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Ieri, în Aula Mihai I al României, a
Universitãþii din Craiova, a avut loc ceremonia de acordare a titlului Doctor
Honoris Causa profesorului Mihai Coman (Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii, Universitatea din Bu-

cureºti), la propunerea Specializãrii
Jurnalism (Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova). Prof.univ.dr
Mihai Coman este primul conducãtor de
doctorat în domeniul ªtiinþe ale Comunicãrii din România ºi în decursul ani-
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Prof. univ. dr. Mihai Coman, Doctor Honoris
Causa al Universitãþii din Craiova

lor s-a implicat activ în managementul
academic, ca decan, ca director al Departamentului de Jurnalism, ca director
al ªcolii Doctorale în ªtiinþe ale Comunicãrii ºi ca director al Centrului de
cercetare SPARTA.
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La doi ani de la alegerile locale, Rastul nu are Consiliu Local!
MIRCEA CANÞÃR
Multe a vãzut de-a lungul timpului lumea
din Rastul Doljului, care a trãit ºi istoricele inundaþii din primãvara anului 2006, când s-a strãmutat pe o altã vatrã, în chinuri ºi suferinþe de
nedescris. Dar circul sordid, generat de aleºii
locali, rezultaþi prin ultimele alegeri locale, de
acum doi ani, le întrece pe toate. Prin îndârjirea
de neînþeles, cu care se confruntã niºte oameni furioºi, neinspiraþi trecuþi pe listele de
candidaþi, deloc convinºi ei înºiºi de ceea ce
vor, cãrora li se suflã „în ureche” ceea ce trebuie sã facã. Paradoxal, cu chef de arþag ºi judecatã „pânã în pânzele albe”, în desconsiderarea deplinã a jurãmântului depus, la constituirea consiliului local iniþial, dar ºi a minimului
respect faþã de comunitatea localã uimitã poate de ceea ce vede. Repetãm, de doi ani de zile
Rastul nu are Consiliu Local, ºi primarul Iulian
Siliºteanu, reales, dar din partea PSRO, s-a vãzut
„blocat” în majoritatea demersurilor sale adminsitrative. Fãrã consiliu local orice primar de
localitate micã sau mare este legat de mâni ºi

de picioare. Oricum, spectacolul oferit e insolit, fiindcã „recompunerea” consiliului local, în
urma sentinþelor instanþelor de judecatã a eºuat
deunãzi, reprogramându-se o nouã tentativã
pentru vineri, 8 iunie a.c., care în opinia lui Iulian Siliºteanu va avea aceeaºi soartã. Miza
întregii tevaturi pare încredinþarea funcþiei de
viceprimar, doritã iniþial de consilierul Ciprian
Arnãutu, ºef de ocol silvic, dar probabil – potrivit situaþiei „din teren” – atribuitã finalmente ing. Florin Cristinel Cioroianu. Cum s-a ajuns,
în acest punct descumpãnitor al lucrurilor, este
de discutat, dar mare importanþã nu mai are,
decât poate pentru localnici, care uimiþi asistã la
un spectacol dezolant. În egalã mãsurã, vinovate de starea de lucru existentã, sunt ºi organizaþiile judeþene ale partidelor politice, într-un fel
lipsite de tactul necesar în a conveni finalmente
asupra unui compromis, deloc compromiþãtor.
Prin sentinþa civilã nr. 5794 din 12 decembrie
2017 a Secþiei de contencios administrativ ºi fiscal a Tribunalului Dolj s-a dispus anularea ho-

tãrârilor consiliului local cu numãrul 1, 2 ºi 3 din
6 iulie 2017, privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali, aleºi cu un
an înainte, validarea mandatelor consilierilor
locali ºi constituirea consiliului local Rast. Sentinþa a rãmas definitivã doar în privinþa hotãrârii
consiliului local Rast numãrul 2 din 6 iulie, adicã
cea privind validarea mandatelor de consilieri.
De fapt cea mai importantã. Anterior se pronunþase sentinþa civilã nr. 2637 din 18 august 2016 a
Tribunalului Dolj, rãmasã definitivã, care dispusese de asemenea anularea tuturor hotãrârilor
consiliului local Rast din ºedinþa de 1 iulie 2016,
reþinându-se cã nu fuseserã respectate prevederile legale. A urmat o nouã etapã. Prefectul de
Dolj, prin ordinul 140 din 24 mai 2017, a dispus
reluarea întregii proceduri de convocare a consilierilor declaraþi aleºi într-o nouã ºedinþã de
constituire a CL Rast, ºi ordinul 147 din 30 mai
2017, pentru convocarea celei de a doua ºedinþe de constituire cu aceeaºi ordine de zi, ambele ordine anulate prin sentinþa nr. 5457 din 11

noiembrie 2017 a Secþiei de contencios administrativ ºi fiscal pentru nerespectarea prevederilor Legii 215/2001 modificatã ºi republicatã. Cum sunã? Cam straniu. La starea de fapt
existentã, de harababurã administrativã, Prefectura Dolj nu poate fi exoneratã de orice rãspundere. ªi consecinþele, la o discuþie serioasã, nu pot fi trecute cu vederea. Este totuºi
vorba de viaþa unei colectivitãþi din judeþul Dolj.
Articolul 55, indice 1, din Legea adminsitraþiei
publice locale are prevederi clare, ºi legiuitorul
a avut în vedere tocmai evitarea unor situaþii
confuze, generate de vanitãþi ºi neînþelegeri
politice, fãrã a mai fi organizate alegeri anticipate, prin apelarea la supleanþi. În orice caz, în
hotãrârile instanþelor de judecatã referirile la
„partizanatul” politic promovat de reprezentanþi ai Prefecturii Dolj, par chiar strãvezii. Ceea
ce ar trebui sã dea de gândit, fiindcã „toate
jocurile politice”, indiferent de natura ºi promotorii lor, par grosiere ºi mai ales sunt contraproductive pentru oamenii locului.

