tineri, viitori artiºti ai scenelor din România ºi nu numai, pentru
cã este un festival internaþional, atât pentru a
promova oraºul ºi a arãta cã este un loc în care
se întâmplã teatru, cât ºi pentru a putea identifica un regizor foarte bun care sã monteze pe scena noastrã un spectacol, în stagiunea urmãtoare”, a declarat Alexandru Boureanu, managerul
Teatrului Naþional „Marin Sorescu”.

a reprezenta ºcoala craioveanã de teatru”: „Cum
am mâncat un câine” de Evgenii Griºkoveþ, în
regia lui Laurenþiu Tudor, un one man show cu
Radu Tudor, ambii absolvenþi ai Departamentului de Arte craiovean. ªi la ediþia din acest an
sunt oferite 33 de burse complete pentru toatã
perioada festivalului pentru studenþi de la specializãrile regie teatru, actorie, teatrologie.

problematica adolescenþilor. Anul trecut a fost
binevenit acest demers. Laureata, Andreea Ciocârlan, care acum face parte din juriu, a creat aici,
în aceastã stagiune, spectacolul „Fete” dupã
piese de Moliere, care se joacã la Sala Studio cu
mare succes», a mai spus Haricleea Nicolau,
adãugând cã din Juriul Elevilor fac parte „elevi
de la colegiile importante din Craiova”.

Potrivit directorului festivalului, Haricleea
Nicolau, organizatorii au primit, la aceastã ediþie, 15 propuneri de spectacole, atât de la cele
patru ºcoli de teatru din Bucureºti, Cluj-Napoca, Tg. Mureº ºi Iaºi, cât ºi din Bulgaria ºi Serbia. «Având doar patru zile de festival, s-a impus o selecþie. Am ales 8 spectacole reprezentative, pentru cã scopul festivalului este descoperirea tinerilor regizori care pot aborda noi
forme de expresie regizoralã, susþinerea creaþiilor autentice ºi crearea unui mediu prielnic pentru lansarea lor cãtre publicul larg, dar mai ales
cãtre oamenii de teatru. Am selectat un spectacol de la Academia Naþionalã de Teatru ºi Film
din Sofia ºi unul de la Facultatea de Arte Dramatice din Belgrad, douã de la UNATC Bucureºti, douã de la Cluj-Napoca ºi douã coproducþii, Iaºi – Petroºani ºi Târgu Mureº – Suceava», a precizat directorul festivalului.
Haricleea Nicolau a adãugat cã în afara concursului va fi prezentat „un spectacol demn de

Din juriul acestei ediþii a festivalului a acceptat sã facã parte ºi regizorul francez Charles
Chemin, cunoscut publicului craiovean pentru
cel mai recent spectacol pe care l-a regizat la
Teatrul Naþional „Marin Sorescu”, „Nopþi ateniene”, cu premiera în martie a.c. Acesta este,
de altfel, ºi un cunoscut colaborator al celebrului regizor american Robert Wilson, împreunã
cu care a venit la Craiova în 2014 pentru montarea spectacolului „Rinocerii” de Eugene Ionesco. Membri ai juriului mai sunt regizorul Bobi
Pricop, scenograful Andreea Simona Negrilã,
criticul de teatru Alina Epîngeac ºi Andreea
Ciocîrlan – regizor laureat la ediþia 2017 a TNT.
Dupã cele patru zile de festival, aceºtia vor
acorda Premiul pentru regie, oferind, astfel, câºtigãtorului posibilitatea de a regiza un spectacol
pe scena Naþionalului craiovean. Va mai fi acordat, de asemenea, Premiul Juriului Elevilor. «E
firesc sã acordãm importanþã ºi cuvântului spectatorilor tineri, pentru cã un creator tânãr de teatru poate sã se îndrepte cãtre teme care ating