Bacriz ºi Primãria Craiova nu au terminat disputa pe trasee
Dupã douã ºedinþe cu peripeþii, RAT Craiova a primit în gestiune directã serviciul de transport public local cu autobuze ºi tramvai. Consilierii opoziþiei au reproºat însã autoritãþii cã nu
au fost informaþi de existenþa unui proces pe aceastã temã.
fãcut recurs la Curtea de Apel CraBacriz a atacat prima hotãrâre
Cum s-au apãrat juriºtii primãriei
iova, iar pânã acum s-a judecat un
Juriºtii primãriei, trimiºi la proces, MãdãliScandalul dintre opoziþie ºi executivul prisingur termen, pe 5 iunie când sna Deca ºi Nicoleta Bedelici, au apãrat intemãriei a pornit de la existenþa unui proces în
a anulat cauza prin învoirea pãrresele autoritãþii, arãtând instanþei cã proieccare este implicatã chiar vechea hotãrâre, care
þilor, dându-se un nou termen
tul de hotãrâre a fost publicat pe site-ul priîntre timp a expirat, liberalii reproºând autoripentru 26 iunie.
mãriei ºi, mai mult, sãu, a fost detaliat ºi în
tãþilor cã nu i-a informat despre acest lucru.
A apãrut ºi al doilea proces
nota de fundamentare. Juriºtii primãriei au
Reprezentat de doi avocaþi, Viorel Gãinã ºi
cerut instanþei sã respingã acþiunea intentaLucian Sãuleanu, societatea Fraþii Bacriz a
Dar se pare cã acesta nu este
tã de Bacriz pe motiv de prescriere, de la data
cerut instanþei – în aprilie 2017 - sã anuleze
cel mai nou proces dintre Bacriz ºi Primãria
emiterii acestei hotãrâri ºi pânã atunci scurhotãrârea de consiliu nr. 168/2016, prin care
Craiova. Pe 2 februarie, avocatul Lucian Sãgându-se mai mult de 6 luni. Sentinþa Tribus-a fãcut prima delegare de gestiune cãtre
uleanu a chemat în judecatã autoritatea lonalului Dolj s-a dat în decembrie 2017, instanRAT Craiova, acuzând autoritatea cã: nu a
calã, cere instanþei sã anuleze un alt act
þa pronunþându-se în favoarea societãþii Barespectat transparenþa decizionalã, nepublidecizional, anume o adresã de primar (cu
criz, dându-i dreptate pe argumentul cã municicând pe site aceastã iniþiativã, nu a consuldatã incompletã însã) prin care se respinpalitatea nu a avut la baza deciziei de delegare,
tat mai înainte ºi operatorul Bacriz ºi nu a
gea o cerere a Bacriz de organizare a unei
din 2016, ºi un studiu de oportunitate care sã
efectuat un studiu din care sã rezulte cã este
licitaþii pentru trasee. Procesul a fost desrecomande acestã mãsurã. Primãria Craiova a
chis pe rolul Tribunalului Dolj, iar municinevoie de aceastã mãsurã.

palitatea a fãcut întâmpinare, urmãtorul termen fixat fiind data de 27 iunie. Discuþiile
dintre Bacriz ºi Primãria Craiova pentru utilizarea traseelor dateazã din anul 2009, timp
în care cele douã pãrþi s-au judecat de mai
multe ori, ajungându-se, ultima datã, ºi pe
rolul unor instanþe din afara judeþului, cum
este Curtea de Apel Târgu-Mureº.
LAURA MOÞÎRLICHE

Mii de pachete de þigãri confiscate în urma unor Salvãm copiii, de la capcanele Internet-ului, dar cum?!
Ieri, în Amfiteatrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj a avut loc conferinþa „Împreunã
descinderi la contrabandiºti cu þigãri din Dolj
pentru siguranþa online a copiilor”, activitate organizatã de echipa judeþeanã de specialiºti

Poliþiºtii Brigãzii de Combatere a Criminalitãþii Organizate (BCCO) Craiova, împreunã
cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, au efectuat, ieri, 20 de percheziþii
în Craiova ºi alte trei localitãþi din Dolj, la locuinþele unor persoane bãnuite de contrabandã
cu þigãri ºi tutun. Au fost ridicate peste 370.000 de þigarete (18.500 de pachete) ºi 29 de
kilograme de tutun, fãrã marcaj fiscal, iar cercetãrile continuã în acest caz.
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Poliþiºtii Brigãzii de Combatere a Criminalitãþii Organizate
Craiova, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S. T. Craiova, cu sprijinul poliþiºtilor din cadrul Inspectoratului de Poliþie Judeþean Dolj, au descins, ieri, simultan, la 20 de locuinþe
ale unor persoane din judeþul Dolj suspectate cã fac parte
dintr-o grupare care se ocupã cu contrabandã cu þigãri. În
urma percheziþiilor domiciliare fãcute în Craiova, Bãileºti, Moþãþei ºi Unirea, oamenii elgii au descoperit ºi ridicat în vederea
continuãrii cercetãrilor, peste 370.000 de þigãri, care nu aveau
aplicate timbre de marcaj fiscal, precum ºi 29 de kilograme de
tutun. „În cauzã sunt efectuate cercetãri sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de constituirea unui grup infracþional organizat, contrabandã cu þigãri ºi deþinerea sau comercializarea de tutun în afara antrepozitului fiscal”, se
aratã într-un comunicat al Inspectoratului General al Poliþiei
Române. La activitãþi au participat ºi jandarmi din cadrul Grupãrii de Jandarmi Mobile “Fraþii Buzeºti” Craiova. Suspecþii
vor fi audiaþi de procurori, urmând ca la finalizarea acestor
activitãþi sã fie dispuse mãsurile legale.
CARMEN ZUICAN

formaþi în cadrul Programului „Ora de Net”, a Organizaþiei Neguvernamentale „Salvaþi
Copiii!”. Evenimentul face parte dintr-o serie de întâlniri locale, pe care echipa interdisciplinarã, formatã din reprezentanþi ai Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, Casei Corpului
Didactic Dolj, Centrului Judeþean de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã Dolj, Direcþiei
Judeþene de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Drepturilor Copilului, Inspectoratului de Poliþiei
Judeþean Dolj, o va derula în perioada mai 2018 – iunie 2019. Iniþiativã lãudabilã, dar prezentatã cât se poate de fad, nimeni neînþelegând mare lucru din expunerea reprezentantului
organizatorului, fãrã ceva concret pentru combatarea flagelului.

Activitãþile din proiect sunt
adresate copiilor tinerilor, cadrelor didactice ºi specialiºtilor ,
având ca scop promovarea programului educaþional „Ora de
Net” ºi a serviciilor de informare, consiliere ºi raportare a abuzurilor din mediul „online”, puse
la dispoziþie pe www.oradenet.ro. Rolul echipei judeþene este
acela de a asigura cadrul necesar pentru prevenirea situaþiilor
de risc în care sunt implicaþi utilizatorii de Internet ºi de facilitare a soluþionãrii rapide a eventualelor cazuri de
abuz semnalate de copii ºi tineri.
Accesarea Internetului, de cãtre copii ºi tineri este o problemã, cu atât mai mult cu cât , mai
ales cei mici, pot accesa site-uri, neprotejate, aici
fiind, în primul rând responsabilitatea pãrinþilor.
Un aspect care ar trebui dezbãtut ºi, dupã tot
felul de sondaje, de care, cel puþin teoretic, se
þine cont, trebuie luate mãsuri în consecinþã. „Este
o activitate care este constructivã, deoarece trebuie asiguratã siguranþa copiilor noºtri. Cei mici,
care sunt singuri sau în creºtere la bunici sau
alte rude trebuie protejaþi, nu numai la ºcoalã ci
ºi acasã. Trãim, cu toþii, într-o perioadã în care
copiii au acces la informaþie ºi vedem foarte multe
exemple în care aceºtia cad victime utilizãrii In-

ternet-ului. Nu se mai poate, iar aici o responsabilitate o au pãrinþii, care trebuie sã înþeleagã
riscurile” – prof. Monica Leontina Sunã, inspector general al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj
„Îmi aduc aminte cã, atunci când eram tânãr,
vedeam pentru prima oarã calculatoarele, aºa cum
le spuneam, atunci, actualelor laptop-uri, monitoare, imprimante, etc. Am învãþat, cu ajutorul
unor cadre didactice compentente, de aceea vom
insista pe pregãtirea profesorilor actuali, fiindcã
ei îi pot gida pe tineri, dar nu se poate fãrã sprijinul pãrinþilor. Din ambele pãrþi – profesori ºi pãrinþi – vine instruirea celor mici” – prof. ªtefan
Vasile, director al Casei Corpului Didactic Dolj.
CRISTI PÃTRU
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Prof. univ. dr. Mihai Coman, Doctor
Honoris Causa al Universitãþii din Craiova
Ieri, în Aula Mihai I al României, a Universitãþii din Craiova, a avut loc ceremonia de acordare a titlului Doctor Honoris Causa prof. univ. dr.
Mihai Coman (Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii, Universitatea din Bucureºti),
la propunerea Specializãrii Jurnalism (Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova). Mihai

Coman este primul conducãtor de doctorat în
domeniul ªtiinþe ale Comunicãrii din România ºi
în decursul anilor s-a implicat activ în managementul academic, ca decan, ca director al Departamentului de Jurnalism, ca director al ªcolii
Doctorale în ªtiinþe ale Comunicãrii ºi ca director al Centrului de cercetare SPARTA.

ªcoalã care are ca finalitate
educaþia libertãþii

Mihai Coman a fost redactor ºi apoi secretar general de redacþie la Scânteia Tineretului, redactor-ºef la Editura Ion Creangã. În 1990 a
înfiinþat Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii
(FJSC) în cadrul Universitãþii
din Bucureºti, prima facultate de jurnalism din România. În perioada 1990-1995
a fost conferenþiar universitar, iar din 1995 este profesor universitar în cadrul instituþiei pe care a creat-o. “În
1990, România avea antropologi, dar nu avea antropologie.
Profesorul Coman a încercat sã
dea peste cap aceastã situaþie ºi sã
construiascã, aºa cum au construit
ºi alþii, venind din ºtiinþe diferite
(dumnealui venind dinspre filologie), o ºtiinþã care azi existã ca an-

tropologie, cu foarte mulþi antropologi ºi de vârsta dumnealui, dar
foarte mulþi antropologi tineri, care
au fost construiþi de felul dumnealui de a gândi.”, a declarat Prorectorul Universitãþii din Craiova,
prof.univ.dr.Nicolae Panea.

Liceul Teoretic “Henri Coandã”
din Craiova, la ceas aniversar

Liceul Teoretic “Henri
Coandã” din Craiova organizeazã, de astãzi ºi pânã pe 9 iunie
2018, o serie de activitãþi
ocazionate de împlinirea a 132
ani de la naºterea savantului
Henri Coandã, patronul spiritual
al unitãþii de învãþãmânt. Cu
acest prilej, Liceul Teoretic
“Henri Coandã” a pregãtit, în

program, în data de 7
iunie 2018, festivitatea
omagialã, precedatã de
Te Deum, premierea
olimpicilor sub egida
Semper Excelsius,
Sãrbãtoarea Seniorilor,
care marcheazã retragerea din activitatea a patru
dintre distinºii dascãli ai
unitãþii de învãþãmânt,
spectacolul aniversar
Aici construim împreunã
viitorul!, expoziþii,
activitãþi muzical-literare,
sportive, precum ºi
lansarea de volumului
Firul a douã vieþi, care
poartã semnãtura
domnului profesor Ion
R. Popa.
În datele de 8 ºi 9
iunie 2018 se vor
desfãºura activitãþi diverse,
precum concursuri, dezbateri,
workshop-uri, spectacole,
vizionãri de filme, expoziþii
dedicate savantului Henri
Coandã, personalitate marcantã
a vieþii ºtiinþifice româneºti, totul
sub egida Zilelor Liceului
Teoretic “Henri Coandã”.
CARMEN ZUICAN

În tradiþionalul laudatio prezentat de lect. univ. dr. Xenia Negrea, de la specializarea Jurnalism, a afirmat cã activitatea ºtiinþificã a profesorului Mihai Coman
este de mare impact. “Ne regãsim azi pentru a omagia creatorul
unei ºcoli, al unui sistem în România, ºcoalã care are ca finalitate educaþia libertãþii, ºi ne referim
aici la ºcoala de jurnalism ºi comunicare.
Unul dintre momentele
cele mai strãlucitoare,
cele mai surprinzãtoare, de ce nu?, mai relevante pentru renaºterea
României în miezul iernii 1989-1990 a fost setea dezlãnþuitã a românilor pentru informaþie,
pentru informaþia tipãritã, pentru informaþia
mediaticã. Acea imagine, acea stare de spirit
febrilã, paroxisticã a însemnat ºi renaºterea
jurnalismului românesc… “, a explicat Xenia Negrea.