Cele 9 spectacole din program sunt prezentate la Teatrului Naþional „Marin Sorescu” (Sala
„Ion D. Sîrbu”) ºi la Departamentul de Arte al
Universitãþii din Craiova (Sala Studio ºi Aula
„Buia”). Pe lângã reprezentanþii, programul include ºi alte evenimente. Aºa a fost, ieri, lansarea volumului „Dinãuntru. Un curs masteral
de regie a teatrului contemporan ºi o selecþie
de articole”, semnat de profesorul ºi regizorul
Theodor Cristian Popescu, care va reveni la
Naþionalul craiovean pentru a monta un spectacol în stagiunea viitoare.
Astãzi, 28 iulie, de la ora 17.00, Charles Chemin împreunã cu scenograful Adrian Damian
susþin o conferinþã cu referiri la formarea tinerilor regizori, iar mâine, 29 iunie 2018, ora 11.00,
regizorul Bobi Pricop ºi Vlad Drãgulescu, directorul artistic Naþionalului craiovean, vor avea
o întâlnire cu participanþii festivalului, sub forma unui mic îndrumar pentru concursurile de
proiecte pentru tineri regizori. Ambele evenimente vor avea loc în foaierul teatrului.

8 producþii ale universitãþilor de profil
intrã în competiþie

A II-a ediþie a Festivalului Internaþional al
Tinerilor Regizori „Theater Networking Talents” (TNT) este organizatã în colaborare cu
Departamentul de Arte al Universitãþii din Craiova ºi Casa de Culturã „Traian Demetrescu”, cu
finanþare acordatã de Ministerul Educaþiei Naþionale. Festivalul se adreseazã regizorilor de teatru absolvenþi în anul universitar 2018, studenþilor regizori din ultimul an de studiu (anul III –
licenþã, anul II – master) ai facultãþilor de teatru,
dorindu-se o rampã de lansare pentru aceºtia.
„Acest festival a apãrut în urma discuþiilor cu
UNITER, ca o alternativã la Gala Tânãrului Actor – HOP pe care o organizeazã pentru actori ºi
care se desfãºoarã în fiecare an pe litoral. Regizorii de teatru nu aveau un loc al lor în care sã se
întâlneascã, sã îºi vadã producþiile. Ne-a intere-

teatru participanþi, miza este obþinerea Marelui Premiu, care le dã posibilitatea montãrii unui spectacol pe scena craioveanã. Decizia acordãrii lui îi
aparþine unui juriu din care fac parte ºi cunoscuþii regizori Charles Chemin (Franþa) ºi Bobi Pricop. Organizatorii „Theater Networking Talents”
îºi doresc o mai mare amploare a evenimentului în viitor, pe lângã invitaþiile deja lansate universitãþilor de arte din Ungaria ºi Republica Moldova
intenþionând sã facã propuneri de participare ºi Greciei.

Regizorul francez Charles Chemin,
în juriul care decide Marele Premiu

Douã conferinþe, astãzi ºi mâine, pentru
participanþii la festival

joi, 28 iunie 2018
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Anunþul tãu!
PARCHETUL DE PE LÂNGÃ TRIBUNALUL DOLJ anunþã propunerea
preliminara privind: ELABORARE P.U.Z.
PENTRU EXTINDERE SEDIUL PARCHETUL DE PE LÂNGÃ JUDECÃTORIA
CRAIOVA CU S+P+2 , str. ANUL 1848,
nr. 31, Craiova. Documentaþia poate fi
consultatã la sediul Primãriei Craiova,
str. A.I.Cuza, Nr.7 ºi pe site-ul Primariei.
Publicul interesat este invitat sã transmitã observaþii la sediul primãriei, str.
A. I. Cuza, nr.7 în termen de 30 zile de la
data publicãrii în mass-media.
S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
organizeazã concurs pentru ocuparea unui numãr de 7 posturi de conducãtor autospecialã, pe o perioadã
determinatã, în cadrul Secþiei Coloana Auto. Dosarele de concurs se depun la sediul societãþii, la Compartimentul Resurse Umane, pânã la data
de 03.07.2018, ora 12.00. Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon
0251/412.628, interior 119.
Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj, cu sediul în str. Libertãþii, nr.
9, Craiova anunþã publicul interesat
asupra deciziei etapei de încadrare
emisã de APM Dolj PUZ – „Elaborare P.U.Z. pentru extindere sediul
Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Craiova cu S+P+2, str. Anul 1848, nr.
31, Craiova, jud. Dolj“ - planul nu necesitã evaluare de mediu ºi nu se supune procedurii de evaluare adecvate, urmând a fi supus procedurii de
adoptare fãrã aviz de mediu. Documentaþia care a stat la baza luãrii deciziei etapei de încadrare poate fi
consultatã în zilele de luni-joi între
orele 800 -1630 ºi vineri între orele 800 1400 la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, str. Petru Rareº nr.
1, Craiova sau pe site-ul APM Dolj
http://apmdj.anpm.ro. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj (Fax: 0251419035,e-mail office@apmdj.anpm.ro, în termen de 10
zile calendaristice de la data publicãrii în mass-media.
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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

FIRMÃ angajeazã lucrãtori în construcþii.
Telefon: 0751/844.904.

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.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament
douã camere în Bucureºti - Prelungirea
Ghencea. Telefon:
0722/244.888.
Vând apartament 2
camere etaj 1, Valea
Roºie. Telefon: 0251/
361.626.
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.

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 Craiova,
str. Aviatorilor. Telefon: 0768/157.885.
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.

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 teren casã,
1.200 de metri pãtraþi,
în comuna Iancu Jianu, judeþul Olt – pe lângã liceu, cu temelie
beton, 2 camere + antreu, fântânã cu hidrofor, pãtul metalic, cu
perdea în faþã unde introduci douã autoturisme, gard metalic, pomi
fructiferi. Acte la zi. Preþ
16.500 de euro, negociabil. Telefon: 0769/
512.701.
Vând casã cu 4 camere, bucãtãrie, baie + wc
în interior ºi alte anexe
în curte, locuibile, gard
metalic, fântânã, pomi
fructiferi, în comuna
Iancu Jianu, judeþul Olt.
Preþ 25.000 de euro,
negociabil. Telefon:
0769/512.701.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei +
500 mp curte. Telefon:
0752/641.487.
Vând 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.

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

TERENURI

Particular, vând teren
în ªimnicu de Sus,
strada Mihai Eminescu, nr. 84, lãþime 12
metri, lungime 70 m,
vie, între vecini. Relaþii
la telefon: 0728/
012.055.
Cârcea, zona Mânãstire str. Guran, vând
teren intravilan 940
mp, deschidere 18 m
la stradã, 20 E/mp negociabil. Telefon:
0767/263.391.
Vând teren Podari sau
arendã. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren arabil 2,5
ha spatele Metro ºi teren arabil Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.
Vând parcele de 800 ºi
1500 mp situate în
Leamna de Jos cartier
vile lângã Pãdure Tei.
Telefon: 0722/258.628.
Vând teren str. Industriilor - 3000 mp. Telefon: 0758/627.865.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile instalate, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0744/563.640,
0351/402.056.
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Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.
Vând 10 ha pãdure,
100-110 ani - Gorj. Telefon: 0722/943.220.
Vând titlu de proprietate – pãdure, comuna Brãdeºti 2,6 ha.
Telefon:
0770/
245.289.

AUTO
ROMÂNEªTI
Cielo 2006 - GPL, cãruþ curte 2 roþi, bicicletã de damã, jante aluminiu. Telefon: 0767/
153.551.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând combinã SEMA
110 cu R.I.F.S., Turbo,
în stare de funcþionare. Preþ negociabil. Telefon: 0744/537.347.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând douã sobe de
teracotã complete
300, 400 lei ºi 150 þigle 2 lei/buc. Telefon:
0771/518.063.
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în el,
preþ 1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând hidrofor, presã
hidraulicã mase plastice, cãruþ carte cu
douã roþi, uºi dormitor. Telefon: 0767/
153.551.
Vând centralã termicã
Bosch, pat metalic automat, sobã teracotã,
polizor 2500w, cãruciar handicap, schelã
metalicã 2 picioare. Telefon: 0760/588.581.
Vând maºinã automatã de uscat nefolositã. Telefon: 0720/
099.950.

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 50 familii de albine. Telefon: 0762/
256.812.
Vând manechine bust
5 lei / buc. Telefon:
0768/450.011.
Vând frigider 2 uºi
defect - 100 lei, televizor color diagonala 70 cu telecomandã în bunã stare 100 lei, sãpun de
casã - 5 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând 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.
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.