Simpla transpunere a unor
întâmplãri în matricea unor rituri
Prof. univ. dr. Mihai Coman,
Decanul Facultãþii de Jurnalism

Activitatea ºtiinþificã a profesorului Mihai Coman este de mare
impact: “peste 2000 de citãri, în jur de 200 de citãri ISI, fãrã autocitãri (conform Web of Science), ºi un Index Hirsch - 22 (i10index - 32), conform Google Scholar”.
ºi ªtiinþele Comunicãrii a Universitãþii din Bucureºti, a afimat ieri,
cã traseul sãu ºtiinþific i-a permis sã se plaseze în punctul de
intersecþie dintre antropologia
culturalã ºi ºtiinþele comunicãrii.
“Perspectiva antropologicã asupra fenomenelor comunicãrii de
masã, aºa cum începe ea sã se
contureze, oferã un câmp de cercetare nou ºi promiþãtor. În mai
multe studii am dezvoltat conceptele de ritualizare ºi mitologizare prin mass-media, procese
prin care nu înþeleg simpla transpunere a unor întâmplãri în matricea unor rituri sau toposuri inspirate din/ori transmise de culturile strãvechi. Antropologia
mass media deschide poarta unei
abordãri mai profund ancoratã în

procesele de construcþie simbolicã a realitãþii ºi atrage agenþia
asupra importanþei constructelor
simbolice, precum mitul ºi ritualul în funcþionarea cotidianã a
mass-media”, a precizat prof.
univ. dr. Mihai Coman.
Totodatã, profesorul Coman a
subliniat cã, pe aceeaºi axã, analizeazã relaþia dintre religie ºi massmedia, pentru cã dincolo de folosirea presei pentru comunicarea
religioasã ºi de prezentarea în “logica” media a unor evenimente ºi
experienþe religioase ºi dincolo de
utilizarea arhetipurilor religioase în
publicitate, este preocupat sã înþeleagã momentele ºi procesele de
sacralizare a realitãþii prin discursul jurnalistic.
MARGA BULUGEAN

Zbor pentru România Mare
Muzeul de Artã din Craiova a organizat, ieri, evenimentul „Zbor pentru
România Mare” din seria
Centenarul Marii Uniri,
axat, în principal, pe ateliere de realizare de miniavioane, reproducând prototipurile avioanelor folosite
de România ºi Franþa în
Primul Rãzboi Mondial. La
eveniment au participat
elevi de la Colegiul Tehnic
de Arte ºi Meserii „Constantin Brâncuºi” (însoþiþi
de prof. Monica Asan) ºi elevi de
la ªcoala Gimnazialã „Sfântul Dumitru” din Craiova, sub conducerea prof. Rodica Stovicek, diriginta clasei. Urmând sfaturile coordonatorilor acestor ateliere creati-

ve (Rusalia Crãciunoiu, Claudia
Mandi, Ovidiu Neagoe, muzeografi)
ºi susþinuþi de diriginta clasei, micuþii elevi au reuºit sã expunã la sfârºitul activitãþii douã escadrile model, purtând culorile celor douã þãri
surori, Franþa ºi România.

Prof.dr Maria Tronea,
vicepreºedintã a Asociaþiei
Membrilor Ordinului „Palmes Académiques” din România (AMOPA ROUMANIE) a abordat în discursul
susþinut tema „Colaborarea
româno-francezã în domeniul aeronautic în timpul Primului Rãzboi Mondial”,
evidenþiind ºi exemplul aviatorului erou Ion N. Romanescu, cãzut pe frontul francez la 1 noiembrie 1918.
În încheierea evenimentului,
la invitaþia managerul Muzeului
de Artã din Craiova, Emilian
ªtefîrþã, elevii participanþi la eveniment au avut bucuria de a se
reîntâlni cu operele marilor artiºti îndrãgiþi.
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Anunþul tãu!
STANESCU Constantin-Doru ºi
Stanescu Ionela ºi SC EUROGENETIC SRL anunþã propunerea preliminarã privind „Elaborare PUD pentru
construire staþie distribuþie carburanþi ºi amplasare TOTEM” - str. Aleea 4 ªimnic, nr. 12, mun. Craiova, jud.
Dolj. Publicul este invitat sã transmitã observaþii asupra documentelor expuse disponibile pe: www.primariacraiova.ro, secþiunea Informaþii
utile - Urbanism, pânã la data de
2.07.2018, la sediul Primãriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 7.
Titular PARCHETUL DE PE LÂNGÃ TRIBUNALUL DOLJ anunþã elaborarea primei versiuni a planului: ELABORARE P.U.Z. PENTRU EXTINDERE
SEDIUL PARCHETUL DE PE LÂNGÃ
JUDECÃTORIA CRAIOVA CU S+P+2,
str.ANUL 1848, nr.31,CRAIOVA ºi declanºarea etapei de încadrare pentru
obþinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate
realiza la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº nr. 1, Craiova, jud Dolj ºi sediul
titularului: LIBERTATII, NR 9, CRAIOVA.
Comentariile ºi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Dolj in termen de 15 zile calendaristice de la data
prezentului anunþ.
Titular SC AUTONOMUS GROUP
SRL anunþã elaborarea primei versiuni
a planului: ELABORARE PUZ PT CONSTRUIRE CLÃDIRE BIROURI 2S+P+6 CU
PARCARE LA SUBSOL, IMPREJMUIRE
ªI AMPLASARE FIRMÃ LUMINOASÃ,
Str.ªTEFAN CEL MARE, Nr.6, CRAIOVA,
JUD.DOLJ ºi declanºarea etapei de încadrare pentru obþinerea avizului de
mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº nr. 1, Craiova, jud Dolj ºi
sediul titularului: Bucureºti, str. Calea
Floreasca, nr. 169, Corp P1, et. 3, ap. 13.
Comentariile ºi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Dolj în termen de 15 zile calendaristice de la data
prezentului anunþ.
MANEA A. COSTICÃ I. I, F 16/721/
2004, declarã pierdut certificate constatator sediu social, emis de ORC Dolj.
Se declarã nul.
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Mercur Center aniverseazã 2 ani cu Mandinga, DJ Project, MIRA
ºi Noaptea Târziu
Mercur Center aniverseazã duminicã, 10 iunie, doi ani de la redeschiderea celui mai modern centru comercial din
Craiova. Evenimentul va fi marcat de o campanie aniversarã, ce va culmina cu un show de sunet, lumini ºi culori, animat de
artiºtii DJ Project, Noaptea Târziu, Mira ºi Mandinga.
Centrul comercial din inima oraºului s-a reinventat pe 9 iunie 2016, când peste 40.000 de craioveni i-au trecut pragul,
într-o singurã zi, Mercur Center fiind de la început un proiect atrãgãtor pentru piaþa de retail ºi entertainment din regiune.
Pe parcursul primilor doi ani, Mercur Center a oferit clienþilor sãi numeroase experienþe inedite de shopping, momente de
spectacol ºi concerte în aer liber, cu participarea unora dintre cei mai consacraþi artiºti din România. Sute de premii au fost
acordate în cadrul campaniilor desfãºurate în centrul comercial, Mercur Center îndeplinindu-ºi promisiunea de a-ºi rãsplãti
clienþii fideli.
„De la un an la altul, Mercur Center a înregistrat o evoluþie permanentã, grija noastrã faþã de client fiind primordialã în a oferi cele mai bune servicii în domeniu. Lucrãm în permanenþã la îmbunãtãþirea mixului de magazine, pentru
a mãri portofoliul de branduri premium, pentru a satisface toate exigenþele ºi preferinþele în materie de fashion, food
ºi entertainment. Campaniile, promoþiile ºi spectacolele cu care ne-am obiºnuit vizitatorii s-au transformat în experienþe inedite de shopping ºi relaxare, determinându-i pe aceºtia sã revinã cu plãcere, de fiecare datã”, a declarat Dumitru Rãduþ, director general Mercur Center.
Duminicã, 10 Iunie, va fi o zi plinã pentru clienþii Mercur Center. De la ora 12.00, în zona Atrium parter, se vor desfãºura
o serie de spectacole de dans, muzicã, magie, concursuri cu premii ºi cadouri pentru cei care vor alege sã-ºi petreacã
aceastã zi aniversarã în magazinele ºi atracþiile centrului comercial. Nu vor lipsi personajele preferate ale celor mici.
De la ora 19.00, spectacolul se va muta pe esplanada Mercur Center, unde pe scenã vor urca bãieþii de la Noaptea Târziu
- în premierã la Craiova, urmaþi de DJ Project ºi Mira, iar seara se va încheia în spectacolul de sunet ºi culoare al trupei
Mandinga.
Mai multe detalii despre aniversarea Mercur Center – 2 ani împreunã cu tine! sunt disponibile pe pagina de
Facebook: https://www.facebook.com/events/386818615057402/
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OFERTE DE SERVICIU

Admitere la Universitatea din Craiova, 2018
FACULTATEA DE ªTIINÞE
Locuri la buget: 376
Locuri la taxã: 185
Admitere pe baza mediei de la bacalaureat.
Perioada de înscriere: 9-22.07.2018
Biochimie tehnologicã (învãþãmânt la zi)
Chimie
Chimie farmaceuticã
Fizicã informaticã (învãþãmânt la zi)
Fizicã medicalã (învãþãmânt la zi)
Informaticã (învãþãmânt la zi)
Matematicã (învãþãmânt la zi)
Matematicã informaticã (învãþãmânt la zi)
Chimia mediului (învãþãmânt la zi)
Geografia turismului (învãþãmânt la zi)
Geografie (învãþãmânt la zi)
Carierã în peste 50 de domenii
Absolvirea acestei facultãþi le oferã studenþilor numeroase oportunitãþi de carierã. Aceºtia pot lucra
cu uºurinþã în învãþãmânt, în IT, în laboratoare de cercetare aplicatã din cadrul armatei, poliþiei, unitãþilor industriale ºi muzeelor, în managementul turismului, în urbanism ºi arhitecturã, cadastru ºi cartografie, meteorologie, hidrologie, topografie, inginerie mecanicã, dezvoltãri de afaceri în internet, comunicaþii Wireless, specializare în aparate electro-medicale, în programare, în analiza datelor, în bãnci
ºi multe altele.
Toate informaþiile despre admitere la Facultatea de ªtiinþe pot fi accesate pe http://www.ucv.ro;
facebook.com/ucvro;
youtube.com/user/UniversitateCraiova, dar ºi pe site-ul Facultãþii: http://msn.ucv.ro/
FACULTATEA DE DREPT
Locuri la buget: 235
Locuri la taxã: 483
Admitere pe baza mediei de la bacalaureat.
Perioada de înscriere: 09-22.07.2018
Specializãri
Drept (învãþãmânt la zi)
Drept (IFR)
Administraþie publicã (învãþãmânt la zi)
Administraþie publicã (Drobeta-Turnu Severin) (învãþãmânt la zi)
Oportunitãþi de carierã oferte de Facultatea de Drept: judecãtor, procuror, avocat, consilier
juridic, notar, executor judecãtoresc, magistrat asistent, practician în insolvenþã, asistent judiciar, mediator, grefier cu studii superioare, funcþionar în administraþia publicã, funcþii de specialitate în instituþiile europene (Curtea de Justiþie a Uniunii Europene, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului, Consiliul Uniunii Europene º.a.), cadru didactic în învãþãmântul superior etc.
Toate detaliile aici: http://drept.ucv.ro/.

S.C. Salubritate Craiova
S.R.L. organizeazã concurs
pentru ocuparea unui post
de director tehnic, pe o perioadã nedeterminatã.
Dosarele de concurs se depun la sediul societãþii, la
Compartimentul Resurse
Umane, pânã la data de
15.06.2018, ora 16.00. Informaþii suplimentare se
pot obþine la telefon 0251/
412.628, interior 119.

COMUNAAFUMATI
STR.PRINCIPALA, NR.37
CIF 5001953

ANUNÞ PREALABIL PRIVIND AFIªAREA PUBLICÃ
A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Unitatea administrativ-teritorialã Comuna Afumati, din
judeþul Dolj anunþã publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoare cadastrale nr.17 si 33 începând cu data de 08.06.2018, pe o perioadã de 60 de zile, la
sediul Comunei Afumati, conform art. 14 alin. (1) ºi (2)
din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr. 7/1996,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea
fi depuse la sediul primãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale
de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã.