MATRIMONIALE

Caut partenerã viaþã,
vîrsta 50 ani, rog seriozitate. Telefon:
0756/911.479.
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FACULTATEA DE AGRONOMIE
Locuri la buget: 171
Locuri la taxã: 214
Admitere pe baza mediei de la bacalaureat
Perioada de înscriere: 12-25.07.2018
Specializãri
Agriculturã (învãþãmânt la zi)
Agriculturã (IFR)
Montanologie (învãþãmânt la zi)
Controlul ºi expertiza produselor alimentare (învãþãmânt la zi)
Mãsurãtori terestre ºi cadastru (învãþãmânt la zi)
Silviculturã (învãþãmânt la zi)
Absolvenþii Facultãþii de Agronomie pot activa în management agricol, silviculturã,
protecþia plantelor, agriculturã, ecologie, înbunãtãþiri funciare, controlul calitãþii produselor alimentare (industria cãrnii, laptelui, uleiului, zahãrului, panificaþie, industria berii,
industria vinului), poliþia vamalã, consultantã agricolã, irigaþii ºi ameliorarea solului, control vamal, agro-turism, protecþia mediului, topografie ºi cadastru, fitofarmacie, industria alimentarã, mecanizarea agriculturii, cercetare în agriculturã, silviculturã, geodezie,
topografie, expertizã în agriculturã, alimentaþie, imobiliare, silviculturã, învãþãmânt.
Toate detaliile, aici: http://www.agro-craiova.ro/
FACULTATEA DE HORTICULTURÃ
Locuri la buget: 154
Locuri la taxã: 126
Admitere pe baza mediei de la bacalaureat
Perioada de înscriere: 9 – 22.07. 2018
Specializãri
Biologie (învãþãmânt la zi)
Peisagisticã (învãþãmânt la zi)
Horticulturã (învãþãmânt la zi)
Ingineria ºi protecþia mediului în agriculturã (învãþãmânt la zi)
Tehnologia prelucrãrii produselor agricole (învãþãmânt la zi)
Absolvenþii Facultãþii de Horticulturã se pot angaja în domenii precum: horticulturã, peisagisticã, ingineria produselor alimentare, biologie, ingineria mediului, protecþia plantelor, ºtiinþele solului, conservarea biodiversitãþii, managementul ecosistemelor antropice, pentru sectoarele de producþie, cercetare, învãþãmânt, servicii, management ºi consultanþã, expertizã, analize ºi determinãri de laborator, business, finanþarea
investiþiilor rurale, managementul integrat al producþiei horticole ºi agroalimentare, dezvoltarea spaþiului rural etc.
Toate detaliile, aici: http://horticultura.ucv.ro/horticultura/
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SCM
SCM Craiova
Craiova –– Jagodina,
Jagodina,
în preliminariile Champions League
Deþinãtoarea Cupei EHF îºi va disputa un loc în
grupele Champions League cu Jagodina, Podravka
ºi Muratpasa
Ieri, la Viena, Federaþia Europeanã de Handbal a programat tragerea la sorþi a grupelor preliminare
pentru Champions League, iar în
urne s-a aflat ºi deþinãtoarea Cupei
EHF ºi vicecampioana României,
SCM Craiova. Formaþia din Bãnie
a fost cap de serie ºi a ieºit chiar
prima din urne, fiind repartizatã în
grupa a II-a, una destul de complicatã, alãturi de Podravka Koprivnica (Croaþia), Muratpasa Belediyesi (Turcia) ºi ZORK Jagodina
(Serbia). Grupa se va disputa pe
sistem eliminatoriu, împerecherea
fiind stabilitã dinainte, 1-4 ºi 2-3.
Astfel, SCM Craiova va întâlni
campioana Serbiei, ZORK Jagodina, cea care a cãpãtat ºi prima opþiune pentru a organiza acest turneu al grupei a II-a de calificare.
Dacã va trece de ZORK Jagodina,
SCM Craiova va întâlni întâlni, în
finala grupei preliminare, învingãtoarea dintre Podravka Koprivnica
ºi Muratpasa, pentru accederea în
grupele Champions League. În turul preliminar se aflã opt echipe,
care vor disputa un turneu de calificare, împãrþite în douã grupe de
patru echipe. Câºtigãtoarea fiecãrei grupe se va califica în grupele
Ligii Campionilor, iar învinsele vor

continua în Cupa EHF. Meciurile
se vor disputa în perioada 7-9 septembrie. În grupa I sunt programate meciurile: BBM Bietigheim
(Germania) – Amara Bera Bera San
Sabastian (Spania) ºi MSK Perla
Lublin (Polonia) – Jomi Salerno
(Italia), învingãtoarele întâlninduse pentru obþinerea unui loc în grupele competiþiei.