PRIMAR
Stoenescu Dumitrel Titel

FIRMÃ angajeazã
CASADe Culturã „Tra- lucrãtori în construcian Demetrescu”, cu se- þii. Telefon: 0751/
diul în localitatea Craio- 844.904.
va, str.Traian Demetres- PRESTÃRI SERVICII
cu, nr.31, judeþul Dolj or- Doamnã serioasã fac
ganizeazã concurs menaj permanent
pentru ocuparea funcþii- baby siter etc, numai
lor contractuale vacan- pentru familii serioase,
te de: Referent I- Com- în Craiova. Telefon:
partimentul Proiecte ºi 0762/850.986.
Programe: 1 post, conform HG 286/ Filmãri foto video de
23.03.2011 cu modificã- calitate superioarã
rile ºi completãrile ulte- la preþuri avantajoarioare. Concursul se va se. Telefon: 0766/
desfãºura la sediul Ca- 359.513.
sei de Culturã “Traian Efectuãm transport
Demetrescu” astfel: mãrfuri, 3,5 tone. ReProba scrisã în data de laþii la telefon: 0763/
29 iunie 2018, ora 869.332.
10.00, Proba interviu în
VÂNZÃRI
datade05iulie2018,ora APARTAMENTE
10.00. Pentru partici2 CAMERE
parea la concurs
candidaþii trebuie sã Vând apartament 2
îndeplineascã urmã- camere Bãileºti,
toarele condiþii speci- zonã centralã, preþ
fice: studii superioare accesibil. Telefon:
de specialitate de lungã 0771/504.064.
duratã în domeniul ºtiin- 3 - 4 CAMERE
þelor umaniste- absol- Vând apartament 3
venþi ai facultãþii de lite- camere Craioviþa
re - absolvite cu diplo- Nouã, deosebitã pomã de licenþã, masterat ziþionare, modificãri
sau alte studii postuni- interioare. Preþ acceversitare în specialitate; sibil. Telefon: 0771/
Atestat lingvistic nivel mi- 504.064.
nim B2; nu necesitã ve- Vând apartament 2
chime. Candidaþii vor camere etaj 1, Valea
depunedosareledepar- Roºie. Telefon: 0251/
ticipare la concurs în ter- 361.626.
men de 10 zile lucrãtoaCASE
re de la publicarea
anunþului în Monitorul Vând (schimb) casã
Oficial, Partea a III-a, la locuibilã comuna Pesediul din Strada Traian riºor + anexe, apã cuDemetrescu,Nr.31,Cra- rentã, canalizare la
iova, Dolj. Relaþii supli- poartã, teren 4500
mentare la sediul din mp, livadã cu pruni,
StradaTraianDemetres- vie. Telefon: 0765/
cu, Nr.31, Craiova, Dolj, 291.623.
telefon: 0351.413.369, Vând casã + depende luni-vineri între orele dinþe, vie, pãdure co09.00-15.00 sau pe muna Scaeºti, preþ
pagina de internet negociabil. Telefon:
www.tradem.ro (secþiu- 0744/375.858.
nea anunþuri). E-mail: Vând imobil central.
Telefon: 0755/074.742.
tradem@tradem.ro
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Vând casã comuna
Calopãr, sat Dâlga
din cãrãmidã, anexe
gospodãreºti ºi beci,
grãdinã cu vie. Telefon: 0770/900.833;
0735/923.982.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, încãlzire centralã, 560
mp sau schimb cu
apartament. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã cu 4 camere, bucãtãrie, baie
+ wc în interior ºi alte
anexe în curte, locuibile, gard metalic,
fântânã, pomi fructiferi, în comuna Iancu
Jianu, judeþul Olt.
Preþ 25.000 de euro,
negociabil. Telefon:
0769/512.701.

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

TERENURI

Particular, vând teren în
ªimnicu de Sus, strada Mihai Eminescu, nr.
84, lãþime 12 metri, lungime 70 m, vie, între
vecini. Relaþii la telefon:
0728/012.055.
Vând teren Podari sau
arendã. Telefon: 0722/
943.220.

Vând teren arabil 2,5
ha spatele Metro ºi teren arabil Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.
Vând parcele de 800 ºi
1500 mp situate în
Leamna de Jos cartier
vile lângã Pãdure Tei.
Telefon: 0722/258.628.
Vând teren str. Industriilor- 3000 mp. Telefon: 0758/627.865.
Vând 10 ha pãdure,
100-110 ani - Gorj. Telefon: 0722/943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile instalate, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0744/563.640,
0351/402.056.
Vând titlu de proprietate – pãdure, comuna
Brãdeºti 2,6 ha. Telefon: 0770/245.289.

AUTO

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

Vând combinã SEMA
110 cu R.I.F.S., Turbo,
în stare de funcþionare.
Preþ negociabil. Telefon: 0744/537.347.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând douã sobe de teracotã complete
300,400 lei ºi 150 þigle
2 lei/buc. Telefon:
0771/518.063
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în el,
preþ 1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând convenabil MOTOCOASÃ
EXPERT 65 SUPER foarte puþin folositã. Telefon: 0720/231.610.
Vând 50 familii de albine. Telefon: 0762/
256.812.
Vând manechine bust
5 lei / buc. Telefon:
0768/ 450.011.
Vând frigider 2 uºi defect - 100 lei, televizor
color diagonala 70 cu
telecomandã în bunã
stare - 100 lei, sãpun
de casã - 5 lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând obiecte casnice,
îmbrãcãminte damã,
televizor Philips - 100
lei, video – 50 lei. Telefon: 0770/454.977.
Vând frigider. Telefon:
0748/408.819.
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 combinã frigorificã BOSCH – 300
lei, chiuvetã bucãtãrie din fontã smãlþuitã- 60 lei, butelie voiaj - 50 lei. Telefon:
0728/011.731.
Hainã îmblãnitã, guler
astrahan nr. 54, fãcute pe comandã - 80 lei,
pantofi piele nr. 43 noi
- 50 lei, cisme damã
nr. 38-50 lei, bascheþi
nr. 43. Telefon: 0770/
303.445.
Vând boiler electric
100 litri bine întreþinut,
bicicletã româneascã
de bãrbat. Telefon:
0351/464.043.
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Vând robot de bucãtãrie (PLANETARIA)
cu bol inox 6 l, hainã
lungã piele întoarsã cãprioarã îmblãnitã talia
50, aþe de goblen toate
culorile (Mouline). Telefon: 0752/236.667.
Vând cauciucuri roþi
spiþate 4 buc. cauciucuri iarnã. Telefion:
0762/183.205.
Vând uºi de dormitor
sau magazie vopsite
cu geamuri ºi broascã
de închidere, Giurgiuvele vopsite ºi cu geamuri cu douã, trei canate. Telefon: 0767/
153.551.
Vând 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.

PIERDERI

Pierdut legitimatie
transport urban eliberatã de DGASPC
DOLJ pe numele LICAN DANIEL. Se
declarã nulã.
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DECESE

Familia anunþã cu durere încetarea din viaþã a celui ce a fost tatã
ºi soþ de neînlocuit,
PÃUN ARITON,
în etate de 71 ani.
Slujba înmormântãrii va avea loc

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
azi 07.06.2018, ora
13.30 la Biserica
Oota din Craiova. Înhumarea va avea loc
la Cimitirul Ungureni.
Regrete eterne!
Dumnezeu sã-l odihneascã în rândul celor drepþi!

 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

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:

CONDOLEANÞE

Familia ªtefan regretã trecerea la cele
veºnice a celui ce a
fost PÃUN ARITON,
un suflet cald ºi
bun, care ne va lipsi
totdeauna. Dumnezeu sã-i vegheze
somnul lin în pacea
Sa veºnicã! Pioase
amintiri!

S.C. ED
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sport

Oltenii dau savoare naþionalei

joi, 7 iunie 2018
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Cu
Cu trei
trei jucãtori
jucãtori ai
ai ªtiinþei
ªtiinþei titulari,
titulari, România
România aa fãcut
fãcut un
un
meci
bun
ºi
a
învins
lejer
Finlanda,
la
Ploieºti
meci bun ºi a învins lejer Finlanda, la Ploieºti
ªi naþionala confirmã cã este
anul renaºterii oltenilor. Revenitã pe
podium dupã 23 de ani, câºtigãtoare de trofeu dupã 25 de ani, Universitatea Craiova a avut dupã foarte
mult timp trei jucãtori titulari în echipa României. Bancu, Mitriþã ºi Bãluþã au jucat din primul minut al
amicalului susþinut de tricolori la
Ploieºti, contra Finlandei, ºi cei trei
„lei” au fãcut-o bine, contribuind la
victoria cu 2-0. De marcat, au marcat doar jucãtori de la campioana
CFR Cluj, Manea ºi Deac, dar fazele le-au construit adversarii lor din
Supercupa României. La primul gol,
Mitriþã a demarat din stânga, ajutat
de infiltrarea-paravan a lui Bancu,
a ºutat pe lung, iar portarul a respins
în piciorul lui Cristi Manea ºi s-a
fãcut 1-0. Mitriþã mai fusese blocat de portarul finlandez ceva mai
devreme, dupã ce ºi Bãluþã finalizase o acþiune personalã cu un ºut
în plasa exterioarã. Execuþia primei
reprize i-a aparþinut însã lui Budes-

România – Finlanda 2-0
Au marcat: Manea 37, Deac 61.
Ploieºti, stadion: „Ilie Oanã”, spectatori: 14.000.
România: Tãtãruºanu 7 (Lobonþ 88) 10 – Cr. Manea 8, Sãpunaru 7
(Toºca 57), Bãlaºa 7, Bancu 8 – Anton 7, Stoian 7 – Deac 8 (Man 64) 7,
Mitriþã 8 (Grozav 80), Budescu 8 (Chipciu 57) 6 – Bãluþã 7 (Puºcaº 65)
6. Antrenor: Cosmin Contra.
Finlanda: Hradecky – Toivomaki, Toivio, Vaisanen, Pirinen (Uronen
67) – Lod, Lam (Kamara 61), Sparv, Taylor (Väyrynen 76) – Sadik,
Skrabb (Soiri 59). Antrenor: Markku Kanerva.
a scos scântei când a ºters transcu: ºut de la centrul terenului, puþin
versala. Încã un oltean, Adi Stoian,
peste poartã.
a avut o evoluþie de succes, chiar
Golul doi a plecat de la o interdacã a fost folosit pe o poziþie mai
cepþie a lui Bãluþã, mingea a trecut
defensivã decât cea destinatã de
prin moriºca Manea-Deac-Mitriþã,
Zenga la Crotone.
ultimul a încercat un serviciu penA fost ºi o searã, un meci ºi o
tru Bãluþã, dar mingea a fost deviavictorie ideale pentru retragerea lui
tã ºi a ieºit un assist pentru Deac,
Bogdan Lobonþ, probabil cel mai
clujeanul marcând al doilea gol întrbun portar pe care l-a avut Româo sãptãmânã pentru naþionalã, dupã
nia în ultimele trei decenii. Ultimele
reuºita cu Chile. ªi a doua reprizã a
minute i-au aparþinut, ca ºi bandeavut parte de o execuþie specialã,
rola, aplauzele, îmbrãþiºãrile ºi chiar
iar aceasta i-a aparþinut lui „Bancoo intervenþie bunã la o acþiune a
ne”: o torpilã de la 40 de metri care
nordicilor.
România câºtigã astfel toate cele
patru meciuri din 2018 ºi ne gândim cã poate am fi avut o ºansã
realã de a ajunge la Mondiale, dacã
nu l-am fi nimerit pe Daum. Finlanda n-a arãtat ca un oponent capabil sã ne încurce, nici n-a avut
vreo ocazie clarã de a marca, dar
parcã nu meritã sã desconsiderãm
orice adversar pe care-l batem. Cel
dinainte, Chile, deºi fãrã vedete, a
învins Serbia la câteva zile dupã ce
fusese victima tricolorilor.

Mitriþã: „Plecãm în vacanþã
fericiþi”

Alex Mitriþã a confirmat sezonul

excelent fãcut în tricoul ªtiinþei ºi
în cele trei meciuri bifate pentru
echipa naþionalã, cu Israel, Suedia
ºi Finlanda, în care a oferit practic
trei pase de gol. Dupã partida de la
Ploieºti, „piticul atomic” al Universitãþii a declarat: „Plecãm în vacanþã fericiþi, a fost un test bun pentru
Liga Naþiunilor. Suntem foarte bucuroºi cã nu am pierdut, cã am avut
o evoluþie solidã. Echipa naþionalã
aratã foarte bine. Trebuie sã petrecem mai mult timp împreunã. Ne
trebuie mai multã omogenitate, apoi
vom fi foarte greu de bãtut. Lobonþ
ne-a ajutat întotdeauna. Îi mulþumim
pentru tot ce a fãcut. Îl vãd un antrenor exigent. Suporterii au fost
minunaþi. Cred cã voi rãmâne la
Craiova cel puþin încã un sezon, am
jucat doar un an pentru echipa mea
de suflet. Mai degrabã îmi doresc
sã plece Bãluþã. E de foarte mult
timp aici ºi trebuie sã facã ºi el pasul în afarã”.
Selecþionerul Cosmin Contra a
declarat cã prima reprezentativã are
ºanse sã se califice la EURO 2020
dacã va continua pe acest drum.
„Sunt un antrenor fericit. Dacã dupã
meciul cu Chile am spus cã nu am
fost mulþumit de multe momente din
joc, mai ales cã adversarul era în 10