Burcea: „Trebuie sã reuºim
accederea în premierã
în grupe!”

Despre tragerea la sorþi, antrenorul Craiovei, Bogdan Burcea, a
comentat: „ªcoala sârbeascã de
handbal nu mai are nevoie de nicio
prezentare. Toate echipele vor dori
sã se califice în grupele Ligii Campionilor. Ne aºteaptã un meci greu
cu Jagodina ºi trebuie sã ne pregãtim foarte bine, sã strângem informaþii despre adversari ºi sã reuºim
accederea în premierã în grupele
Ligii Campionilor.”
Anul trecut, Jagodina a participat în Cupa Challenge, fiind eliminatã în optimi de formaþia turcã
Zagnosspor. Jagodina este însã cea
mai slab cotatã echipã din grupã,
cel mai important atu al ei fiind statutul de organizatoare a turneului.

Podravka Vegeta Koprivnica, cea mai celebrã echipã
din Croaþia, este cea mai
redutabilã adversarã a Craiovei, chiar dacã nu mai
este la nivelul de acum câþiva ani, când participa în
grupele Champions League sau de cel din anii 90,
când acolo au evoluat ºi
jucãtoare importante din
România, precum: Mariana Târcã, Vali Cozma, cu
care Podravka a ºi câºtigat Champions League, în
1996, în finala cu Hypo
Viena. Anul trecut, Podravka a fost eliminatã din turul preliminar al Cupei EHF
de Viborg, echipa care a
ajuns în semifinalele competiþiei, iar anterior participase în grupa preliminarã
a Champions League, învingând-o pe Kastamonu, formaþie
de SCM Craiova a dispus greu apoi,
în semifinalele Cupei EHF. Totuºi,
în finala pentru intrarea în grupele
Champions League, Podravka a
pierdut drastic, scor 42-14, în în
faþa lui Vipers Kristiansand, echipa
învinsã de SCM Craiova în finala
Cupei EHF.
Formaþia turcã Muratpaºa Belediyesi, din Antalya, este campioana
Turciei, depãºind-o în campioant pe
Kastamonu, cunoºtinþa de anul trecut a Craiovei. Anul trecut, Murat-

pasa a fost eliminatã din turul preliminar al Cupei EHF de Randers,
formaþia învinsã apoi de douã ori în
grupe de SCM Craiova.

Anul viitor, vicecampioana
României va juca direct
în grupe

În urma punctajului strâns anul
trecut în competiþiile europene de
SCM Craiova ºi CSM Bucureºti,
coeficientul României a crescut, iar
de la anul Liga Florilor va avea
dreptul sã trimitã ºi vicecampioa-

na în grupele Champions League,
fãrã a fi nevoie astfel de un turneu
preliminar, cum este cazul Craiovei anul acesta. În condiþiile în care
CSM Bucureºti va câºtiga încã o
datã titlul, aºa cum este firesc, lupta
pentru locul secund va fi ºi mai
acerbã decât anul acesta. Altfel,
clubul SCM Craiova a anunþat cã
a semnat un contract cu portarul
Bianca Tomina Cormenþ, înn vârstã de 21 de ani, originarã din Filiaºi, care a evoluat la Alba Sebeº,
Mãgura Cisnãdie.

Germania, auf wiedersehen!
Campioana mondialã nu s-a calificat în optimi,
terminând pe ultimul loc grupa F, dupã ce a fost
învinsã de Coreea de Sud
Clasamentul grupei G: 1. Anglia 6p (8-2), 2. Belgia 6p (8-2),
3. Tunisia 0p (3-7), 4. Panama 0p (1-9).
Clasamentul grupei H: 1. Senegal 4p (4-3), 2. Japonia 4p (4-3),
3. Columbia 3p (4-2), 4. Polonia 0p (1-5).
Clasamentul final al grupei C: 1. Franþa 7p (2-0), 2. Danemarca
5p (2-1), 3. Peru 3p (2-2), 4. Australia 1p (2-5)
Clasametul final al grupei D: 1. Croaþia 9p (7-1), 2. Argentina
4p (3-5), 3. Nigeria 3p (3-4), 4. Islanda 1p (2-5).
Clasamentul final al grupei F: 1. Suedia 6p (5-2), 2. Mexic 6p
(3-4), 3. Coreea de Sud 3p (3-3), 4. Germania 3p (2-4).
Optimi de finalã
Franþa – Argentina, 30 iunie, ora 17, la Kazan.
Uruguay – Portugalia, 30 iunie, ora 21, la Soci.
Spania – Rusia, 1 iulie, ora 17, la Moscova.
Croaþia – Danemarca, 1 iulie, ora 21, la Novgorod.
Campioana mondialã, Germania, a fost eliminatã de la Mondiale dupã faza grupelor, dupã ce
a pierdut neverosimil meciul cu
Coreea de Sud, 0-2, goluri marcate în prelungiri de Kim Young
Gwon (90+3) ºi Heung Ming
Son (90+6). Prima reuºitã fusese anulatã iniþial, pentru ofsaid,
dar a fost validatã de VAR, constatându-se cã mingea a ajuns la
marcatorul coreean de la Kroos.
Al doilea gol a fost marcat în

poarta pãrãsitã de Neuer, plecat
în atac. Nemþilor, care au jucat
mult mai slab decât în primele
douã jocuri, le era suficientã o
victorie cu 1-0, în condiþiile în
care Mexic a fost înfrântã de
Suedia, scor 3-0, goluri: Augustinsson (50), Grankvist ( 62- penalty) ºi Edson Alvarez (74 –
autogol). Suedia câºtigã grupa ºi
merge în optimi alãturi de Mexic, în timp ce nemþii terminã pe
ultimul loc.

Argentina, calificare dramaticã
Argentina s-a calificat dramatic
în optimile Cupei Mondiale din Rusia, câºtigând cu 2-1 contra Nigeriei, dupã un gol marcat în minutul
86 de fundaºul stânga al lui Man
United, Rojo, cu o reluare din voleu
cu dreptul, la centrarea lui Mercado. Messi deschisese scorul în prima reprizã, dupã o fazã senzaþionalã, preluare din alergare, continuare cu stângul ºi ºut cu dreptul în
colþul lung. Genul de fazã pentru
care tot Mapamondul ºi-l doreºte
în continuare pe Messi la Mondial.
Nu neapãrat ºi pe restul coechipie-

rilor, care, cu excepþia lui Ever Banega, au fost ridicoli, în frunte cu
Mascherano, care le-a ºi prilejuit
egalarea nigerienilor. Africanii nu
reuºeau sã-ºi creeze vreo ocazie, dar
„Jefecito”, penibil pe tot parcursul
jocului, ºi-a luat în braþe un adversar în careu la un corner, iar Moses
a marcat din penalty-ul acordat. ªi
selecþionerul Sampaoli a þinut sã demonstreze cã este doar un clovn pe
margine ºi i-a þinut pe bancã pe Dybala ºi Lo Celso, iar Aguero a intrat
abia pe final, mizând în schimb pe
Meza ºi Pavon, de-a dreptul inutili.
Argentina a beneficiat ºi de fairplay-ul croaþilor, care au învins cu

2-1 Islanda, chiar dacã Dalic a
schimbat aproape întreaga formulã
de bazã, echipa sa fiind deja calificatã. În cazul în care Islanda câºtiga, era în optimi.
Franþa ºi Danemarca s-au calificat „de mânã” în optimile Cupei
Mondiale, dupã un 0-0 grotesc în
meciul direct din grupã, deºi, dupã
succesul celor de la Peru contra
Australiei, nu era nevoie de aceastã remizã strategicã.

Senegal, Columbia sau Japonia
în optimi?

Din ultimele douã grupe care-ºi
încheie meciurile la Mondialul din
Rusia se cunosc trei echipe eliminate: Polonia, Tunisia ºi Panama,
ºi douã echipe calificate: Anglia ºi
Belgia. Cele douã se vor întâlni astãzi, de la ora 21 (TVR 1 ºi TVR
HD), la Kaliningrad. Dacã vor termina la egalitate, se va decide câºtigãtoarea grupei pe criteriul fairplay. La Saransk, tot de la ora 21
(TVR 2), se întâlnesc Tunisia ºi
Panama. În schimb, în grupa H,
situaþia cea mai favorabilã o are
Japonia, care întâlneºte o echipã
care nu mai are ºanse la calificare,
Polonia, de la ora 17, la Volgograd
(TVR 2), dar se poate califica ºi
dacã pierde meciul, în cazul în care
Senegal bate Columbia, la Samara
(TVR 1 ºi TVR HD).