oameni, de aceastã datã consider cã
am fãcut un joc bun împotriva unei
echipe nordice. Este o victorie meritatã a noastrã ºi mã bucur cã suntem pe un drum ascendent, atât ca
momente de joc, cât ºi ca rezultate.
Nu ne îmbãtãm cu apã rece, chiar
le-am spus bãieþilor asta, dar cred
cã dacã vom evolua aºa la startul
Ligii Naþiunilor avem ºanse sã ne batem de la egal la egal cu cele trei
adversare din grupã. Dupã aceste
meciuri sunt mai multe plusuri decât minusuri. Bineînþeles cã avem
încã momente în care ne relaxãm ºi
permitem adversarilor sã ne punã
probleme. Dar acum s-a vãzut cã
am fãcut presing avansat ºi în minutul 90. Bãieþii ºi-au dorit victoria,
au arãtat atitudinea corectã ºi dacã
vom continua pe drumul ãsta avem
ºanse sã ne calificãm la Campionatul European. La acest meci, din
cadrul echipei naþionale au lipsit, din
punctul meu de vedere, ºase titulari, dar eu trebuia sã vãd toþi jucãtorii care pot sã mã ajute mai departe. Vreau sã îi dedic aceastã victorie lui Bogdan Lobonþ. Bãieþii au
jucat ºi pentru el. Datoritã lor am
putut sã îl bag ºi pe Lobonþ în ultimele minute în acest joc al naþionalei” a spus Contra.

Cifrele alb-albaºtrilor în campionatul trecut Simona Halep, în semifinale
Conduºi de pe bancã de singurul antrenor strãin care a activat
în sezonul 2017-2018 în Liga I,
Devis Mangia, care ieri a împlinit
44 de ani, ºi din teren de Bãluþã,
Mitriþã, Gustavo, craiovenii au
prins podiumul dupã o pauzã de
23 de ani. Pe lângã aceastã performanþã, cel mai mare câºtig al
oltenilor s-a vãzut în tribune. Astfel, la finalul campionatului, Universitatea Craiova s-a clasat pe
prima poziþie în topul spectatorilor, media întregistratã de aceºtia
în cele 18 meciuri jucate acasã fiind de 11.790 spectatori / meci, în

condiþiile în care a jucat doar 10
meciuri pe „Ion Oblemenco” ºi 8
la Severin.
Iatã lista jucãtorilor utilizaþi de
Devis Mangia în ediþia 20172018 ºi cifrele acestora:
Portari: Nicolai Calancea - 23
jocuri, Miodrag Mitrovic - 11 jocuri, Laurenþiu Iulian Popescu 2 jocuri.
Fundaºi: Radoslav Dimitrov 20 jocuri, douã goluri, 3 pase decisive, Renato Kelic - 30 jocuri,
un gol, Alexandre Barthe - 6 jocuri, Marius Briceag - 24 jocuri,
douã pase decisive, Hrvoje Spa-

hija - 9 jocuri, Tiago Ferreira - 27
jocuri, o pasã decisivã, Ivan Martic - 21 jocuri, douã goluri, 3 pase
decisive, Apostol Popov - 7 jocuri,
Niko Datkovic - 9 jocuri, Rãzvan
Popa - 14 jocuri, Florin Gardoº 3 jocuri.
Mijlocaºi: Vladimir Screciu - 25
jocuri, Hristo Zlatinski - 30 jocuri,
un gol, Nicuºor Bancu - 34 jocuri,
3 goluri, 7 pase decisive, un penalty obþinut, Fausto Rossi - 5 jocuri, Lucian Buzan - un joc, Alexandru Mateiu - 30 jocuri, 1 gol, 3
pase decisive, Ovidiu Bic - douã
jocuri, Andre Santos - 7 jocuri.
Atacanþi: Gustavo Vagenin - 32
jocuri, 11 goluri (4 din penalty), 3
pase decisive, douã penalty-uri
obþinute, Alexandru Bãluþã - 30 jocuri, 11 goluri, 4 pase decisive,
Andrei Ivan - un joc, o pasã decisivã, Mihai Roman II - 17 jocuri,
douã pase decisive, Cristi Bãrbuþ
- 14 jocuri, douã goluri, o pasã
decisivã, douã penalty-uri obþinute, Andrei Burlacu - 28 jocuri, 5
goluri, douã pase decisive, douã
penalty-uri obþinute, Alexandru
Popescu - un joc, Alexandru Mitriþã - 31 jocuri, 12 goluri (douã
din penalty), douã pase decisive,
douã penalty-uri obþinute, Dominik Glavina - 5 jocuri.

la Roland Garros

Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de la Roland Garros, dupã ce a trecut în sferturi pe
germanca Angelique Kerber cu 6-7,
6-3, 6-2. Halep are acum 6-4 în
meciurile directe cu Kerber, dupã ce
a învins-o în ambele turnee de Mare
ªlem disputate anul acesta, Australian Open ºi Roland Garros. Meciul
a început rãu pentru liderul mondial,
care a fãcut nu mai puþin de 20 erori
neforþate ºi a început practic de la
0-4. N-a fost un „walk in the park”
însã pentru germancã, fiindcã Halep
a revenit, a egalat la 5 ºi a împins
setul în tie-break, unde concentrarea i-a scãzut ºi a cedat cu 7-2. Nu
mai puþin de o orã ºi 7 minute a durat primul act. În a doua rundã, me-

ciul a pãstrat aceleaºi coordonate,
cu Halep atacând
la fel de mult, dar
greºind mai puþin, iar avantajul
luat în start a fost
menþinut pânã la
final, scor 6-3,
dupã 39 de minute. ªi setul trei a
avut aceeaºi desfãºurare precum
precedentul, cu Simona un break în
faþã. Kerber a cerut intervenþia medicului la 2-1 pentru româncã, dar
n-a scos-o din ritm, aceasta impunându-se în final cu 6-7, 6-3, 6-2,
dupã douã ore ºi jumãtate de joc. În
semifinale, Halep o va întâlni astãzi
pe spaniola Garbine Muguruza, care
în sferturi a spulberat-o pe rusoaica
Maria ªarapova, scor 6-2, 6-1. Muguruza (locul 3 WTA), a câºtigat titlul la Roland Garros în 2016, ºi are
3-1 în „directele” cu Halep, dar victoria româncei a fost în singurul duel
pe zgurã, în 2015, la Stuttgart. În
cealaltã semifinalã se vor întâlni americancele Sloane Stephens ºi Madison Keys, finalistele de anul trecut
de la US Open.

